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یارانه پرمصرف ها 60 برابر کم مصرف ها

درپی تغییر قیمت گذاری و برقراری معامالت پایاپای

 خواستگار  نفت  بورسی
 زیاد  می شود؟

راهی که باید رفت

150 هزار خودروی ناقص در انبارها معطل قطعه است

تاخیر 6 ساله دولت 
در اصالح قیمت 

بنزین

وسازی  صنعت خودر
زمین گیر می شود؟

نسخه پیچی غلط 
برای مسکن

تشدید شکاف طبقاتی نتیجه وام شناور خرید

محمدرضا چراغی  امروز برای دهمین 
بار نفت خام سبک در بورس انرژی عرضه 
می شــود که باتوجه به تغییر شــیوه نامه  
عرضه این محصول که نحوه قیمت گذاری 
را تغییر داده و تخفیف مشــتری شفاف و 
همچنین قابلیت معامالت پایاپای برقرار 
شده است، ریسک خریدار کمتر می شود؛ 
لذا مسئوالن پیش بینی می کنند خریدار 

نفت بورسی بیشتر شود.
در ســال های گذشــته بارها تالش شد 
که نفت خــام در بورس عرضه شــود اما 
علی رغم اینکه این موضــوع چندین بار 

مطرح شد، تا مدت ها به نتیجه نرسید.
اما پــس از اینکــه آمریکا بــه طور یک 
جانبه از برجام خارج شــد و شرکت ملی 
نفت که تنهــا عرضه کننده نفــت ایران 
اســت را تحریم کرد، مســئوالن به فکر 
افتادند کــه برای فروش ایــن محصول، 
عرضه کنندگانی غیر از شرکت ملی نفت 
ایران وجود داشته باشند تا بتوان با تعدد 
تعــداد عرضه کننده از شــدت تحریم ها 

بکاهند.
باالخره آبان سال گذشته تصمیم گرفته 
شــد که نفت خام در بورس انرژی عرضه 
شــود و بتوان این محصــول را در بازاری 

متشکل به فروش رساند.
از آن تاریخ تا بــه امروز ۹ بــار نفت خام 
سبک، یک بار نفت خام سنگین و پنج بار 
میعانات گازی که محصوالت شرکت ملی 
نفت ایران هســتند در رینگ بین الملل 

بورس انرژی عرضه شــده اما بیشتر این 
عرضه ها با ناکامی مواجه شده است.

جــدا از موضــوع تحریم هــا، خریداران 
بالقــوه نفت ایــران باید از تــداوم عرضه 
این محصول در بازاری شــفاف اطمینان 
حاصل کنند تا بتوانند برای خود برنامه ای 
مشــخص تدوین کرده و بر اساس آن به 

معامالت در بورس انرژی بپردازند.
موضــوع دیگر اینکه محصــوالت زیادی 
طی سال های گذشــته در بورس انرژی 
و کاال عرضه شــدند اما بــا اینکه موضوع 
تحریم ها مطرح نبود مدتی طول کشــید 
تا محصوالت بین فعاالن بازار سرمایه جا 

باز کند. 
در نتیجه بســیاری معتقدند باید فارغ از 
اینکه نفت در بورس بــه فروش می رود یا 
خیر، باید سعی کرد بســتر عرضه منظم 
را در بورس بیش از گذشــته فراهم کرد. 
در این راســتا فردا )۳۱ اردیبهشت( برای 
دهمیــن بار نفت خام ســبک ایــران در 

بورس عرضه می شود.

اطالعیه عرضه با شیوه نامه جدید 
منطبق شد

در این راســتا امیــر حســین تبیانیان - 
نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس 
انرژی - در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به 
اینکه چرا عرضه محصوالت شرکت ملی 
نفت ایران مخصوصــاً نفت خام در بورس 
متوقف شده اســت؟ گفت: عرضه نشدن 

محصــوالت در بــورس به دلیــل تغییر 
شــیوه نامه جدید بود. این شــیوه نامه به 
تازگی توســط وزیر نفت ابالغ شده است 
و در حــال حاضر اطالعیه ها بــه توجه به 

شیوه نامه جدید تغییر کرده است.

 کاهش ریسک خریداران نفت 
در بورس

وی در پاســخ به اینکه تفاوت شیوه نامه 
قبلی و فعلی چیســت؟ اظهار کرد: کلیت 
این شــیوه نامه ها یکسان اســت، شیوه 
قیمت گذاری تغییر کرده و به نوعی شفاف 
شده اســت. در این روش قیمت گذاری، 
تخفیفی که مشــتری می گیرد شفاف و 

ریسک خریدار کمتر می شود.
نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس 
انرژی بیان کــرد: با توجه به شــیوه نامه 
جدیــد، قراردادها و معامــالت در بورس 
شــبیه به معامالت خارج از بورس شــده 
است. ســابقا نیز معامالت داخل و خارج 
بورس با هم تفاوت آن چنانی نداشــتند و 
تفاوت عمده در نحوه کشف قیمت است، 
چراکــه طبیعتاً در بورس کشــف قیمت 

روی تابلو صورت می گیرد.

سپرده گذاری مرکزی برای معامالت 
 نفت در بورس حساب ارزی 

معرفی کرده
وی درباره دیگر تغییرات اطالعیه عرضه 
گفت: برای حمل زمینــی حداقل مقدار 

بارگیری تا ۱۰۰۰ بشکه اعالم شد تا برای 
محموله های کوچک حمــل زمینی این 

موضوع تسهیل شود. 
همکاری هــای جدیــدی بــا بــورس 
صورت گرفتــه از جمله اینکه شــرکت 
ســپرده گذاری مرکــزی حســاب های 
ارزی به ما معرفی کــرده تا خریدارانی که 
می خواهند تسویه حســاب ارزی انجام 
دهند از معامالت پایاپای اســتفاده کنند 
و برای تسویه حســاب ها به حساب های 

خارج از پایاپای نیازی نباشد.
تبیانیان در پاســخ بــه اینکه آیــا نحوه 
پرداخت تغییر کرده است؟ گفت: به طور 
کلی خیر؛ شــش درصــد پیش پرداخت 
اســت و الباقی مبلغ در زمــان بارگیری 

پرداخت می شود.

احتمال افزایش مشتری نفت بورسی
نماینده شــرکت نفت در بــورس انرژی 
در پاســخ به اینکه امیدوار هستید که با 
اطالعیه و شــیوه نامه جدیــد نفت خام 
در بورس به فــروش رود؟ گفــت: قطعاً. 
نفت خام در سال گذشــته به شیوه قبلی 
فروش رفته است. با توجه به اینکه ریسک 
خریداران در نحوه قیمت گذاری به شدت 
کاهش یافــت، احتمال خریــد باال رفته 

است.
وی افزود: عالوه بر این ها، شیوه درصدی 
تخفیــف تبدیل شــده به یــک تخفیف 
مشخص و تخفیف، دیگر درصدی نیست.

 افزایش عرضه نفت
 به ۲ میلیون بشکه

تبیانیان در پاسخ به اینکه آیا عرضه های 
بعدی هم یک میلیون بشکه است؟ گفت: 
از این بار، هر عرضه را به دو میلیون بشکه 
افزایش دادیــم. اگر یک میلیون بشــکه 
می گذاشــتیم آن تکلیف قانونی که برای 

ما گذاشته بودند محقق نمی شد.
نماینده شــرکت ملی نفــت در بورس 
انرژی افــزود: اگر کل بــورس انرژی را 
رصد و معامالت فرآورده ها را بررســی 
کنیم، مشــخص اســت که کاًل حجم 
معامالت پایین اســت و این موضوعات 
به مشکالت ارزی و نقل و انتقاالت پولی 
بر می گردد. در نتیجه نفت خام اســتثنا 
نیســت، بلکه کاالهای دیگر هم به دلیل 
مشــکاًلت ارزی حجم معامــالت باالیی 
ندارند. نفت خام مشخصاً محدودیت های 

جدی تری دارد.
به گفتــه وی، مکانیزم عرضــه نفت خام 
در بــورس چیزی اســت که بــه تازگی 
پایه گذاری شده اســت و برای اینکه بازار 
آن شکل بگیرد فرصت بیشــتری را باید 
به خریــداران و بازار دهیم تــا اطمینان 
پیدا کنند که این شــیوه یک شیوه پایدار 
است، نه یک تکلیف کوتاه مدت. پایداری 
در عرضه سبب می شود که اقبال بیشتری 
را جذب کنیم و مکانیزم فروش در بورس 
هم بتوانــد در کنار ســایر مکانیزم های 

فروش جای خود را پیدا کند.

وزنامـه اقتصادی ر
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سایه مالیات بر سر خریداران ارز

خ ارز خبر خوبی نیست؟ چرا کاهش نر

یادم  هست، وقتی قطعنامه ۵۹۸ از ســوی ایران پذیرفته شد، یعنی ایران 
و عراق صلح را قبول کردند، چهار صراف عربســتانی در دوبی شــروع به 

خریدن و جمع کردن تومان ایران کردند.
آنها بی محابا دالر و درهم می فروختند و تومــان می خریدند، حتی با لنج 
بسته بندی های بزرگ تومان را که گونی پیچ شــده بود به انبارهای خود 
منتقل می کردند، من در آن زمان متعجب بودم، نمی دانســتم این آقایان 
چرا انقدر به تومان عالقه مند شده اند، متاســفانه دولت وقت هم به جای 
مدیریت قیمت ارز، تسلیم این ترفند شــده و نه تنها بر خالف جهت آنها 
به تزریق تومان و خرید ارز نمی پرداخت بلکه با هماهنگ شدن نادانسته 
با آن دشــمنان حیله گر، به تزریق بیش از تقاضای ارز و تقویت مصنوعی 
تومان دامن می زدند.هم سن و ســال های من به خاطر دارند که در مدت 
کوتاهی دالر که به بیش از ۱۴۰ تومان هم رسیده بود به زیر ۱۰۰ تومان و 

بعد از مدت کوتاهی حتی زیر ۵۰ تومان هم رسید.
مرتجعان منطقه به خصوص عربســتان، شــاید هم با هماهنگی با ایادی 
دیگر استکبار در آن زمان تصمیم گرفتند برای ضربه زدن به اقتصاد کشور 
اســالمی ما به تقویت مصنوعی نرخ تومان بپردازنــد و البته بعد از مدتی 
ریال ایران را که خودشان به طور مصنوعی باال برده بودند به شدت زمین 
زدند. به این ترتیب همانطور که در کمتر از شــش مــاه قیمت دالر به زیر 

۵۰ تومان  رسید در ظرف مدتی کوتاه تر باز به باالی ۱۳۰ تومان برگشت.
مشابه این  اتفاق را در مقاطع دیگری هم در اندازه های دیگر شاهد بوده ایم، این 
خاطره سبب شده است هرگاه نوســان در بازار بیش از حد می شود، بوی 
توطئه به مشام برسد، توطئه ای که در اثر شیطنت دشمنان و کم توجهی 
مدیران اقتصاد کشور شکل می گیرد. متاســفانه برخی مدیران وقتی 
می بینند، قیمت دالر روبه کاهش گذاشــته به جای اینکه از خودشــان 
بپرســند که علت آن چیســت؟ با این روند همراهی می کننــد. این ها 
سئواالت مهمی است. باید بپرســیم آیا نرخ تورم و بهره در کشور کاهش 
یافته است؟ آیا فشــارهای سیاسی کم شده اســت؟ آیا دالیلی که باعث 
باال رفتن قیمت دالر بود، برطرف شده است؟... جواب این سئواالت برای 

تعیین آینده نرخ ارز مهم است.
متاسفانه برخی به جای پرسیدن این سوال ها و بررسی مسئله، ذوق زده 
می شوند و خودشان هم ناخواسته با نقشه های شیطانی دشمنان همراه 
می شــوند، در حالی که باید بدانند و احتماال هم مــی دانند که این پایین 
اوردن مصنوعی عاقبت ندارد و به محض رســیدن قیمت به کف مورد نظر 
توطئه گران، فوران آغاز می شود و قیمت ها به ســرعت باال می رود. قبال 
هم گفته ام، وظیفــه ذاتی و اصلی بانک مرکزی بعــد از کنترل نرخ تورم و 
بهره، و ایجاد شغل و مبارزه با بیکاری متعادل نگه داشتن قیمت ارز است، 
البته متعادل نگه داشتن به معنای تثبیت نیســت و فقط باید از نوسانات 
بیش از یک درصد یا حد اکثر دو درصــد در روز برای قیمت ارز جلو گیری 
کرد که ایــن کار برای نهادی که بیش از هشــتاد درصد تزریــق ارز را در 

اختیار دارد کار سختی نیست.

سرمقاله

اصغر سمیعی
رییس اسبق کانون صرافان

اصالح تعرفه برق دردی دوا نکرد

افزایش مصرف برق در ایران به تبع نزدیک شــدن به 
فصل گرما و اســتفاده از وســایل سرمایشی، دغدغه 
گذر از فصل تابســتان بدون خاموشــی برنامه ریزی 
شده را باز هم پررنگ کرده و مســووالن وزارت نیرو به 
دنبال راهکارهایی هســتند که از این اتفاق جلوگیری 
کنند. در این راستا تغییر ســاعت کاری ادارات یکی از 

سناریوهای روی میز است.
با این که فصل گرما هنوز آغاز نشده اما شاهد جهش 
ناگهانــی اوج مصرف برق بویژه طی هفته گذشــته 
بودیم؛ به طوری که روز دوشــنبه در ساعت ۲۱:۳۴ 
دقیقه اوج مصرف برق به ۴۲ هــزار و ۱۴۴ مگاوات 
رســیده بود که این رقم در مقایســه با مدت مشابه 
ســال گذشــته ۴۲۴۳ مگاوات افزایش پیدا کرده 

است.
هم چنین اوج مصــرف برق ۲۲ اردیبهشــت ماه نیز به 
۴۱ هزار و ۹۹۹ مگاوات رســیده بود کــه این رقم نیز 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۴۵۰ مگاوات 

افزایش یافته است. پیک مصرف تابستان سال گذشته 
هم از مرز ۵۷ هــزار مــگاوات نیز فراتر رفتــه بود که 
پیش بینی می شود این رقم در تابستان سال جاری به 

حدود ۶۰ تا ۶۱ هزار مگاوات برسد.
روند رو به رشد مصرف برق در حالی ادامه دارد که 
موضوع خاموشی در تابســتان سال گذشته اتفاق 
افتاد و به دلیل وجود بحران آب، خاموشــی های 
برنامه ریزی انجام شد؛ این چالش با این که امسال 
به دلیــل بارندگی های اخیر که در سراســر ایران 
رخ داد، به پررنگی سال گذشــته نیست، اما هنوز 
هم بــه گفته مســؤوالن، پرونده خاموشــی های 
برنامه ریزی شــده به صورت قطعی بســته نشده 
و راهکارهای مختلفــی برای مقابله بــا آن مورد 

بررسی قرار دارد.

هدف، مدیریت مصرف است نه خاموشی
در این راســتا، هادی مدقق، مدیــر کل دفتر مدیریت 

مصرف و خدمات مشترکین توانیر  در گفت گو با ایسنا، 
با تاکید بــر این که همه تــالش و برنامه ریزی ها بر این 
مبناســت که با مدیریت مصرف بتوانیم تابســتان را 
بدون خاموشی پشت سر بگذاریم، اظهار کرد: بنابراین 
در حال حاضر به خاموشــی های برنامه ریزی شده فکر 
نمی کنیم و سعی می کنیم برنامه های مدیریت مصرف 

را اجرا کنیم.
وی از آغــاز برنامه هــای مدیریــت مصــرف از نیمه 
خردادماه خبر داد و افزود: از نیمه خردادماه با افزایش 
دما و روی مــدار آمدن بارهای سرمایشــی، بحث اوج 

مصرف را خواهیم داشت. 
بر این اســاس، برنامه هــای مدیریت مصرف شــامل 
برنامه هــای تشــویقی بــرای مشــترکین صنعتی، 
کشــاورزی، ادارات و تجاری است که با کاهش مصرف 
خود در ســاعات اوج می توانند از این برنامه ها استفاده 
کنند. این برنامه ها روتین بوده و سال های گذشته نیز 

اجرا می شد.

 موافقت اکثر استانداران
 با تغییر ساعت کاری ادارات

مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشــترکین 
توانیر ادامه داد: عالوه بر برنامه های مذکور یک ســری 
برنامه هم برای ســال ۱۳۹۸ پیش بینی شده است که 
عالوه بر توسعه در پاســخگویی بار بتوانیم برنامه های 
جدید را اجرا کنیم و میزان مدیریت مصرف را افزایش 

دهیم. 
در اجرای این برنامه ها، بحث الزام مطرح است و یکی 
از برنامه ها، تغیر ســاعت کار اداری اســت و در حال 
مذاکره برای اخذ موفقیت از مجموعه ها هســتیم که 
در ساعت اوج، مصرف را کاهش دهند یا از مدار خارج 

شوند.
مدقق ادامه داد: برای اجرای برنامه مذکور در حال اخذ 
مصوبه از استانداری ها هستیم و تقریباً همه استانداران 
موافقت کرده اند و امیدواریم بــا اجرای این برنامه برق 

هیچ مشترکی در فصل گرما قطع نشود. 

انرژی

احتمال تغییر ساعت کاری ادارات
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تاخیر ۶ ساله دولت در اصالح قیمت بنزین 

»اینستکس« در داالن اولتیماتوم ایران و اتالف وقت اروپا

تکرار وقت کشی
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انتقاد همتی از جمله های تکراری اروپاییان برای 
سازوکار مالی

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در اینستاگرام با انتقاد از جمالت 
تکراری اروپاییان برای راه اندازی سازوکار مالی، نوشت: اگر اروپایی ها 
نگران واکنش آمریکا در مورد نوع کاالی صادراتی به ایران هستند، 

می توانند توانایی خود را با صدور کاالهای اساسی و دارو تست کنند.
عبدالناصر همتی در این یادداشــت افزود: از حدود یک سال پیش اروپا 
دنبال یک ساز و کار مالی برای انجام تجارت با ایران بود تا اینکه باالخره 
ســه ماه پیش آن را معرفی کرد.وی ادامه داد: نزدیک دو ماه است ساز و 
کار متناظر با آن تحت عنوان ساز و کار تجارت و تامین مالی »ساتما« در 

تهران تاسیس و مدیران آن به اروپایی ها معرفی شده اند. 
رئیس کل بانک مرکــزی ادامه داد: تکرار مــداوم جمالتی نظیر دنبال 
ساز وکار مالی بودن از سوی مســئولین اروپایی، گزاره ای تکراری و نخ 
نما شده خواهد بود. ســاده ترین کار برای عملیاتی کردن فعالیت ساز و 
کار های »اینســتکس« و »ساتما« برداشــت نفت از سوی شرکت ها و 
نهادهای اروپایی یا اعطای یک خط اعتباری به صادر کنندگان اروپایی 
برای شــروع صادرات به ایران اســت. همتی تاکید کرد: اروپایی ها اگر 
نگران واکنش آمریکا در مورد نوع کاالهای صادراتی به ایران هســتند، 
می توانند توانایی خود را با صدور کاال های اساســی و دارو تست کنند. 

حال می توان گفت توپ در زمین اروپاست! 

دستورالعمل دریافت شناسه برای لوازم خانگی 
ابالغ شد

دستورالعمل دریافت شناسه برای لوازم خانگی موجود در بازار و انبارها 
ابالغ شد.

برپایه مــاده هفــت آیین نامه اجرایی شناســه هــای کاال و رهگیری 
کاال مــاده ۱۳ قانون مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز، این دســتورالعمل 
برای تعیین تکلیف لوازم خانگی فاقد شناســه کاال موجــود در بازار و 
انبارها، به دستگاه های ذیربط و مشــموالن دریافت شناسه  کاال اعم از 

واردکنندگان و تولیدکنندگان ابالغ و اطالع رسانی شد.
تلویزیون، یخچال فریزر، کولرگازی و اســپیلت، ماشین لباسشــویی، 
ماشین ظرفشــویی، مایکروویــو و جاروبرقی کاالهای مشــمول این 
دســتورالعمل هســتند.همه واردکنندگان، تولیدکنندگان و عرضه 
کنندگان خــرد و عمده موظفند نســبت به تعییــن تکلیف کاالهای 
مشــمول اقدام کنند.منظور از کاالی فاقد شناســه، کاالیی است که 
شناسنامه ای برای آن در سامانه شناســه کاال یا سامانه جامع تجارت 
تعریف نشده، شناسه متناظر با شناســنامه کاال بر روی کاال درج نشده 
یا اینکه مشخصات مربوط به آن شناســه )مانند مکان، مالک یا تعداد 
موجودی( در ســامانه جامع تجــارت با وضعیت کاال در محــل انبار یا 

عرضه تطابق نداشته باشد.

تسهیالت 18گانه گمرک برای فعاالن مجاز اقتصادی
ســازمان گمرک جمهوری اســالمی ایران برای حمایــت از تولید و 

صادرات، تسهیالت جدیدی را برای فعاالن مجاز اقتصادی ابالغ کرد.
 گمرک در راســتای سیاســت های دولت بــرای حمایــت از تولید و 
صادرات، تســهیالت گوناگونی برای فعاالن تولیــدی و تجاری به ویژه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان فاقد ســابقه تخلــف گمرکی در نظر 
گرفته و طی شــیوه نامه ای ضوابط برخورداری فعاالن مجاز اقتصادی 

واجد شرایط از این تسهیالت را به گمرکات اجرایی ابالغ کرده است.
تسهیالت ۱۸گانه گمرک برای این گروه به این شرح است:

۱- ترخیص کاال خارج از سطح سه )مسیر قرمز(
۲- پذیرش ضمانت نامه بانکی حداکثر یکســاله برای ترخیص قطعی 

ماده ۶ قانون امور گمرکی
۳- پذیرش ضمانت نامه بانکی برای ترخیص قطعی و ســایر رویه های 

ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
۴- استفاده از تسهیالت ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

۵- استفاده از تضمین بیمه ای برای صادرات
۶- استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از تولید

۷- استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از صادرات
۸- تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی، موضوع بند الف ماده 

سه آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )حداکثر تا سقف ۵۰ درصد(
۹- اســتفاده از حداقل تضمین در کلیــه مواردی کــه در قانون امور 

گمرکی و آیین نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.
۱۰- رســیدگی به پرونده اختالفات گمرکی فعــاالن اقتصادی مجاز 
به صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون های پیگیری به اختالفات 

گمرکی
۱۱- ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی

۱۲- انجام فرآیند اســترداد، مطابق با تســهیالت پیش بینی شده در 
بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد

۱۳- نگهداری بخشــی از کاال به عنــوان وثیقه خــارج از نوبت مطابق 
تسهیالت پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخد تعهد

۱۴- استفاده از تسهیالت ماده ۴۲ قانون امور گمرکی
۱۵- اســتفاده از تســهیالت موضوع اســتاندارد ۳۲-۳ کنوانسیون 

تجدیدنظر شده کیوتو
۱۶- اســتفاده از تســهیالت ماده ۶ قانون امور گمرکی کاالی متعلق 
به وزارتخانه ها و موسســات دولتی با تعهد مســئوالن مالی سازمان و 

اشخاص با اخذ ضمانت نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله
۱۷- رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و 

ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی 
۱۸- پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان

به اســتناد مفاد تبصره ۱ ذیل بند الف بخشــنامه »دستورالعمل نحوه 
اخذ ضمانت نامه بانکی« رئیس کل گمرک ایران )در خصوص پذیرش 
ضمانت های موضوع بندهای ۲ و ســه و ۶ فوق الذکر(، ارائه ضمانت نامه 
بانکی با سررســید حداکثر یکســاله بابــت حقوق ورودی از ســوی 
شرکت های مصوب شده به عنوان فعال اقتصادی مجاز )AEO( در هر 

زمان از سال امکان پذیر است.
در صورت احراز و اثبات موارد تخلف شــرکت ها از معیارهای مندرج در 

شیوه نامه، تسهیالت اعطایی لغو خواهد شد.

احتمال تحقیق و تفحص از یک بنگاه واگذار شده
 نایب رئیس کمیســیون صنایع از احتمال تحقیــق و تفحص از نحوه 
واگذاری ایران ترانسفو خبر داد و گفت:بیشتر بانک ها از همکاری با این 
شرکت امتناع کرده اند و بحران شدیدی در انتظار این شرکت و صنعت 
است.فریدون احمدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اســالمی، در گفتگو با مهر، از احتمال تحقیق و تفحص از نحوه 
واگذاری سهام ایران ترانسفو خبر داد و گفت: به دنبال نامه نگاری های 
متعدد شورای اسالمی کار شرکت ایران ترانســفو، استانداران قدیم و 
جدید زنجان درباره نابســامانی های ایجاد شــده در روند فعالیت این 
شرکت، موضوع تفحص از خصوصی ســازی آن در مجلس مطرح شده 

است.
وی با بیــان اینکه هــدف از خصوصی ســازی و واگذاری ها، توســعه 
بنگاه های کشور با حضور بخش خصوصی است، اظهار داشت: مکاتبات 
متعدد شــرکت ایران ترانســفو نشــان می دهد به دلیل عدم پرداخت 
اقساط سهام خریداری شده به ســازمان خصوصی سازی و عدم اقدام 
مناسب، متأسفانه بیشتر بانک ها از همکاری با این شرکت امتناع کرده 

و بحران بسیار شدیدی در انتظار ایران ترانسفو و صنعت مذکور است.

چرتکه

سرپرست ســازمان توســعه تجارت ایران جدیدترین 
آمارها از وضعیت آمارهای تجاری ایران در نخســتین 

ماه از سال ۱۳۹۸ را اعالم کرد.
محمدرضا مــودودی در چهارمین جلســه شــورای 
راهبردی توســعه صادرات غیر نفتی، در تشریح آمار 
تجارت خارجی در ماه فروردیــن اظهار کرد: صادرات 
کشــور با احتســاب پتروشــیمی و میعانات گازی ۲ 
میلیارد و ۵۴۷ میلیون دالر بوده که در مقایسه با مدت 
مشابه ســال گذشــته کاهش ۱۸.۳ درصدی داشته 

است.
وی افزود: میزان واردات در مــدت مذکور حدود ۳.۲ 

میلیارد دالر بود که نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۰.۷ درصد کاهش داشته است. 
تجارت کل کشــور نیز در فروردین سال ۹۸ 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته ۱۳.۵ 
درصد کاهش داشته اســت و همچنین تراز 
تجاری کشــور با ۲۱۳ میلیــون دالر مثبت 

بوده است.
سرپرست سازمان توســعه تجارت ایران با بیان اینکه 
با وجود کاهش در صــادرات کاال و خدمات، صادرات 
محصوالت معدنی نســبت به مدت مشــابه سال قبل 
۴۳ درصد رشد داشته اســت، اظهار کرد: در فروردین 

۱۳۹۸، چین با ۷۱۱ میلیــون دالر، عراق با 
۳۸۹ میلیون دالر و جمهــوری کره با ۳۵۰ 
میلیون دالر، ســه مقصد اول صادرات ایران 

بودند.
مودودی با تاکید بر اینکــه در نیم قرن اخیر 
نتوانستیم سیاســت ها و برنامه های توسعه 
صادرات را به خوبــی مدیریت کنیم، تصریح 
کــرد: در فاصله ســال های ۱۳۳۸ تــا ۱۳۹۶ از محل 
صادرات بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد دالر درآمد داشــته ایم 
که اگر بخشــی از این میزان برای تولیــدات صادراتی 
سرمایه گذاری می شــد، امروز سهم صادرات غیرنفتی 

رقمی بیــش از ۵۰ میلیــارد دالر فعلی می بــود، اما 
متأسفانه از این رقم، بیش از ۱۷۰۰ میلیارد دالر صرف 
واردات شد که فرصت توســعه صنعتی و صادراتی را از 

ایران دریغ کرد.
سرپرست سازمان توســعه تجارت ایران با بیان اینکه 
بر اســاس مصوبات شــورای عالی صادرات غیرنفتی، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان فرمانده جنگ 
اقتصاد مقاومتی معرفی شــده است، خاطرنشان کرد: 
بستۀ حمایتی ســال ۹۸ به گونه ای تدوین خواهد شد 
که صرفاً شامل مشوق های صادراتی نبوده و بخشی از 

اقدامات حمایتی غیر مالی نیز در آن لحاظ خواهد شد.

تجارت

لطیف نکوئی  پس از یکسال فرصت  های 
متعدد ایران به طرف هــای اروپایی برجام 
برای اجرای سازوکار ویژه مالی اروپا و ایران 
)اینســتکس( و اولتیماتوم ۶۰ روزه تهران 
به آنها، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا بــا اعــالم اینکه نخســتین تراکنش 
»اینســتکس« در چند هفتــه آینده انجام 
می شود، به وقت کشــی طرف غربی در این 

زمینه اعتراف کرد.
یکســال پس از »صبــر راهبــردی« ایران 
برای اجرای تعهــدات طرف اروپایی برجام، 
هفته گذشــته )۱۸ اردیبهشت( همزمان با 
ســالگرد خروج آمریکا از توافق هسته ای و 
بازگردانــدن تحریم ها، تهــران فرصت ۶۰ 
روزه ای بــرای طرف هــای اروپایی تعیین 
کرد تا نسبت به انجام تعهدات برجامی خود 
بویژه در بخش اجرای ســازوکار ویژه مالی 

اروپا و ایران )اینستکس( اقدام کنند.
از زمانی که دولت ترامپ از توافق هسته ای 
خارج شــد، اروپایی ها راهکار های مختلفی 
برای ادامــه مبــادالت تجاری با ایــران را 
همچون »اعمال مقرارت مســدود کننده« 
و »فعال کــردن بانــک ســرمایه گذاری 
اروپــا )EIB( در ایران« مطــرح کردند که 

هیچکدام عملیاتی نشد.
ســرانجام اوایل مهر ســال گذشته، طرف 
اروپایی در حاشــیه مجمع عمومی سازمان 
ملل متحــد در نیویــورک در نشســت با 
مسئوالن کشــورمان، اجرای سازوکار ویژه 
مالــی اروپا و ایــران )اینســتکس( را برای 
حفظ منافع اقتصادی ایــران در چارچوب 
برجام اعالم کردند که یک کانال مالی برای 
تسهیل پرداخت های مربوط به درآمد های 
نفتی و واردات ایران اســت.با توجه به تقابل 
ایجاد شــده میان آمریــکا و اتحادیه اروپا 
بدلیــل سیاســت های یکجانبه گرایی تیم 
حاکم بر کاخ ســفید، اینســتکس نه فقط 
مســیری برای ســهولت تجارت تهران با 
بروکســل قلمداد  شــده بلکه چشم اندازی 
برای اســتقالل اروپا از ســلطه مالی دالر و 
آمریکاســت.ایران بارها تصریح کرده، اروپا 
باید در عمل نشــان دهد که در برابر خروج 
آمریــکا از برجام، تعهدات تعیین شــده در 
توافق هســته ای را محقق می ســازد اما در 
یکسال اخیر، رویکردی طرف مقابل چیزی 

جز وقت تلف کردن نبوده است.
با اولتیماتوم برجامی ایــران به این رویکرد 
اروپا، شــاهد واکنش های مختلفی از سوی 
ســران قاره ســبز بودیم که در ایــن بین، 
اظهارات یک مقام دولت آلمان با زدن ســاز 

ناکوک و تکرار بهانه های پیشــین، این بار 
دلیل تحقق نیافتــن کانال مالی بین ایران و 
اروپا را کوتاهی تهــران در این زمینه اعالم 
کرد.»ماریا ادبار« ســخنگوی وزارت امور 
خارجه آلمان بخشــی از مشــکل تاخیر در 
آغاز به کار اینستکس را تحقق یک ساختار 

همانند در ایران اعالم کرده بود.
»اشــتفان زایبرت« سخنگوی دولت آلمان 
نیز در نشستی خبری اعالم کرد که اجرایی 
شــدن ایجاد کانال مالی میان ایران و اروپا 

طوالنی تر از پیش بینی ها است.
وی گفتــه بود، همراه با شــرکا در تالشــیم 
تا تجارت قانونــی با ایران را بویــژه از طریق 
ایجاد یــک کانال مالــی ممکن ســازیم اما 
ســازوکار ایجاد شــده به دلیــل پیچیدگی 
مشکل موجود و انتظارات طرف ایرانی هنوز 
تحقق نیافته است.»اینســتکس احتیاج به 
یک ســاختار همانند در ایران دارد که باید از 
طرف آنها محقق شــود. هر دو این ساختارها 
باید در زمینــه مبارزه با پولشــویی و تأمین 
مالی تروریسم، استانداردهای بین المللی را 
تضمین کنند.«این بهانه در حالی از ســوی 
طرف اروپایی مطرح شد که طبق برجام، اروپا 
متعهد و موظف به تضمیــن منافع اقتصادی 
حاصل از توافق هســته ای است؛ بنابراین هر 
اقدامی که ایران بر اســاس اینستکس انجام 
می دهد، کمک به بروکسل است تا تعهداتش 
را بر طبــق برجام انجام دهــد.در واقع طبق 
توافق انجام شــده در برجــام، طرف ایرانی 
موظــف و متعهد به اقدام دیگری نیســت، 

بنابراین نمی توان طرف ایرانی را برای اجرا 
نکردن تعهدات طرف دیگر سرزنش کرد.

واکنش ایران به ادعای جدید اروپا
تکــرار بهانه طــرف غربــی، بــا واکنش 
مدیرعامل ســازوکار ویژه تجارت و تامین 
مالی ایران و اروپا )ســاتما( همراه شد که در 

بانک مرکزی استقرار دارد.
علی اصغــر نوری بــه ایرنا گفت: شــرکت 
قرینه اینســتکس در ایــران را راه اندازی 
کرده ایم و اکنون توپ در زمین اروپاســت 
کــه ایــن ســازوکار را اجرایــی کند.وی 
تصریح کرد، برای کمــک به طرف اروپایی، 
اقدام به تاسیس شــرکت »سهامی خاص 
ســازوکار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و 
اروپا)ســاتما(« کردیم که قرینه اینستکس 
اروپاســت و اگر همین امــروز، اروپا حاضر 
باشد، هیچ مشکلی برای انجام فرایندهایی 

که باید در ایران صورت بگیرد، نداریم.
وی درباره بهانــه »انجام اســتانداردهای 
بین المللی درخصوص پولشــویی و تامین 
مالی تروریســم« نیز اعالم کرد که قوانین 
مربوطه ایــن موضــوع نیز اکنــون نیز در 
سیستم بانکی اجرایی شده و قوانین مکمل 

نیز در فرایند خود در حال انجام است.

درخواست فرصت 1۲0 روزه برای 
تکرار وقت کشی 

اتحادیــه اروپــا در حالیکه در نخســتین 
واکنش بــه اولتیماتــوم ۶۰ روزه ایران، در 

بیانیه ای اعــالم کرد که آن را به رســمیت 
نمی شناسد، اما به یکباره فاز جدید دیگری 
برای وقت کشی را رقم زد و درخواست کرد 
که ایــن ضرب االجل بــه ۱۲۰ روز افزایش 
یابد.»ناتالــی توچــی« مشــاور »فدریکا 
موگرینــی« مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا به رادیو ســی بــی اس گفته 
بود: اروپا مانند آمریکا اهداف پنهانی ندارد 
و حداقل ۱۲۰ روز زمان نیاز اســت تا بتواند 
حســن نیتش درباره پایبندی به تعهدات 

برجام را به ایران نشان دهد.
هرچند کــه »محمدجواد ظریــف« وزیر 
امور خارجه کشــورمان در واکنش به بیانیه 
اتحادیه اروپا به صراحت اعــالم کرد: اروپا 
به جای درخواســت از ایران برای پایبندی 
یکجانبه به یــک توافق چندجانبــه، باید 
به تعهداتش از جمله عادی  ســازی روابط 
اقتصادی با ایران عمل کند.وی تاکید کرد: 
نخســتین کاری که اروپایی هــا می توانند 
انجام دهند این اســت که مکانیســم مالی 
موسوم به اینســتکس را که به ایران اجازه 
می دهد بدون تاثیرپذیــری از تحریم های 
امریکا، مکانیســم مالی خــود را در روابط 
تجاری با اروپا داشــته باشــد، راه اندازی و 
اجرایــی کنند.با توجه به جدیــت ایران در 
برابر لفاظی های طــرف غربی درباره مهلت 
۶۰ روزه و گام هــای متقابل تهــران طبق 
توافق هسته ای، اندیشــکده شورای روابط 
خارجی اتحادیــه اروپا، به گذر سیاســت 
برجامی ایران از »صبر راهبردی« به »اقدام 

راهبردی« اشاره و به سران این قاره هشدار 
داد، به اولتیماتــوم برجامی ایــران توجه 

جدی داشته باشند.
این اندیشــکده تصریح کرد، اقــدام برجامی 
جدید ایران تالشــی برای حفظ آن است و نه 
پایان دادن به این قــرارداد بزرگ بین المللی؛ 
ایران برای دوره ای »صبر راهبردی« پیشــه 
کرد و به قدر کافی در انتظار عمل مشخصی از 
سوی اروپاییان برای حفظ برجام باقی ماند اما 
با انفعال سیاسی اروپا، ایران، کاهش تعهدات 
برجامی خــود را به عنوان بخشــی از »اقدام 

راهبردی« جدید خود به نمایش گذاشت.
»تهران تصمیم خود را یک پاســخ منطقی 
به اراده سیاســی ناکارآمــد و ضعیف اروپا 
می داند اما اتحادیه اروپا و ســه کشور عضو 
توافق برجام، جواب مشخصی به اولتیماتوم 
تهــران نــداده فقط بــه توصیه هــا و ابراز 
نظرهای کلی سیاســی اکتفاء و ایران را به 

خویشتنداری بیشتر دعوت کردند.«
این اندیشــکده در ادامه تصریــح کرده که 
 )maintaining dignity(حفظ کرامت«
ایران در تعامالت سیاســت خارجی و فشار 
اقتصادی سنگینی که ایران با مواجه است، 
یک سلســله از اقدامات فــوری و جدی از 

سوی اتحادیه را ضروری ساخته است.«
»طبق برجام، اروپا متعهد بــه ارائه مزایای 
اقتصادی قابــل توجهی در روابــط با ایران 
اســت، بنابراین باید به ســرعت گسترش 
روابط تجــاری و اقتصادی با تهــران را در 
دســتور کار قرار دهد.«با توجــه به انفعال 
سیاســی اروپا در اجــرای تعهــدات، این 
اندیشــکده نیز بر تســریع اجرای سازوکار 
مالی بین دو طرف تاکید کرده است: »یکی 
از اهداف واقع بینانه و دقیقی که اروپا و ایران 
می توانند آن را در اولویت سیاست های خود 
قرار دهند، عینیت بخشــی به سیاست های 
مالی و تالش برای حفظ کانال تجاری میان 

دو طرف است.«

 آیا اروپا دست از وقت کشی
 بر می دارد؟

پافشــاری ایران بر ضرورت تسریع در اقدام 
راهبــردی اتحادیــه اروپا و دیگــر اعضای 
برجام، ســبب شــد تا »فدریکا موگرینی« 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا روز 
۲۳ اردیبهشت ماه در حاشیه نشست وزیران 
امور خارجه این اتحادیه در بروکسل با تاکید 
بر پایبندی اروپــا به اجرای کامــل برجام، 
ابــراز امیــدواری کند نخســتین تراکنش 

اینستکس در چند هفته آینده انجام شود.

خریدار  به گفته یک کارشــناس انرژی 
طی ۶ سال گذشته باید قیمت بنزین طبق 
قانون هدفمند کردن یارانه ها به ۹۰ درصد 
قیمت فــوب خلیج فارس نزدیک می شــد 
در حالی که هر ســال به بهانه ای این قانون 
عملیاتی نشــد.از زمان تدوین بودجه سال 
۹۸ موضــوع افزایــش قیمــت حامل های 
انرژی که شــامل بنزین نیز می شــود نقل 
محافل کارشناســی و البته رســانه ای بود. 
این اقدام بارها توســط نهادهــای مختلف 
تخصصی مورد بحث و بررســی قرار گرفت، 
اما پاسکاری های بهارستان و پاستور هنوز 

به نتیجه قطعی نرسید.
۱۵ دی ماه سال ۸۸ مجلس شورای اسالمی 
و شــورای نگهبان قانــون هدفمند کردن 
یارانه ها را تصویب کردنــد. طبق ماده یک 
ایــن قانون دولــت مکلف اســت طبق این 
قانون قیمــت حامل های انــرژی را اصالح 
کند. بر اساس این ماده قیمت فروش داخلی 
بنزین، نفــت گاز، نفت کوره، نفت ســفید 
و گاز مایع و ســایر مشــتقات نفت، با لحاظ 
کیفیت حامل ها و با احتســاب هزینه های 
مترتب )شــامل حمل ونقل، توزیع، مالیات 
و عوارض قانونی( به تدریج تــا پایان برنامه 
پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران کمتر 
از نود درصــد قیمت تحویل روی کشــتی 

)فوب( درخلیج فارس نباشد.
مفهوم ماده یــک این قانون این اســت که 
دولت مجاز است بدون نیاز به تأیید مجلس 
شــورای اســالمی اقدام به افزایش قیمت 
حامل های انرژی در راستای هدفمند کردن 
یارانه هــا، اقدام کنــد. این ماده کــه پایان 
اجرای آن برنامه ۵ ساله پنجم توسعه است 
از ابتدای آغاز بــه کار دولت یازدهم تا کنون 
خانه نشین بود. جدول زیر مربوط به تاریخ ۲ 

مهرماه سال ۹۷ است.

دو نرخی شدن بنزین قوت گرفت
سال گذشته شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی داشــتن کارت سوخت 
برای ســوخت گیری را الزامــی اعالم کرد. 
به این ترتیب کارت ســوخت که در نتیجه 
سیاسی کاری از روند سوخت گیری حذف 
شده بود به گردونه سوخت گیری خودروها 
بازگشت. ایجاد همین الزام به داشتن کارت 
سوخت بحث دو نرخی شــدن بنزین را داغ 
کرد. به این ترتیب ســال ۹۷ با زمزمه هایی 
در ارتباط با بازگشــت بنزیــن دو نرخی به 
باک خودروها به پایان رســید و هنوز دولت 
هیچ گونه اعالم قطعی برای تصمیم در این 
زمینه را اعالم نکرده بود. با آغاز سال جدید 
و اعالم مجدد شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتی بــرای دریافت کارت 

سوخت، فرضیه دو نرخی شــدن بنزین را 
تقویت کرد.

یازدهم اردیبهشــت ســال جــاری برخی 
رســانه ها اعالم کردند که بنزین از روز ۱۲ 
اردیبهشت ســهمیه بندی می شود. همین 
خبر کوتاه کافی بود تا صف های کیلومتری 
در پمپ بنزین های کشــور تشکیل شود. با 
وجود انتشــار این خبر، دولت هنوز ساکت 
بود و این خبر را تأیید یــا تکذیب نمی کرد. 
بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشــیه بیست و 
چهارمین نمایشــگاه نفــت، گاز، پاالیش و 
پتروشــیمی با حضور در جمع خبرنگاران 
گفت کــه بنزیــن از روز ۱۲ اردیبهشــت 
ســهمیه بندی نمی شــود. روز بعــد این 
رسانه ها با انتشــار جزئیات روند اعالم خبر 
سهمیه بندی سوخت اظهار کردند که یکی 

از مقامات آگاه وزارت نفت این خبر را اعالم 
کرده است.

در پی تکذیب خبر اجرای ســهمیه بندی 
ســوخت از روز ۱۲ اردیبهشــت سال ۹۸، 
التهاب مجدد به این حوزه بازگشت و نگرانی 
مردم برای افزایش قیمت ها بیشــتر شــد. 
این التهاب در ســطح جامعه کافی بود که 
بهارســتانی ها وارد گود شده و با وجود آنکه 
دولت برای اجرای این تصمیم نیاز به اجازه 
مجلس شورای اسالمی نداشــت، دولت را 
از این اقــدام منع و اعــالم کردند که قیمت 

بنزین افزایش نمی یابد.

مدیریت مصرف اولویت است
مهران جابری، کارشــناس انرژی در گفتگو 
با مهر با اشاره به اینکه علت اینکه پای کارت 
ســوخت و بنزین دو نرخی به محافل نقد و 
بررسی باز شد، رشــد بیش از اندازه مصرف 
بنزین کشور است، گفت: البته سال گذشته 
فاز ۳ پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس نیز به 
مدار تولیــد آمد و واردات بنزیــن را حدوداً 
به صفر رســاند. اما با توجه بــه اینکه دولت 
یازدهم و دوازدهم سیاســت های مدیریت 
مصرف را به فراموشی سپرده است، مصرف 
به طور عنان گســیخته ای افزایش یافت که 
البته بخش اندکی از ایــن افزایش مصرف، 
ناشــی از رشــد مصرف حقیقی بود؛ بخش 

پنهان این رشــد مصرف بنزین کشــور در 
نتیجه نوســانات ارزش ریال در مقابل سایر 

ارزها و داغ شدن بازار قاچاق رقم خورد.
وی افزود: بــه دلیل کاهــش ارزش ریال و 
همچنیــن ثابت ماندن قیمــت بنزین در ۶ 
سال گذشــته بر خالف قانون، حاشیه سود 
و در نتیجه انگیزه قاچاق این فرآورده بسیار 
زیاد شده اســت. آن هم در شرایطی که نرخ 
بنزین در تمام کشــورهای همســایه ایران 

بالغ بر ۷ هزار تومان است.

سیاست، سد راه مدیریت مصرف
به گفتــه این کارشــناس انــرژی، برخی 
معتقدند کــه بــا در نظر گرفتن شــرایط 
اقتصادی مــردم که بخشــی از آن متأثر از 
تحریم های اقتصادی است، افزایش ندادن 
نرخ بنزین، یک انتخاب منطقی اســت؛ این 
در حالی است که ورای توسعه ظرفیت تولید 
پاالیشگاه ها، باید ابزارهای مدیریت مصرف 
احیا شود. از سویی دیگر افزایش ندادن نرخ 
بنزین به منزله تخطی از قانون اســت. نرخ 
بنزین به عنــوان یک اهرم بــرای مدیریت 
مصرف ســوخت ایفای نقش می کند و بی 
شک افزایش آن در کاهش مصرف و کاهش 
حاشــیه ســود قاچاق مؤثر خواهــد بود. 
هرچنــد روند قاچاق متوقف نمی شــود اما 

انگیزه این اقدام کاهش می یابد.

وردین ماه اعالم شد آمار صادرات و واردات در فر
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شرایط فروش فوری پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ اعالم شد
 شرایط فروش فوری خودرو در بیست و نهمین روز اردیبهشت ماه سال 

جاری اعالم شد.
ایران خودرو در اطالعیه ای اعالم کرده اســت، روز یکشــنبه بیست و 
نهم اردیبهشــت ماه پژو ۴۰۵ بنزینی با ترمز ضد قفــل را به قیمت ۶۳ 
میلیون و ۱۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان پیش فروش خواهد کرد. تحویل این 

خودروها در این قالب سی روزه خواهد بود.
 در عین حال پؤو ۲۰۶ تیپ دو نیز با مشخصات اعالم شده در جدول ۶۷ 
میلیون و ۲۸۳ هزار و ۴۰۰ تومان در طرح فروش فوری عرضه می شود. 
ظرفیت ثبت نام برای هر کد ملی، از کل بخشــنامه یک دستگاه خودرو 
اســت و در صورت ثبت نام از سوی مشــتریان محترم مغایر با این بند، 
قرارداد به صورت یک طرفه از ســوی شــرکت ایران خودرو لغو خواهد 

شد.
کلیه مشتریانی که در ۱۸ ماه گذشته نســبت به ثبت نام خودرو اقدام 
نموده اند، قادر به ثبت نام از این بخشــنامه نیســتند. بدیهی است هر 
ثبت نام مغایر با شرایط این بخشنامه، از سوی شرکت یک طرفه ابطال 
خواهد شد. در این بخشــنامه امکان ثبت نام برای افراد باالی ۱۸ سال 

امکان پذیر است.
امکان ثبت نام صرفا برای مشــتریان حقیقی فراهم می باشــد و امکان 
ثبت نام برای مشتریان حقوقی و کاردکس و ثبت نام با شماره مشتری 
دوم نمایندگی امکان پذیر نیســت. امکان انتخاب کــد نمایندگی در 

زمان ثبت نام فعال است.

افزایش قیمت خودروهای سنگین
 شرکت بهمن دیزل نرخ فروش محصوالت خود را افزایش داد. بر اساس 
این اطالعیه، شرکت بهمن دیزل نرخ محصوالت خود را بین ۴۰ الی ۶۰ 

درصد افزایش داده است.
در میان محصوالت بهمن دیزل بیشــترین گرانی مربــوط به کامیون 
ایســوزو ۱۸ و ۲۶ تن باری بوده، به طوری که قیمــت این دو محصول 
بیش از ۲۵۰ میلیون تومان گران تر شده است.شرکت بهمن دیزل نرخ 

فروش محصوالت خود را افزایش داد.
 شــرکت بهمن دیزل که با نماد »خدیزل« در بازار ســهام فعال است 
با افشــای اطالعات بااهمیت و با قرار دادن تازه تریــن اطالعیه بر روی 
ســامانه اطالع رســانی کدال، خبر از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ 

درصد در نرخ فروش محصوالت یا ارائه خدمات داد.
 بر اساس این اطالعیه، شــرکت بهمن دیزل نرخ محصوالت خود را بین 
۴۰ الی ۶۰ درصد افزایش داده اســت. در میان محصوالت بهمن دیزل، 
بیشترین گرانی مربوط به کامیون ایســوزو ۱۸ و ۲۶ تن باری بوده، به 
طوری که قیمت این دو محصول بیــش از ۲۵۰ میلیون تومان گران تر 

شده است.

جک S۳ یک ماهه ۵۰ میلیون گران شد!
 S۳ از ابتدای اردیبهشــت ماه سال جاری شــرکت کرمان موتور، جک 
خود را سه بار تغییر قیمتی داده است به گونه ای که اکنون این محصول 
نزدیک به ۵۰ میلیون تومان گران تر از روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه 

به فروش می رسد.
شرکت کرمان موتور در اردیبهشت ۹۸ با انتشار بخشنامه های مختلف 

سه بار قیمت خودروی جک S۳ را افزایش داده است.
بررسی روند تغییر قیمت این محصول نشــان می دهد که این شرکت 
قیمت جــک S۳ را در دوم اردیبهشــت ماه از ۱۶۱ میلیــون تومان به 
۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تغییر داد.سپس این شرکت در هشتم 
اردیبهشت ماه نیز مجدداً تصمیم به افزایش قیمت بیش از ۱۵ میلیون 

تومانی این محصول گرفته و قیمت آن را به ۱۹۶ میلیون تومان رساند.
پس از گذشــت شــانزده روز از دومین افزایش قیمت این محصول، از 
تاریخ ۲۴ اردیبهشــت ماه جک S۳ این شــرکت ۲۱۰ میلیون تومان 
قیمت گذاری شده و به فروش می رسد که نســبت به قیمت اعالمی در 
هشتم اردیبهشــت ماه، حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش 

پیدا کرده است.
به این ترتیب در کمتر از یک ماه قیمت کارخانه ای جک S۳ حدود ۵۰ 
میلیون تومان افزایش یافته است.در این شرایط مشخص نیست دلیل 
این افزایش قیمت شدید چیست و در شــرایط ثبات نسبی متغیرهای 
کالن اقتصادی همچون نرخ ارز چه اتفاقــی افتاده که در عرض یک ماه 

قیمت یک خودرو باید حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش یابد!؟
این وضعیت در حالی است که خبری از ســازمان های نظارتی به ویژه 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیست.
در این زمینه موضوع از کرمــان موتور پیگیری شــد. نماینده فروش 
این شرکت در پاســخ اعالم کرد: ما همه محصوالت خود را در رده های 
قیمتی متعادل نگه داشــته ایم و ســعی کرده ایم با توجه به شــرایط 
خودروسازی حال حاضر و مشکالتی که در صنعت خودرو وجود دارد و 
همچنین با توجه به اینکه افزایــش قیمتی در محصوالت کرمان موتور 

پیش عید وجود نداشته، قیمت ها را متعادل تر کنیم.

گرانی به روغن موتور رسید
 رئیس اتحادیه مکانیســین های تهران گفت: کارخانجات تولید روغن 
موتور به صورت یکپارچه قیمت محصوالت خود را تا ۷۰ درصد افزایش 

داده اند.
علیرضا نیک آئین در گفت وگو با ایســنا، اظهار کــرد: به صورت چراغ 
خاموش و در ســکوت اطالع رسانی، شــرکت های تولیدکننده روغن 
موتور محصوالت خود را تا ۷۰ درصد گران کرده اند و این موضوع منجر 
به آن خواهد شد که صاحبان خودرو دیرتر به تعویض روغن بپردازند و 

در نهایت مشکالت اساسی برای خودرو و هوای کشور ایجاد می شود.
وی در پاسخ به این سوال که دلیل افزایش قیمت روغن موتور چیست؟ 
گفت: کارخانجات مدعی آن هستند که قیمت مواد اولیه وارداتی تولید 
روغن موتور افزایش قابل توجهی داشته و این در حالی است که تمامی 
کارخانجات تولید روغن قیمت را به صورت همزمان و یکپارچه افزایش 

داده اند.
رئیس اتحادیه مکانیســین های تهــران در رابطه با شــرایط تعمیر و 
نگهداری خودرو خاطرنشان کرد: تا حدودی کمبود قطعات خودرو که 
در ایام پایانی سال گذشته ایجاد شده بود رفع شــد اما نگرانی در حال 

حاضر نبود قطعات یدکی خودروهای جدید مونتاژ داخل است.

گالیه سایت های آگهی از اتحادیه نمایشگاه داران
سخنگوی اتحادیه کســب و کارهای اینترنتی گفت: متاسفانه اتحادیه 
نمایشــگاه داران در ارائه لیســت قیمت به ما تعلل کرد و نهایتا لیستی 
شامل قیمت ۲۵ خودرو را به ما اعالم کرد؛ این درحالی است که حداقل 

۲۵۰ برند خودرو دائماً خرید و فروش می شوند.
رضا الفت نســب با اشــاره به عدم همــکاری اتحادیه فروشــندگان 
خودرو با ســایت های آگهی برای کنترل قیمت گــذاری منصفانه در 
آگهی های فروش خودرو اظهار کــرد: پس از حذف قیمت از آگهی های 
فروش خــودرو، با هماهنگی انجام شــده مقرر شــده بود تــا اتحادیه 
نمایشگاه داران خودرو، هر روز لیســتی از قیمت خودروها را به ما بدهد 
و ســایت های آگهی دهنده بر اساس این لیســت، اقدام به کنترل درج 
قیمت در آگهی های فروش خودرو کنند تــا دالالن نتوانند قیمت های 
کاذب در بازار ایجاد کنند.سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی 
افزود: اما متاســفانه اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو به شدت در ارائه 
لیســت قیمت روزانه تعلل کردند و نهایتاً لیستی شامل قیمت های ۴۰ 

خودرو را در اختیار ما قرار دادند.

تیمچه

ســفیر ترکیه در ایران گفــت: در صورتــی که برخی 
موانعی که از ســوی ایران اعمال می شود برطرف شود 
بازرگانان و ســرمایه گذاران ترکیه با دست باز و دوان 

دوان به سمت ایران خواهند آمد.
دریا اورس روز شنبه در حاشیه دیدار با استاندار تهران 
در جمع خبرنگاران افزود: موانع پیش روی سرمایه گذاران 
ترک که اغلب مربوط به مقررات ایران اســت باید رفع 
شود.وی اظهارداشت: اکنون بازرگانان ترکیه به خوبی 
در ایران حضور دارند و در واحدهایی مانند پتروشیمی 
رازی و پارس حیات ســرمایه گذاری کــرده اند. اورس 
یادآورشــد: موانع موجود برای سرمایه گذاری ترک ها 

در ایران بیشــتر مربوط به مقرراتی که است 
مانع تســهیل ســرمایه گذاری در برخی از 
مسائل می شود.سفیر ترکیه در ایران گفت: 
این مسائل توســط دو دولت به طور مرتب و 
منظم روی میز مذاکره و بررســی قرار دارد 

و تمامی درهای مذاکره و مالقات باز است.
وی خاطرنشان کرد: تابستان یا پاییز امسال 

کمیســیون مشــترک اقتصادی میان ایران و ترکیه 
برگزار می شود و اعضا در مورد تمامی مشکالت موجود 
و راهکارهای رفع موانع صحبت می کنند.اورس ادامه 
داد: اگر دو کشــور بزرگ و نیرومند منطقه دســت به 

دست هم دهند و کار را برای هم آسان کنند 
با اســتفاده از همه ظرفیت های دو کشــور 
روابط تجاری و اقتصادی میــان آنها از آنچه 

که اکنون هست بهتر خواهد شد.
ســفیر ترکیه در ایران در خصوص افزایش 
شمار گردشــگران ترک در ایران نیز گفت: 
ایجاد جذابیــت از ایران برای گردشــگران 
ترکیه ای به میزان معرفی ایــران بر می گردد و وظیفه 
کشور میزبان اســت که بتواند به خوبی خود را معرفی 
کند و ترکیه برای شهروندان خود هیچ کشوری را منع 
یا توصیه نمی کند.وی اضافه کرد: امسال ترکیه تدابیر 

الزم را برای اســتقبال از ۵۰ میلیون مســافر و کسب 
درآمد ۴۰ میلیون دالری ارزی از آن آماده کرده است 
اما هیچ مانعی برای سفر و حضور شهروندان ترکیه ای 
در ایران نیز وجود ندارد.سفیر ترکیه در ایران در جریان 
دیدار با اســتاندار تهران نیز گفت: به عنوان ســفارت 
ترکیه سعی داریم روابط میان دو کشور را در حد توان 
گسترش دهیم.اروس با بیان اینکه روابط میان ایران و 
ترکیه بسیار قدیمی و دیرینه است افزود: این روابط با 
وجود تمامی فراز و نشــیب ها امروز چنان گرم و مداوم 
است که دو کشــور از نظر روابط اقتصادی، اجتماعی و 

علمی الگو محسوب می شوند.

تجارت

مریم فکــری  تحلیلگــران اقتصادی 
معتقدند اگر بازار متشــکل ارزی مصنوعی 
نشود و به عبارتی، در این بازار قیمت گذاری 
دســتوری اتفاق نیفتــد، در روزهای آینده 
شــاهد آرامش بــازار ارز و حتــی کاهش 

قیمت ها خواهیم بود.
نرخ ارز این روزها همچنان در بازار پرنوسان 
و فشار روی این بازار بســیار است. در حال 
حاضر نــرخ دالر تا مرز ۱۵ هــزار تومان باال 
رفته و بازار اسیر نوســانات شدید است؛ به 
خصوص در دو ســه هفته گذشته این باال و 

پایین شدن های بازار افزایش یافته است.
فعاالن بازار معتقدند که صحبت های اخیر 
درباره برجــام و مهلت دو ماهــه ایران، جو 
روانی در بازار ایجاد کرده اســت و مشخص 
نیســت وضعیت نرخ هــا چگونــه بماند. 
البته در طول بیش از یک ســال گذشــته 
دولت چندین راهکار بــرای همچون دالر 
۴۲۰۰ تومانی و اجرای ســامانه نیما برای 
تعادل بخشــی بازار و ایجاد ثبــات ماندگار 
اجرایی کرد که هیچ یــک در بازار ارز جواب 
نداد و بــا هر تحــرک جزئــی در اقتصاد و 
سیاست خارجی، شاهد جهش قیمت ها در 
بازار ارز بودیم که به سرعت در سایر بازارها 
هم ســرایت می کرد.اما دولت در تازه ترین 
تدبیر، تصمیــم دارد که نرخ واقعــی ارز را 
در بازار متشــکل ارزی کشــف و در نهایت 
به ســاماندهی بازار بپردازد. بازار متشکل 
ارزی بنا به وعده فرهاد دژپســند، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی قرار است از هفته جاری 
فعالیت خود را آغاز کند و قیمت واقعی دالر 

در این بازار مشخص شود.
دژپسند هفته گذشــته در گفت وگویی، به 
اطالعیه بانک مرکزی درباره تشــکیل بازار 
متشکل ارزی اشاره کرد و گفت: فعالیت این 

بازار تاثیر مثبتی در بازار ارز می گذارد.
شــورای پول و اعتبار هجدهــم دی ماه ۹۷ 
»مقررات مربوط به بازار متشکل معامالت 
ارزی« را تصویــب کــرد که هــدف از آن، 
ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و 
کاراســت تا ارزها در آن به طور نقد مطابق 
مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با 

آن در بستر الکترونیکی معامله شود.
رییــس کل بانک مرکزی نیــز پیش از این 

درباره ماهیت این بازار گفته بود: بازاری که 
تشکیل خواهد شــد، فرصتی می شود برای 
کسانی که اسکناس ارز و سپس حواله خود 
را از طریق صرافی ها به بــازار عرضه کنند و 
به پلتفرمی تبدیل خواهد شــد که بازار ارز 

متشکل شود.
هدف دولت و به طور ویــژه بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد این اســت که بتوان با ایجاد 
بازار متشــکل ارزی، نرخ هــای متعدد ارز 
را که از کانال های غیررســمی و از ســوی 
ســوداگران تعیین می شــود، حذف و نرخ 
جدید بازار متشکل را به عنوان مبنا در بازار 

جایگزین آن کرد.

کارکرد مبهم بازار متشکل ارزی
اما در شرایطی بازار متشکل ارزی در آستانه 
آغاز به کار قرار دارد که هنــوز ابهام از نحوه 
کارکرد و سازوکار آن وجود دارد. آن طور که 
مطرح شده، قرار بر این اســت که این بازار 
با مشــارکت بانک ها و صرافی های مجاز و 
تحت نظــارت و بازارگردانی بانک مرکزی با 
تمرکز بر معامالت نقدی راه اندازی شود. به 
عبارت دیگر، هدف دولت این اســت که این 
بازار را به مرجعی برای تعیین مبنای نرخ ارز 

تبدیل کند. صادرکنندگان هم که از جمله 
دارندگان منابع ارزی در کشــور محسوب 
می شوند، می توانند در چارچوب مقررات، 
ارز موجود خــود را در این بازار عرضه کنند. 
هر چند که این بازار شبیه به بورس نیست، 
اما معامالت به صورت برخط انجام می شود 
تا در یک بستر کامال شــفاف نرخ ارز کشف 
شــود.نکته ای که در این میان مطرح است، 
این که با وجود این که مهار ســوداگری در 
بازار و ساماندهی آن، هدف اصلی راه اندازی 
بازار متشــکل ارزی اســت، اما بسیاری از 
تحلیلگران دغدغه دخالت مســتقیم دولت 

در بازار ارز را دارند.

تحول واقعی در بازار ارز؟
علی اصغر ســمیعی، رییس هیات موســس 
کانون صرافــان و تحلیلگر بــازار ارز درباره 
بازار متشــکل ارزی به خبرآنالین می گوید: 
قبال هــم گفته ام که اســامی بــرای بازارها 
تعیین کننده ماهیت آنها نیســت، بلکه بازار 
با هر اسمی که باشــد، فقط در صورتی حکم 
بــازار را دارد که خرید و فــروش در آن برای 
همگان آزاد باشــد و قیمت هم در آن فقط با 
سیســتم عرضه و تقاضا تعیین شود. در غیر 

این صورت بازار با هر اســمی که باشد، هیچ 
فرقی نمی کنــد و نمی توانــد کارایی الزم را 
داشته باشد.وی می افزاید: نمی خواهم بگویم 
کسانی که هر روز یک اسمی برای بازار ابداع 
می کنند، قصد و نیت خیــر ندارند، ولی با هر 
نیتی که باشــد، تا وقتی که به سیستم بازار 
آزاد و تعیین قیمت بــا روش عرضه و تقاضا 
اعتقاد پیدا نکنند، امید موفقیتی برای ایشان 
متصور نیســت.رییس هیات موسس کانون 
صرافان متذکر می شــود: هر نوع بازاری که 
حضور در آن نوعی امتیاز محســوب شــود، 
فورا بــوی رانت از آن به مشــام می رســد. 
این امتیاز را برای هر کســی یــا گروهی که 
بخواهند در نظــر بگیرند، یا با هــر نیتی که 

باشد حتی با نیت های خیرخواهانه.
سمیعی عنوان می کند: راجع به بازار موسوم 
به متشکل هم فعال فقط صحبت شده است. 
باید روش را تماشــا کرد. اگر روش همانند 
روش هــای قدیمی و دادن امتیــاز به گروه 
خاصی باشــد که امیدی به آن نیست، مگر 
این که این بار ما شــاهد یک تحول واقعی و 
بازاری آزاد و با نرخ واقعــی و واحد و البته با 
نظارت، نهاد مســوول بــرای جلوگیری از 

نوسانات و تالطمات مخرب باشیم.

وی تصریح می کند: البته ایــن نکته را هم 
باید یــادآوری کنم که در شــرایط کنونی 
مشکل اقتصادی کشور فقط مربوط به بازار 
ارز نیست و برای رفع اشــکاالت اقتصادی 
همزمان با تصحیح بازار ارز می باید به نکات 
دیگر و از همه مهم تر، واقعی شدن قیمت ها 
از یک طرف و متوقف کــردن و بلکه کاهش 
نرخ تورم و بهره و کاهش نقدینگی از سوی 

دیگر هم توجه کرد.

بازار مصنوعی ایجاد نکنیم
محســن جالل پور، رییــس ســابق اتاق 
بازرگانی و صنایــع و معادن ایــران نیز در 
گفت وگو با خبرآنالیــن در این خصوص که 
بازار متشــکل ارزی می تواند فضــای بازار 
ارز را آرام کند؟ می گوید: اگر بازار متشــکل 
ارزی را ما مصنوعی نکنیم، مثل کاری که در 
بازار ثانویه انجام دادیم، یعنی قیمت گذاری 
نکنیم و کف و سقف برای آن تعیین نکنیم، 

بازار آرام می شود.
وی می افزاید: اگر دوبــاره محدودیت ایجاد 
کنیم و بازار دستوری شــود، اتفاقی که در 
بازار متشــکل ارزی خواهد افتاد، مثل بازار 
ثانویه است.رییس ســابق اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن ایران با بیان این که هنوز در 
عمل متوجه نشــدیم که چه اتفاقی خواهد 
افتاد، عنوان می کنــد: زمانی که بازار ثانویه 
را می خواســتند به وجود آورند، ما یکی از 
پیگیری کنندگان این بازار بودیم، اما روش 
اشــتباهی را اعمال کردند.جالل پور متذکر 
می شــود: بازار ثانویه سیاست درستی بود، 
اما برای ارز کف و ســقف گذاشــتند و این 

باعث شد که بازار سومی ایجاد شود.
وی تصریــح می کند: بازار متشــکل زمانی 
بازار اصلی ارز می شــود که ما در آن دخالت 
نکنیم و دولــت ورود نکند. اگــر این اتفاق 

بیفتد، بازار ارز سامان پیدا می کند.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
ایران یادآور می شود: من اعتقاد دارم اگر ارز 
۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی برداشــته شود و 
همه نرخ ها به بازار ارز بیایــد، قیمت ارز رو 
به کاهــش رود. اما اگر اختــالف قیمت ها 
و رانت ها وجود داشــته باشــد، باز در بازار 

متشکل ارزی هم موفق نخواهیم بود.

سفیر ترکیه: موانع را بردارید تجار ما دوان دوان به ایران می آیند

تشدید شکاف طبقاتی نتیجه وام شناور خرید

 نسخه پیچی غلط برای مسکن
برهان محمودی کارشناسان معتقدند 
پرداخت تســهیالت مســکن به تناســب 
درآمد خانوارها و قدرت بازپرداخت آنها، جز 
تشدید شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف 

جامعه نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
مطابق آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی 
از معامالت مسکن در شــهر تهران، میانگین 
قیمــت مســکن در فروردین ماه امســال با 
رشــد ۱۰۴ درصدی نســبت به زمان مشابه 
ســال قبل به ۱۱.۴ میلیون تومان برای یک 
مترمربع واحد مسکونی رسیده است.در این 
شــرایط اولین راه حلی که به ذهن مسئوالن 
و سیاســت گذاران می رسد تغییر در شرایط 
وام خرید مسکن و افزایش ســقف آن برای 

تحریک تقاضا در بازار مسکن است.
در همین راســتا ابوالقاسم رحیمی انارکی، 
مدیرعامل بانک عامل بخش مســکن، ۱۲ 
اردیبهشــت ماه در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری با بیان اینکه پیش از این از سقف های 
تسهیالت ثابت اســتفاده می کردیم، گفت: 
در بســته جدید پیشــنهاد داده ایم که بر 
اســاس قدرت خرید و تــوان بازپرداخت 
افراد، سقف های تسهیالتی به صورت متغیر 
تعیین شــود و افراد بر اساس قدرت خرید و 
بازپرداخت اقساط خود بتوانند از تسهیالت 
متناسب با شرایط خود اســتفاده کنند که 
اجرایی شدن این پیشنهاد نیازمند مصوبه 

شورای پول و اعتبار است.

وزیر راه و شهرسازی: افزایش سقف 
وام خرید مسکن تورم زا است

در این بیــن محمد اســالمی، وزیــر راه و 

شهرســازی بارها مخالفت خود را با افزایش 
سقف وام خرید مســکن اعالم کرده است. 
اسالمی ۶ دی ماه امسال با بیان اینکه ما در 
وزارت راه و شهرســازی هیچ گاه برای هیچ 
کار بررسی نشــده ای تصمیم نمی گیریم، 
گفته بــود: اگر اعــالم کنیم که بــه دنبال 
افزایش سقف تســهیالت مسکن هستیم، 

خود به خود قیمت مسکن افزایش می یابد.
اسالمی تاکید کرده بود: باید کاری کنیم که 
قدرت خرید مسکن مردم افزایش یابد و فکر 
نمی کنیم که افزایش وام مسکن به افزایش 
توان خرید مســکن مردم کمک کند، زیرا 

وام مسکن، تورم زا است.

منابع بانکی توان افزایش وام مسکن 
را ندارند

به نظر می رسد تنها بانک تخصصی در بخش 
مســکن به عنوان عامل انحصاری پرداخت 
وام خرید مســکن در شــرایط فعلی نیز با 
کمبود منابع رو به رو شــده است. شهریور 
ماه سال گذشته محمدحسن مرادی، مدیر 
امور طرح و برنامه این بانک در گفت وگویی 
از عدم توانایی بانک مذکــور برای افزایش 

سقف وام مسکن خبر داده بود.
این در حالی اســت که کســری منابع این 
بانک با وجود اســتفاده از منابــع حاصل از 
اقساط بازگشتی مسکن مهر رخ داده است. 
منابعی که می توانســت به خود مسکن مهر 
اختصاص یافتــه و متقاضیان این واحدها را 
که سال هاســت منتظر تکمیل واحدهای 
خود هســتند صاحب خانه کنــد و از اجاره 

نشینی رهایی بخشد.

افزایش قیمت مسکن نتیجه افزایش 
سقف خرید مسکن

در همین راســتا مهدی غالمی، مدیر گروه 
مســکن مرکز مطالعــات دانشــگاه علم و 
صنعــت در گفت وگو با مهر اظهار داشــت: 
مســکن مانند هر کاالی دیگــر در صورتی 
که میزان عرضه آن کمتر از تقاضای واقعی 
موجود در بازار باشد، با افزایش قیمت روبه 

رو خواهد شد. 
در حالــی که بــا توجه بــه کمبــود تعداد 
واحدهــای مســکونی نســبت بــه تعداد 
خانواده هــا و همچنیــن تقاضاهای جدید 
ناشــی از ازدواج و همچنین نیاز به بازسازی 
و نوسازی بافت فرسوده شهری و روستایی، 
ســاالنه به ۲ میلیون واحد مسکونی جدید 
در بازار مسکن نیاز است، در سال های اخیر 
مطابق با داده های مرکــز آمار کمتر از ۳۵۰ 
هزار واحد مسکونی در ســال ساخته شده 
است. بنابراین در این شرایط تحریک تقاضا 
بدون افزایش تولید و عرضــه، تورم بیش از 

پیش آن را به دنبال خواهد داشت.

در غیاب اجرای مالیات های تنظیمی 
مانعی برای افزایش شدید قیمت ها 

وجود ندارد
این کارشناس مسکن به سوداگری در بازار 
مســکن اشــاره کرد و گفت: ضمناً در بازار 
مسکن هیچ گونه ســازوکار تنظیمی برای 
مقابله با افزایــش قیمت های بی رویه وجود 
ندارد. از آنجایی که در این شیوه تسهیالت، 
سقفی در نظر گرفته نشــده است، افزایش 

شدید قیمت ها دور از انتظار نخواهد بود.
وی اضافه کرد: شــاید این تصور وجود دارد 
که عرضه واحدها با قیمت های ســنگین، 
خریداری نداشته و بازار به تعادل می رسد. 
اما تجربه نشــان داده اســت که این اتفاق 
نخواهد افتاد. ضمناً احتــکار و عدم عرضه 
واحدهای مســکونی به بازار، در غیاب عدم 
اجرای مالیات بــر خانه هــای خالی، هیچ 
هزینه ای برای صاحبان آنها نخواهد داشت 
و همانطور که در ســال های اخیر با افزایش 
چشــمگیر تعداد واحدهــای خالی مواجه 

بوده ایم، این روند ادامه خواهد داشت.

افزایش شکاف طبقاتی با افزایش 
سقف وام مسکن

غالمی به تشــدید شــکاف طبقاتی بر اثر 
افزایش قیمت ها در بازار مســکن اشــاره 
کرد و گفت: به واســطه دالیلی که ذکر شد، 
با افزایش بدون ســقف وام خرید مســکن، 
افزایش شــدید قیمت ها در بازار مسکن رخ 
خواهد داد که تأثیر خود را در بازار اجاره نیز 
بر جای می گذارد. ضمناً بر اثر افزایش شدید 
قیمت ها، تعداد بیشتری از خانواده ها توان 

خرید مســکن را نخواهند داشت و کاماًل از 
تقاضای مؤثر بازار مسکن خارج می شوند و 
به سمت بازار اجاره روی خواهند آورد. این 
افزایش تقاضا در بازار اجــاره مزید بر علت 
شــده و هزینه اجاره بها دو چندان افزایش 

پیدا می کند.
وی اضافه کرد: در نتیجــه افرادی که دارای 
مســکن ملکــی بوده اند، واحد مســکونی 
آنها بــا افزایش قیمت مواجه می شــود، در 
حالی که خانواده های مســتأجر هم هزینه 
زندگی شان افزایش شــدید پیدا می کند و 
هم از صاحب خانه شــدن فاصله بیشتری 

می گیرند.

تحریک تقاضا حتمًا منجر به افزایش 
تولید نمی شود

کارشــناس اقتصاد مســکن در پاســخ به 
این ســوال که آیا افزایش وام خرید مسکن 
موجــب تحریک تقاضــا در بازار مســکن 
و رونق تولید مســکن نمی شــود؟، گفت: 
مسکن، کاالیی اســت که فرایند تولید آن 
به نســبت ســایر کاالها زمانبر است. لذا در 
صورت افزایش تقاضــا، عرضه آن نمی تواند 
به سرعت افزایش یابد. بنابراین تا زمانی که 
تولید مسکن به میزان کافی نرسیده است، 
افزایش تقاضا بیش از آنکه افزایش تولید را 
در پی داشته باشــد، افزایش قیمت ها را به 
دنبال خواهد داشت. شاهد این ادعا، تداوم 
رکود تولید مســکن در ســال های اخیر با 
وجود ۸ برابر شــدن مقدار وام خرید مسکن 
است که علی رغم آن، تولید مسکن از رکود 

خارج نشده است.



زمزمه های یک مالیات جدید در بخش مسکن 

سوداگران آماده خداحافظی با بازارها می شوند
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راه اندازی سرای محله آیت الله غفاری بندرعباس
 مدیر شــهرداری منطقه دو بندرعباس از آغاز عملیت اجرایی»سرای 

محله« در محله آیت ا... غفاری )شهناز قدیم( خبر داد.
به گزارش مدیرت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس، 
مهدی رنجبری با اعالم این خبــر اظهار کرد: محله آیــت ا.. غفاری به 
لحاظ امکانــات و فضاهای فرهنگی و اجتماعی بــا کمبودهایی مواجه 
است که با پیگیری و جدیت شهردار شاهد اقدامات قابل توجهی در این 

محله هستیم.
وی با اشــاره به اینکه یکــی از رویکردهــای مهم مدیریت شــهری 
بندرعباس توســعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در محله ها است، 
افزود: احداث ســراهای محله بهترین راه کار برای حل کمبود فضاهای 

فرهنگی و اجتماعی است.
شهردار بندرعباس ادامه داد: در همین راســتا راه اندازی سرای محله 
در کوچه بعثت هفت محله آیت ا... غفاری در دســتور کار قرار گرفته که 
مدیریت آن به منظور برگزاری دوره های آموزشی و مهارتی به جوانان 

فعال فرهنگی همین محله واگذار می شود.
رنجبری کارکرد ســرای محله را کمک به جلوگیری از بروز آسیب های 
اجتماعی دانســت و تصریح کرد: بزودی با بهره بــرداری از این مکان، 

ساکنان محله از برنامه های این مرکز بهره مند می شوند.
وی در بخش دیگری از سخنانش نیز خاطرنشــان کرد: در پارک های 
محله ای این محدوده نیز طی چند روز آینده وسایل بازی نصب خواهد 

شد و فضای سبز این پارک ها اجرایی می شود.
 

عضویت بندرعباس در کمیته های بازآفرینی 
شهری و تدوین ضوابط کالنشهرهای کشور

معاون معماری و شهرســازی شــهرداری بندرعباس گفت: با توجه به 
ساحلی بودن شهر بندرعباس و مسائل و مشکالت خاص خود از منظر 
ســاحلی بودن و همچنین وجود ۴۳ درصد بافت ناکارآمد و سکونتگاه 
غیر رسمی، شــهرداری بندرعباس در کمیته های»بازآفرینی شهری« 

و»تدوین ضوابط و مقررات« عضو شده است.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس، 
اصغر حسینی پور با اشــاره به برگزاری نشســت معاونین شهرسازی 
شهرداری های کالنشهرها در مشــهد مقدس و اولین حضور شهرداری 
بندرعباس در این نشســت، اظهار کرد: این نشست سراسری با حضور 
نمایندگان معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و طی 
آن پیرامون ماده ۱۴ قانون زمین شهری)اراضی و باغات واقع در حریم 
شهرها(، بلندمرتبه ســازی، موارد مرتبط با حریم شهرها و غیره مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وی با اشــاره بــه تصمیم گیــری قطعی دربــاره ایــن موضوعات در 
کمیسیون های تخصصی، افزود: در این نشســت مصوب شد که چهار 
کمیته شــامل»طراحی و معماری شهری«،»توســعه شهری، حریم، 
محیط زیست و تاب آوری«،»بازآفرینی شــهری« و»تدوین ضوابط و 

مقررات« راه اندازی شود.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس ادامه داد: با توجه به 
ساحلی بودن شهر بندرعباس و مسائل و مشکالت خاص خود از منظر 
ســاحلی بودن و همچنین وجود ۴۳ درصد بافت ناکارآمد و سکونتگاه 
غیر رسمی، شــهرداری بندرعباس در کمیته های»بازآفرینی شهری« 

و»تدوین ضوابط و مقررات« عضو شده است.

 بندرعباس به شبکه شهرهای خالق دنیا 
می پیوندد

مشــاور شــهردار و مدیر مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری 
بندرعباس با اعالم این خبر افزود: هدف اصلی شــبکه شهرهای خالق 
دنیا کمک به بازیابی ظرفیت هــای اقتصادی، اجتماعی و خالق صنایع 
فرهنگی اســت که هنرمندان محلی آن را برپا می  کننــد و پس از آن با 
مشارکت گذاشتن ایده ها ، تجربه ها و راه حل های خود در زمینه های 

گوناگون ، راه توسعه اقتصادی را هموار می سازند.
به گزارش مدیریــت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس، 
احمد پایــدار در این ارتبــاط اظهار کــرد: حفاظت از تنــوع فرهنگی، 
همبستگی میان شــهروندان در راستای گســترش و حفاظت از میراث 
فرهنگ محلــی و تقویت هویــت فرهنگی شــهرها از مهم ترین اهداف 
شبکه شهرهای خالق اســت.وي افزود: همکاري هاي اقتصادي، علمي 
و فرهنگي، ایجاد تعــادل میان ریشــه هاي بومي، گســترش فرهنگ 
کارآفریني و حفظ هویت بومي و ملي در برابر روند فراگیر جهاني شدن از 
دیگر أهداف پیوستن شهر بندرعباس به شبکه شهرهاي خالق دنیاست.

به گفته مدیر مرکز خالقیــت و فناوري هاي شــهرداري بندرعباس، 
صنایع دستي و هنرهاي سنتي، موضوع پیوســتن شهر بندرعباس به 

شبکه شهرهاي خالق  است.
پایدار تصریح کرد: با پیوستن شهر بندرعباس به شبکه شهرهای خالق 
دنیا، به دنبال رونق گردشگری، تولید، مشارکت شهروندان در مدیریت 
شــهری و شناســاندن هر چه بیشــتر فرهنگ بومی، صنایع دستی و 

هنرهای سنتی خواهیم بود.

ابالغ دستورالعمل اجرایی ضوابط نمای 
ساختمان ها در بندرعباس

معــاون معمــاری و شهرســازی شــهرداری بندرعبــاس از ابــالغ 
دستورالعمل اجرایی ضوابط نمای ساختمان ها در این شهر خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس، 
اصغر حســینی پور در ایــن ارتباط اظهار کــرد: ضوابط نمای شــهر 
بندرعباس به عنوان یکــی از موضوعات حوزه معماری و شهرســازی 
از سال های گذشــته در دســتور کار قرار گرفت و کار تدوین آن با نظر 

اساتید این بخش به پایان رسید.
وی با اشــاره به تصویب این ضوابط در کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر 
استان و ابالغ آن به ســازمان نظام مهندسی اســتان و شهرداری های 
مناطق ســه گانه بندرعباس، افزود: این ضابطه به صورت عام به منظور 
رعایت در ساخت و ســاز کلیه ساختمان های سطح شــهر الزم االجرا 

شده است.
معاون معماری و شهرســازی شــهرداری بندرعباس با اشاره به نحوه 
اجرای این ضابطه، ادامه داد: پس از صدور موافقت نامه اصولی در زمان 
ارایه نقشــه های معماری به شــهرداری های مناطق جهت بررســی، 
رعایت مفاد این ضابطه توســط مالک در نقشــه های ارائه شده توسط 

طراحان الزامی است.
حسینی پور تصریح کرد: بر اســاس این ضوابط ابالغی، ساختمان های 
با کاربری خاص به طور مثال کاربری ورزشــی، درمانی، اداری و غیره،  
زمین های واقع در معابــر ۱۶ متری و باالتــر در بافت های تفکیکی که 
قابلیت اخذ تجاری دارند، زمین های واقع در معابــر ۱۴ متری و باالتر 
در بافت های غیــر تفکیکی و زمین های واقع در پروژه های بازگشــایی 
معابر شهرداری ملزم به ارایه نقشــه به صورت سه بعدی به همراه عکس 

پیوستی از نمای امالک مجاور هستند.
این مقام مســئول تاکید کرد: عالوه بر موارد فــوق، زمین های واقع در 
حریم اماکن تاریخی شــهر، زمین های واقع در بر بلوارهای اصلی شهر 
مثل بلوار امام)ره(، سید جمال الدین اسدآبادی، حقانی و... و همچنین 
زمین های واقع در نوارساحلی شــهر نیز ملزوم به ارایه نقشه به صورت 
ســه بعدی به همراه عکس از نمای امالک مجاور به پیوســت نقشه ها 

الزامی شده اند.

سرزمین

رئیس خانــه صنعت، معــدن و تجارت ایــران با بیان 
اینکه چند ســال است ســیل نقدینگی باعث تخریب 
اقتصاد شــده و هیچ تدبیری برای مقابلــه با آن اتخاذ 
نشــده، گفت: در نظر گرفتن معافیــت مالیاتی برای 
تولیدکنندگانی که ســرمایه خود را افزایش می دهند 
و حائز شرایط بند »ز« تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷ 
هستند، می تواند به تولیدکنندگان کمک کند اما رفع 
موانع بانکی موضوعی اســت که قوانین بانک ها اجازه 

آن را نمی دهد.
در جلســه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی که به 
ریاســت رئیس جمهور و با حضور رؤسای قوه مقننه و 
قضائیه و دیگر اعضا برگزار شد، بررسی طرح »تسهیل و 
رفع موانع تولید« در جهت رونق تولید و توانمندسازی 

بنگاه های تولیدی تصویب رسید.
به موجب این تصمیم، شــرکت های حائز شرایط بند 
»ز« تبصره ۱۰ قانــون بودجه ســال ۹۷، می توانند تا 
پایان ســال ۹۸ با تجدید ارزیابی دارایی خود، سرمایه 

خود را افزایش دهنــد و از معافیت مالیاتی 
مربوطه برخوردار شوند.

همچنین به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
اجازه داده شــد که به منظــور جلوگیری از 
تعطیلی بنگاه هــای تولیدی که طرح احیای 
تولید و ســاماندهی ملی آنها به تأیید ستاد 
رسیده است، در مورد اســتمهال و تقسیط 

برخی از بدهی های آنها تصمیم گیری کند.
در این رابطــه، عبدالوهاب ســهل آبادی، رئیس خانه 
صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت وگو با ایســنا، با 
بیان اینکه ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید تاکنون 
نتوانســتند آن طور که مورد انتظــار فعاالن اقتصادی 
بوده عمل کنند، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
بیشتر به دنبال پرداخت تسهیالت بانکی به واحدهای 
تولیدی اســت، اما با توجه به وجود دیــون معوقه، این 

واحدها برای دریافت تسهیالت ترغیب نمی شوند.
وی افــزود: اما موضــوع خوبی که در طــرح جدید در 

نظر گرفته شــده، دریافت نکــردن مالیات 
از تولیدکنندگانی اســت که ســرمایه خود 
را افزایش می دهند و حائز شــرایط بند »ز« 
تبصره ۱۰ قانون بودجه ســال ۹۷ هستند. 
این مسئله می تواند به تولیدکنندگان کمک 

کند.
رئیس خانه صنعت، معــدن و تجارت ایران 
در ادامه با بیان اینکه در شــرایط خاصــی که امروزه 
بر کشــور حاکم اســت، طرح های جاری می تواند به 
صورت مســکن عمل کنــد، تصریح کرد: نوســانات 
نــرخ ارز و قیمت مــواد اولیه تولید باعــث بالتکلیفی 

تولیدکنندگان شده است.
رئیس خانه صنعت، معــدن و تجارت ایران همچنین با 
اشــاره به اینکه یکی از مهم ترین مشکالت واحدهای 
تولیدی در حال حاضر موانع بانکی اســت، گفت: ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید تصمیماتی را در این زمینه 
اتخاذ می کند، اما بانک ها نمی توانند این تصمیمات را 

اجرا کنند، چرا که قوانین به آن ها اجازه نمی دهد.
وی افــزود: در حال حاضر تولیدکننــدگان با معوقات 
قبلی خــود درگیر هســتند و اگر بانک هــا بخواهند 
تســهیالت جدیدی به آن ها پرداخــت کنند و مجدداً 
بدهی های جدیــد و قبلــی آن ها را مورد اســتمهال 
و تقســیط قــرار دهنــد، پرداخــت آن هــا از توان 

تولیدکنندگان خارج است.
ســهل آبادی با بیان اینکه ســیل نقدینگی از ســیل 
خوزســتان هم بدتر اســت، اظهار کــرد: چراکه برای 
مقابله با سیل خوزستان تمهیداتی در نظر گرفته شده 
اما چند ســال است که ســیل نقدینگی باعث تخریب 
اقتصاد شده و هیچ تدبیری برای مقابله با آن نیز اتخاذ 

نشده است.
وی افزود: از طرفــی تحریم ها و مشــکالت اقتصادی 
که در پی آن ایجاد شــده باعث افزایش نرخ ارز شد، اما 
علت بسیاری از مشــکالت فعلی نیز دالالن و نقدینگی 

موجود در کشور است.

تجارت

خریــدار  برآوردها حاکی از آن اســت 
که چنانچه نرخ مالیات بر عایدی ســرمایه 
در بخش مسکن اخذ شــود، حدود ۶ هزار 
میلیارد تومان درآمد بــرای دولت به همراه 

خواهد اورد.
عالوه بر این، مالیــات بر این بخش می تواند 
به فروش بیشتر مسکن های خالی و کاهش 
قیمت در این بخش هم منجر شود. به بیان 
دیگر اخذ مالیات بر عایدی  ســرمایه عالوه 
بر افزایــش درآمد برای دولت، ســوداگری 
را کاهش داده و شــرایط را بــرای مقابله با 
هجوم نقدینگی به بازارهای موازی دشــوار 
می کند.گزارش های رسیده نشان می دهد 
تدوین ســازوکاری مبنی بــر دریافت این 

مالیات در دستور کار قرار دارد.
نوسانات قیمتی در ایران و منفی شدن رشد 
اقتصادی و افزایش نرخ تورم به بیش از ۲۰ 
درصد دیگر به یک اتفاق عادی تبدیل شده 
اســت. حداقل در دهه ۹۰ برای دومین بار 
اســت که این اتفاق رخ می دهــد ولی علی 
رغم بیــان دالیل متعــدد برای بــروز این 
پدیده، هنوز سیاست گذاران اقتصاد ایران 
نتوانسته اند راهی برای مقابله با این معضل 
بیابند.در عین حال سیاســت کاخ سفید در 
مقابل جمهوری اســالمی ایران نیز مزید بر 
علت شده تا مشکالت بیش از پیش بر دوش 
اقتصاد ســنگینی کند. در میــان منتقدان 
اقتصــادی، نهادگرایــان ،یکــی از دالیل 
نوسانات شدید در اقتصاد ایران را استیالی 
بخش نامولد بر کل بخش هــا می دانند که 
این امر ســبب شــده تا فعالیتهای تولیدی 
کم سود اما سوداگری پر از منفعت و درآمد 
باشد. در مقابل اغلب فشــارهای آمریکا به 
درآمدهای نفتی است تا از این طریق امکان 
تامین منابع دولت را سلب کنند. با این همه 
پژوهشــی که اخیرا صورت گرفته نشــان 
میدهد مالیات می تواند ابزار مناسبی برای 

این رفع دو مشکل مذکور باشد. 
مالیات بر عایدی ســرمایه، یکی از ابزارهای 
مالیاتی دولت هاست که از طریق آن می توانند 
بیش از پیش به امور ســر و ســامان دهد.تا 

پایان ســال ۲۰۱۷ تقریبا ۱۸۷ کشــور در 
جهان این مالیات را از مردم اخذ می کردند 
ولی با توجه به نوســانات شدید درآمدی در 
این بخش مالیاتی، کسب درآمد هدف اصلی 
دولت ها از دریافت این مالیات نیست و تنها 
چهار درصد از کل مالیات های جهان از این 
طریق دریافت می شود. به بیان دیگر آن چه 
بیش از هــر چیز دولت ها را بــه تنظیم این 
مالیات ترغیب می کند، نــه افزایش درآمد 
بلکه افزایش یکپارچگی، انســجام و کارایی 
نظام مالیاتی، بازتوزیع درآمــد و ثروت در 
جامعــه و همچنیــن کاهش انگیــزه های 
ســوداگرانه به ویژه بازار برخی از دارایی ها 

چون مسکن و ارز است.

عایدی سرمایه چیست؟
عایدی یا منفعت سرمایه ای به تمام منافع یا 
سودی اطالق می شود که اشخاص از تصرف 
یک دارایی در طول زمان به دست می آورند. 
بر این اســاس مالیات بر عایدی سرمایه به 
عنوان درصدی از عایدی سالیانه سرمایه، که 

از اختالف میان قیمت خرید دارایی به اضافه 
برخی هزینه های بازسازی، بهبود و غیره در 
طول نگهداری دارایــی و قیمت فروش آن 

دارایی به دست می آید، تعریف می شود. 
افزایش نقدینگی در ســالیان گذشته وقتی 
با تصمیم سیاســتگذاری برای کاهش نرخ 
ســود بانکی روبرو شد، شــرایط اقتصادی 
را تحت تاثیر قرار داد. ســیگنال هایی دال 
بر عدم پایبندی امریــکا به تعهداتش کافی 
بود تا دالالن را به میدان بکشــد و بازارهای 
موازی ســود بانکی نظیر بازار ارز و مسکن 
و خــودرو به عنوان ســیبل ســرمایه های 
سرگردان،هدف قرار گیرند.چنین نوساناتی 
می تواند اقتصاد بســیاری از کشــورها را 
در معرض بحــران قرار دهد اما بررســی ها 
نشــان می دهد ابزارهایی برای مقابله با این 
وضعیت وجــود دادند.یکی از ایــن ابزارها 
همین مالیات بر عایدی سرمایه است که در 
حقیقت سود سوداگران را هدف قرار می دهد. 
تنظیم این مالیات می تواند تا حدود زیادی 
نرخ تورم را در ایران کنتــرل کند چرا که با 

اخذ مالیات از سرمایه گذاران بخش نامولد، 
تا حدودی از جذابیت این بازارها و هجوم به 
آن می کاهد. به بیان دیگر نبود نظام مالیات 
بر عایدی ســرمایه ســبب شــده تا بازار 
داریی هایی نظیر مسکن، ســکه و ارز را به 
جوالنگاه سفته بازانی تبدیل کرده است که 

به راحتی بر ثروتهای خود می افزاید. 

گستردگی معافیت های مالیاتی 
همچنین یکــی از مشــکالت کنونی نظام 
مالیاتی ایران، گستردگی معافیت مالیاتی و 
محدود بودن پایه های مالیاتی است. فقدان 
نظــام مالیات بر عایــدی ســرمایه نه تنها 
بر تصمیمات ســرمایه گذاری به نفع سودا 
گری تاثیر مهمی داشته بلکه به بدتر شدن 
توزیع درآمد در جامعه بــه نفع ثروتمندان 
و مخدوش شــدن عدالــت اجتماعی هم 
انجامیده اســت. به عبارت ســاده تر این از 
معدود کشورهای جهان اســت که در آن از 
عواید سرمایه ای هیچ مالیاتی اخذ نمی شود 
در حالی که بازار اغلب دارایی های منقول و 

غیر منقول به دلیل نبــود مالیات بر عایدی 
ســرمایه، همواره جوالنگاه سفته بازان 
و سوداگران بوده اســت. در این راستا الزم 
اســت مالیات بر عایــدی ســرمایه تا حد 
امکان گسترده باشد همچنین برای تامین 
اهداف بازتوزیعی و جلوگیری از سوداگری، 
اســتفاده از نرخ های به شــدت تصاعدی، 
تفکیک بین عواید کوتاه مدت و بلند مدت، 
شــاخص بندی و همچنین اعمال نرخ های 
متفاوت برای عواید کوتاه مدت و بلند مدت 

اجتناب ناپذیر است. 

برآورد درآمد ۶ هزار میلیاردی 
در گزارش دفتر پژوهش های سازمان امور 
مالیاتی آمده اســت: پیش بینی می شــود 
با کنار گذاشــتن مســکن اصلی خانوارها، 
مالیات بر عایدی سرمایه، با فرض نرخ های 
متوســط برای کوتاه مــدت و حداکثر نرخ 
برای بلندمدت،)با فرض نرخ رشد اقتصادی 
باثبات و نرخ تورم با ثبات( در حدود ۶ هزار 
میلیارد تومان در ســال شــود. البته انتظار 
می رود که مالیات بر عایدی سرمایه تحقق 
یافته به میزانی که کمتــر از رقم تخمینی 

وصول شود.
البته توجه به مســائل انتقــال مالیات نیز 
بسیار حائز اهمیت اســت. اگر مالیات تنها 
به عایدی و زیان دارایی های تحصیل شده 
پس از تاریخ اجرای قانون مالیات بر عایدی 
ســرمایه اصابت کند، زمــان زیادی طول 
می کشد تا پایه بزرگی از دارایی ها مشمول 
مالیات می شــوند. تجارب ســایر کشورها 
نشــان می دهد که حدود ۱۵ ســال برای 
تحقق تمــام درآمدهای بالقــوه مالیات بر 

عایدی سرمایه زمان الزم است. 
همچنین نوسانات زیادی در درآمد عایدی 
ســرمایه وجود دارد به خصوص زمانی که 
ســهام و بازارهای دارایی روند افزایشــی و 
کاهشی دارند. با توجه به اعالم موضع وزارت 
امور اقتصادی و دارایــی در این خصوص به 
نظر می رسد شــمارش معکوس برای وضع 

این مالیات تازه آغاز شده باشد.

سیل نقدینگی از سیل خوزستان هم بدتر است

اصالح تعرفه برق دردی دوا نکرد

یارانه پرمصرف ها ۶۰ برابرکم مصرف ها
عرفانه تاجیکی  کارشناســان معتقدند 
علیرغــم اعمــال تعرفه های جدیــد برق، 
همچنان یارانــه پنهان برق یــک درصد از 
مشترکین پرمصرف نسبت به مشترکین با 

مصارف حداقل، بیش از ۶۰ برابر است.
کمبود برق در تابســتان ســال گذشته همه 
بخش های کشــور و به خصوص بخش های 
تولیدی را با چالش مواجه کرد و حتی صادرات 
به عراق نیز با کاهش شدید مواجه شد. چنانچه 
ایران بخواهد به عنوان یک صادرکننده دائمی 
برق به کشورهای همسایه باقی بماند باید در 
فصل تابســتان نیز برق این کشورها را تأمین 
کند تا روند صادرات برق ادامه یابد. با توجه به 
ابعاد وسیع قطعی برق، مسئولین وزارت نیرو 
برای جلوگیری از بحران سال آتی برنامه ای را 
تحت عنوان برنامه »گذر از پیک ۹۸« تدوین 

کردند.
بررســی این برنامــه نشــان می دهد که 
مهم ترین اقدام وزارت نیرو برای امســال، 
مدیریت مصرف بــا تمرکز بر مشــترکین 
پرمصــرف اســت کــه حجــم آن ۱۵۰۰ 
مگاوات پیش بینی شــده اســت. به همین 
دلیل این وزارتخانــه طرحی را برای کنترل 
برق مشــترکین پرمصرف به هیأت دولت 
تقدیم کرد. با پیگیــری وزارت نیرو هرچند 
که هیأت وزیران در اواخر اســفندماه سال 
گذشــته با اصالح تعرفه بــرق پرمصرف ها 
موافقت کرد اما آنچه که تصویب شد با طرح 
اولیه این وزارتخانه فاصله زیادی داشت. به 

موجب مصوبه سال گذشــته، به وزرات 
نیرو اجازه داده شــد تــا تعرفه برق همه 
مشــترکین را به میزان ۷ درصد در کل 
ســال افزایش دهد و در چهار ماه فصل 
گرم نیز بــه کل بهای برق مشــترکین 
خارج از الگــو، ۱۶ درصد اضافه کند. این 
مصوبه هرچند اقدامی مثبت و گامی رو 
به جلو در جهت عدالت انرژی و مدیریت 
مصرف است اما نقاط ضعفی هم دارد که 

باید برطرف شود.

ضعف نخست؛ فقدان الگوی صحیح برق
حامد عســگری، کارشــناس صنعت برق 
در گفتگو با مهر با اشــاره بــه اینکه یکی از 
نقاط ضعــف تعرفه های جدیــد برق، عدم 
تعیین یک الگوی صحیح بــرق در هر اقلیم 
آب و هوایی است، گفت: برخی نمایندگان 
مجلس نیز با وجود توافــق با افزایش تعرفه 
پرمصرف ها، نســبت بــه غیرمنطقی بودن 
الگوهای برق در اســتان های جنوبی کشور 
اعتــراض کرده اند. هرچند کــه در مصوبه 
اصالحی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت این مورد 
بهبود یافته است اما ضروری است تا الگوی 
مصرف بــرق با یک شــیوه صحیح طراحی 
شــود تا مردم اطمینان کنند که مقدار قابل 

توجهی از مشترکین داخل الگو قرار دارند.
وی افزود: هرچنــد که به لطــف بارش های 
فراوان، امســال شاهد خاموشــی برق مانند 
گذشــته نیســتیم، اما باید توجه کرد که به 

علت رشــد مصرف برق و تعهدات صادراتی، 
حداقل ۲۰۰۰ مگاوات کمبود برق در ســال 
جاری وجود خواهد داشــت. به همین دلیل 
ضروری اســت تا از راهکارهای متنوعی برای 
کاهش بحران برق استفاده کرد که قطعاً یکی 
از مهم ترین آن ها، استفاده از ابزار تعرفه است.

به گفته این کارشناس صنعت برق، کاهش 
مصرف برق با اســتفاده از ابــزار تعرفه ای 
مختص ایــران نیســت و در بســیاری از 
کشــورهای دنیا مانند آمریــکا، مکزیک، 
برزیل، هند، کوبا، تاجیکســتان، آفریقای 
جنوبــی و به خصــوص برای مشــترکین 

پرمصرف این اقدام تجربه شده است.

برنامه ریزی 10 ساله تاجیکستان برای 
مقابله با بحران برق

یکی از کشــورهایی کــه از اصــالح تعرفه به 
عنوان ابزاری بــرای مدیریــت مصرف برق 
اســتفاده می کند، تاجیکســتان است که در 
ســال ۲۰۱۰ میالدی چالش برق را که دالیل 
مختلفی داشــت، تجربه کرد. تاجیکستان در 

ســال ۲۰۱۰ با کاهش حجم نیروگاه های 
برقآبی و همچنین تنش های سیاســی و 
در نتیجه کاهش تبادل برق با کشــورهای 
همســایه و بخصوص ازبکســتان مواجه 
شــد. به همین دلیل مسئوالن این کشور، 
برنامه های بلندمدتــی را بخصوص برای 
سال ۲۰۲۰ میالدی تهیه و تدوین کردند.

مهم ترین برنامه تاجیکستان برای کاهش 
مصــرف بــرق در ســال ۲۰۲۰ میالدی، 
اصالح تعرفه و بــه مقــدار ۱۳۳۹ گیگاوات 
ســاعت اســت که بیــش از ۴۰ درصد کل 
برنامه کاهش مصرف در ســال هدف را شامل 
می شود. کاهش اتالفات شــبکه و همچنین 
بهینه سازی مصرف برق در صنعت آلومینیوم 
ایــن کشــور، مهم تریــن اقدامــات بعدی 
تاجیکستان برای مقابله با بحران برق هستند.

جزئیات بیشتری از چگونگی افزایش تعرفه 
در کشــور تاجیکســتان وجود ندارد، اما با 
توجه به تجربه دیگر کشورها مانند امریکا، 
به نظر می رسد که برنامه های این کشور نیز 
با تمرکز روی مشــترکین پرمصرف انجام 

شده است.

 مقابله با بحران برق در آمریکا 
در یک دوره شش ساله

در ایالت کالیفرنیــا و همزمان با بحران برق 
و انرژی، شــرکت SCE با مجــوز رگوالتور 
انرژی آمریکا تصمیم بــه افزایش بهای برق 
مشــترکین خــود گرفت. طی ســه مرتبه 

افزایش قیمت بیــن ســال های ۲۰۰۰ تا 
۲۰۰۶ میــالدی، مشــترکین پرمصرف با 
افزایش قیمت های بســیار بیشتری نسبت 
به مشــترکین کم مصرف مواجه شدند. به 
طوری که در ســال ۲۰۰۱ میــالدی بهای 
برق مشــترکین کم مصرف ثابت، در سال 
۲۰۰۲ میالدی تنها ۱۷ درصد و در ســال 
۲۰۰۶ میالدی حدود ۳ درصد به تعرفه های 
برق این مشــترکین افزوده شد. اما افزایش 
برق مشــترکین پرمصرف در همین سال ها 
به ترتیب برابر بــا ۴۷، ۷۹ و ۸۳ درصد بود. 
واضح اســت که سیاســت افزایش قیمت 
بــرق در کالیفرنیا کاماًل مبنــی بر حمایت 
از مشــترکین کم مصرف و فشــار بیشــتر 
بر مشــترکین پرمصرف بوده اســت. این 
سیاست هوشــمندانه عالوه بر درآمدزایی، 
منجر به کاهــش ۱۲ درصدی توان مصرفی 

هم شده است.
با توجه به برنامه مقابله با خاموشــی برق به 
نظر می رســد که برنامه هــای وزارت نیرو 
برای مقابله با بحران برق سال جاری متنوع 
اســت که البته به جز طــرح افزایش قیمت 
برق مشــترکین پرمصرف، همگی آنها نیاز 
به بودجه و مصوبه شــورای اقتصاد دارد. از 
طرفی بنــا به گفته مســئوالن وزارت نیرو، 
مهم ترین این برنامه هــا که مدیریت بخش 
پرمصرف خانگــی بود مــورد تصویب قرار 
نگرفت و مصوبه هیأت وزیــران با آنچه که 

مورد نظر بود، همچنان فاصله دارد. 



150 هزار خودروی ناقص در انبارها معطل قطعه است

وسازی زمین گیر می شود؟ صنعت خودر

برنامه جدید بانک مرکزی چه خواهد بود؟

احتمال تجدیدنظر در شیوه های رفع تعهد صادرات

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 5
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسه شنبه      31 اردیبهشت  1398    شماره 302

تحقق تمام تعهدات خودروسازان تا پایان سال ۹8
 مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکــه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

گفت: تمام تعهدات خودروسازان تا پایان سال ۹۸ محقق می شود.
امیرحسین قناتی اظهار داشت: یکی از دالیل افزایش قیمت خودرو در 
بازار، میزان تقاضای باال و واسطه گری است، چون خودرو به یک کاالی 

سرمایه ای تبدیل شده است.
وی با اشاره به تصمیم دولت برای خروج خودرو از شورای رقابت، ادامه 
داد: سال گذشته که با تأیید هیأت دولت، خروج خودرو از شورای رقابت 
کلید خورد برای این بود کــه تولید کنندگان بتواننــد محصوالت را با 

قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
بیان اینکه از مهرماه گذشــته صنعت خودرو با مشکالت واسطه گری، 
تأمین خودرو و افزایش قیمت مواد اولیه روبرو شده است، تصریح کرد: 
نسبت به ســه ماهه اول ســال ۹۷ با کاهش تولید مواجه شدیم، البته 

موضوع اصلی بازار خودرو واسطه گری و تقاضای زیاد از حد است.
قناتی بــا یادآوری اینکه در بــازار فعلی دو نوع مشــتری خرید خودرو 
داریم، گفت: این دو نوع مشــتری کسانی هســتند که مشتری واقعی 
هستند و افرادی که به خودرو به عنوان کاالی سرمایه ای نگاه می کنند. 
بنابراین هدف از فروش فوری خودرو بر اساس قیمت حاشیه بازار برای 

تأمین نیاز مشتریان است.
وی همچنین افزود: بر اساس برنامه تولید امسال )سال ۹۸( بررسی ها 
برای اختصاص بخشی از تولید برای فروش فوری که به تعهدات معوق 
خدشه ای وارد نشود، انجام شــد و برنامه این اســت که کلیه تعهدات 
معــوق و برنامه فروش ایران خودرو و ســایپا تا پایان ســال ۹۸ محقق 

خواهد شد.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
اعالم اینکه بر اساس سیاســت گذاری ها، تولید برای تحقق تعهدات و 
تأمین ارز صنعت خودرو در حال انجام است، اضافه کرد: افزایش تولید 
و افزایش فروش فوری و ســامانه فروش فوری موجب شــد تا از تولید 

متوسط ۱۵۰۰ دستگاه خودرو در روز به باالی ۳۵۰۰ خودرو برسیم.
قناتی یادآوری کرد: در سال ۹۷ با تمام مشکالت صنعت خودرو، بالغ بر 
۹۵۲ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم و ۸۹۰ هزار دستگاه خودرو نیز 

تحویل مشتریان شده است.
وی تصریح کرد: نیاز واقعی بازار خودرو در ایران در ســال های متمادی 
بین یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار خودرو اســت که در ســال 
۹۵ خودروسازان با وام، مشتریان را تشــویق به خرید خودرو کردند اما 

تقاضای بیش از حد در بازار به واسطه گری بر می گردد.

خیز شرکت گاز برای صادرات
 با جدی تر شــدن تغییرات در حوزه اجرایی صادرات گاز، شرکت ملی 
گاز در صورت تصمیــم وزارت نفت حوزه اکتشــاف، توســعه و تولید 

میادین گازی را بر عهده خواهد گرفت.
به گفته کارشناســان، عدم وجود یک ســاختار دقیــق و مدون برای 
صادرات گاز طی دو دهه اخیر باعث شده تا مشخص نشود چه شرکتی 
مســئول مذاکره، امضای قرارداد و اجرای آن اســت؛ گرچه در دوره ای 
معاونت بینالملل وزارت نفت مســئولیت مذاکرات را بر عهده داشت اما 
همواره نمایندگانی از شرکت ملی نفت و شــرکت ملی گاز تیم مذاکره 

ایران را همراهی می کردند.
در سال ۱۳۸۱ شــرکت ملی نفت ایران با تأسیس شرکت ملی صادرات 
گاز ایران، مأموریت توســعه بازارهای صادراتی گاز را به این شــرکت 
محول کرد و این شــرکت برای بازاریابی و فروش گاز ایران وارد عرصه 

بین المللی شد. 
گرچه این شــرکت در انجام مأموریت خود ناکام ماند اما در دولت دهم 
تصمیم گرفته شــد تا شرکت ملی صادرات گاز از شــرکت ملی نفت به 

شرکت ملی گاز ایران منتقل شود.
وزارت نفــت در آن دوران، تصمیم گرفت همه امور صــادرات گاز را به 
شرکت ملی گاز ایران واگذار کند و این شــرکت با راهبری تجارت گاز، 
همه امور را در اختیار بگیرد اما در دولت یازدهم، شرکت ملی صادرات 
گاز منحل شــد و وزارت نفت در یک تصمیم عجیب، صــادرات گاز از 
طریق خط لوله را به شــرکت ملی گاز و صادرات ال ان جی را به شرکت 

ملی نفت ایران واگذار کرد.
عدم انســجام و برنامه اصولی برای صادرات گاز حجم انتقادات را 
در داخل وزارت نفت افزایش داد تا ایــن وزارتخانه برای برقراری 
نظامی درســت در این حوزه، موضوع واگذاری همه امور مربوط 
به تولید و صادرات گاز به شــرکت ملی گاز را در دســتور کار قرار 

دهد.
بر اســاس رویه موجود در وزارت نفت، وظیفه اکتشــاف، توســعه و 
تولید از میادین گازی بر عهده شــرکت ملی نفت است و شرکت ملی 
گاز ایران وظیفه پاالیش و توزیع گاز را بر عهده دارد. شرکت ملی گاز 
سال هاست که برای به دست گیریتوســعه میادین گازی و راهبری 
تولید آن تالش می کند اما این تالش ها هیچگاه به موفقیت نرســیده 

است.
از سال گذشته، واگذاری تولید به شــرکت ملی گاز ایران جهت برنامه 
ریزی برای مصارف داخلی و صادراتی در دســتور کار قرار گرفته است و 
گویا توافق هایی برای واگذاری شرکت نفت و گاز پارس به شرکت ملی 
گاز ایران صورت گرفته است که در گام بعدی، واگذاری سایر شرکت ها 

نیز آغاز خواهد شد.
هرچند که این تصمیم تا به امروز نهایی نشــده است، اما وزیر نفت 
موافقت خود را بــا یکپارچه کردن تولید و توزیــع گاز اعالم کرده 
اســت و روند تصویب آن در وزارت نفت در حــال پیگیری و انجام 

است.
در این میان، دیدگاه سنتی شرکت ملی نفت برای حفظ میادین گازی و 
تولید از آنها مخالفان جدی در شرکت ملی گاز دارد که مشخص نیست 
ســرانجام کار را به کجا خواهد رســاند اما در صورت اجرایی شدن این 
تصمیم، گام بزرگی برای طراحی مدل کارآ برای صادرات گاز برداشته 

خواهد شد.

نفت ایران برای مشتریان آسیایی گران شد
 شــرکت ملی نفت ایران قیمت فروش رســمی تمامی گریدهای نفت 
خود برای بارگیــری در ژوئن به مقصد آســیا را در مقایســه با ماه مه 

افزایش داد.
یک منبع آگاه در شــرکت ملی نفت ایران به پالتس گفت: این شرکت 
قیمت فروش رسمی تمامی گریدهای نفت خود برای بارگیری در ژوئن 
به مقصد آســیا را در مقایســه با ماه مه به میزان ۳۵ تا ۶۵ سنت در هر 

بشکه افزایش داد.
قیمت فروش رسمی نفت سبک ایران به آســیا برای بارگیری در ژوئن 
به میزان یک دالر و ۶۵ سنت در هر بشکه باالتر از میانگین قیمت نفت 

عمان و دوبی است که از سوی پالتس ارزیابی می شود.
قیمت فروش رســمی نفت سنگین ایران نیز ۱۵ ســنت در هر بشکه 
افزایش یافت و به باالترین حد از ژوئیه ســال ۲۰۱۴ رســید که این 
گرید ۲۸ ســنت در هر بشــکه گران تر از میانگین قیمت نفت عمان و 

دوبی بود.
قیمــت نفت فــروزان به میــزان ۳۰ ســنت در هر بشــکه باالتر از 
میانگین قیمت نفت عمان و دوبی اســت. قیمت نفت سروش اکنون 
۶ دالر و ۸۵ ســنت در هر بشــکه ارزان تر از شــاخص قیمت مذکور 
اســت در حالی که قیمت فروش این گرید در دســامبر سال ۲۰۱۸ 
باالتر بود و با میانگین قیمت نفت عمان و دوبی ۵ دالر و ۵۰ ســنت 

اختالف داشت.

چرتکه

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: براساس آمارها 
در ســال ۹۷ تقریبا ۶ هــزار و ۵۰۰ صادرکننده جدید 
به تعداد صادرکنندگان کشــور اضافه شــده است در 
حالیکه ما در طول چهل سال گذشته نزدیک به ۸ هزار 

صادرکننده داشته ایم.
محسن جالل پور در گفت وگو با ایلنا در مورد راه اندازی 
بازار متشــکل ارزی گفت: فعال نمی توان در مورد این 
بازار اظهار نظر کرد چون در کشــور ما معموالً واقعیت 
هر مســأله ای با آنچه کارکرد دارد، متفاوت است و این 
موضوع را در مورد بــورس، بورس کاال و بــازار ثانویه 
ارز شــاهد بودیم. به نظرم اگر در بازار متشــکل ارزی 
دخالتی نداشــته باشــیم و اجازه دهیم نرخ توســط 
نیروهای عرضه و تقاضا تعیین شــود می تواند به ایجاد 

ثبات در بازار ارز کمک فراوانی کند.
وی افزود: متاســفانه تا امروز شاهد هستیم دخالت ها، 

اجبارها و تحمیل ها اجازه نداده تا برنامه ها، 
نهادها و جریان ها نتایج مثبتی داشــته باشد 
و در مورد بازار متشــکل ارز نیز باید منتظر 
مانــد تا ببینیــم عملکــرد، قیمت گذاری و 
کارکرد نیروهای عرضه و تقاضا چگونه است 
تا بتوانیــم اظهار نظر جامع و کامل داشــته 
باشیم. رییس پیشــین اتاق بازرگانی ایران با 

انتقاد از رشد صادرکنندگان مصنوعی در کشور گفت: 
بنده بارها تأکید کرده ام که این روند سیاســت گذاری 
منجر به افزایــش تعداد صادرکننــدگان مصنوعی یا 
شــبه صادرکنندگان می شــود، براســاس آمارها  در 
ســال ۹۷ تقریبا ۶ هــزار و ۵۰۰ صادرکننده جدید به 
تعداد صادرکنندگان کشــور اضافه شــده اســت در 
حالی که ما در طول چهل ســال گذشــته نزدیک به ۸ 
هزار صادرکننده داشته ایم. این تعداد معموال با فروش 

کارت بازرگانی و عدم تعهد در بازگشــت ارز 
به دنبال کسب سود هستند.

 وی ادامه داد: اگر میــزان صادرات غیرنفتی 
بخش خصوصی را ۱۰ میلیــارد دالر در نظر 
بگیریم، صادرکنندگان مصنوعی تقریبا ۵.۲ 
میلیارد دالر از آن در اختیــار دارند که اصال 
نیت و تعهدی برای بازگشت ارز صادراتی به 
کشور ندارند. جالب آنکه بخش واقعی صادرکنندگان 
که ۴.۸ میلیارد دالر را در اختیار دارد و باید با این گروه 
به رقابت بپردازند، مجبور است بازار جداگانه پیدا کند 
و قیمت ها را مطابق با این گروه تنظیــم کند بنابراین 
این گروه اگــر بخواهد در فضای رقابتی نادرســت  ارز 
صادراتی را به کشور باز گردانند مجبور هستند نرخ ارز 

را با نرخ بازار آزاد مطابقت دهند.
 جالل پــور تصریــح کــرد: صادرکننــدگان واقعی 

حداکثــر تــالش خــود را می کننــد تــا در رقابت با 
شــبه صادرکنندگان متحمــل کمترین ضرر شــوند 
و متاســفانه کســانی که از ترس این جریان بازار خود 
را از دســت داده و صــادرات خود را متوقــف کرده اند 

مظلوم ترین افراد این مجموعه هستند.
این فعال بخش خصوصی با اشــاره به قوانین دســت و 
پاگیر  موجــود در اقتصاد کشــور گفت: در شــرایط 
کنونی دولت از یک طرف توقــع دارد بخش خصوصی 
کمک رســان او باشــد و از طرفی با این قوانین دست و 
پاگیر مشــکالت جدی بوجود می آورد مثال  سیاست 
پیمان ســپاری ارزی باعث شده تا بخش خصوصی  که 
می توانســت بهترین خدمت را به کشــور کند عمال از 
بازار جا بماند. اگر سیاســت گذاری های ما مناسب بود 
این اتفاق نمی افتاد و میزان صادرات و بازگشت ارز آن 

به کشور افزایش می یافت.

تحلیل

محبوبه فکوری  رئیس کل بانک مرکزی 
در جلســه اخیر خود با فعاالن اقتصادی، از 
تجدیدنظر در شــیوه های رفع تعهد ارزی 
صادرات خبر داده اســت و به نظر می رسد 
که تســهیل جدیــدی برای بازگشــت ارز 

صادراتی در راه باشد.
این روزها حرف و حدیث های بســیاری بر 
سر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور 
در محافل اقتصادی مطرح اســت. ســعید 
میرشجاعیان، مشــاور وزیر امور اقتصادی 
و دارایی از عدم بازگشــت ۳۰ میلیارد دالر 
ارز حاصل از صادرات به کشــور خبر داده و 
فعــاالن اقتصــادی و البته مقامــات بانک 
مرکزی، ایــن موضــوع را بــا قاطعیت رد 

کرده اند.
البته جنجال دوباره بر ســر عدم بازگشــت 
ارز حاصل از صــادرات، از ســخنان فرهاد 
دژپســند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در 
جلســه با مجمع کارآفرینان در هفته های 

گذشته شروع شد.
 او لب به انتقاد گشــود و از فعاالن اقتصادی 
گالیه کرد که چرا آنقدر کــه از دولت توقع 
دارند تسهیل در امور اقتصادی و ارزی ایجاد 
کند، خودشــان به بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات خود پایبند نیســتند. حاضران در 
جلسه می گویند که رقم ۳۰ میلیارد دالری 
عدم بازگشت ارز صادرات به کشور اولین بار 

از زبان وی اعالم شده است.

آیا بازگشت ارز صادراتی تسهیل 
می شود؟

نکته حائز اهمیت آن اســت که اکنون بانک 
مرکزی این اعــداد و ارقام را قبــول ندارد و 
بر این باور است که بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات، روند خوبی گرفته است. یک مقام 
مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار 
مهر گفت: از اسفندماه ســال گذشته روند 

بازگشــت ارز حاصل از صادرات به کشــور 
سرعت گرفت و آنگونه که آمار رسمی بانک 
مرکزی می گوید، بالغ بــر ۷۰ درصد از ارز 

حاصل از صادرات به کشور بازگشته است.
وی افزود: با مکانیزم هایی که بانک مرکزی 
برای صادرکننــدگان برای تســهیل در 
بازگشــت ارز حاصل از صــادرات در نظر 
گرفته اســت، به نظر می رســد صادرات 
غیرنفتی نســبت به سال گذشــته با رشد 
بیشــتری مواجه شــود و در قبــال آن، 
بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز سرعت 
بگیرد؛ به هر حال اکنــون صادرکنندگان 
می تواننــد ارز حاصــل از صــادرات خود 
را در اختیــار واردکنندگان قــرار دهند و 
واردکنندگان نیز به جــز ممنوعیت های 
وارداتی که دولت اعالم کرده، می توانند ارز 
حاصل از صادرات را برای واردات کاالهای 

خود استفاده نمایند.
ایــن مقام مســئول در نظــام بانکی گفت: 
بــه زودی بانک مرکــزی عالوه بــر اینکه 
میــزان بازگشــت ارز حاصــل از صادرات 
را اعالم خواهد کــرد، زمینــه ای را فراهم 
می آورد تا تسهیل بیشــتری در شیوه های 
رفع تعهــد ارزی صورت گیــرد؛ به هر حال 
اکنون صــادرات غیرنفتی بــه عنوان یک 
منبع ارزآوری مطرح اســت و باید حداکثر 
همکاری با صادرکننــدگان صورت گیرد تا 
بتوانند عالوه بر رشد صادرات، ارز حاصل از 

آن را به چرخه اقتصادی برگردانند.
در جلســه اخیر عبدالناصر همتی، رئیس 
کل بانک مرکزی با هیأت رئیســه و اعضای 
کمیته ارزی اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایران نیز یکــی از مواردی که 
مطرح و مــورد تاکید قــرار گرفت، موضوع 

بازگشــت ارز صادراتی و تسهیل در قوانین 
و مقررات مرتبط با آن بود.

افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات
پیش تر محمد الهوتــی، عضو کمیته ارزی 
اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگو با مهر اعالم 
کرده بود: تا قبل از صدور بخشــنامه بانک 
مرکزی در تسهیل بازگشت ارز صادراتی در 
ماه های پایانی ســال ۹۷، حدود ۲۸ درصد 
ارز صادراتی به کشــور بازگشــته بود؛ ولی 
این عدد امروز به ۵۰ درصد رســیده است و 
به نظر می رســد که در جایی که بسترها را 
به درستی تعریف کرده و شرایط را بر اساس 
واقعیت ها ایجاد کنیم، قطعاً صادرکننده ها 
می خواهنــد از روش های رفــع تعهد ارزی 
اســتفاده کنند و ارز را به چرخه اقتصادی 

برگردانند.

وی ادامه داد: بنابراین به نظر می رســد که 
اگر ایــن رویه های مثبت ادامــه یابد، قطعاً 
برگشت ارز ســرعت می گیرد؛ همانطور که 
در فروردین مــاه ۹۸ کــه ۱۵ روز تعطیلی 
عید وجود داشت، بازگشت ارز حتی در بین 
تعطیالت هم ســرعت بیشــتری نسبت به 
گذشته و ماه های قبل داشت و فکر می کنم 
به جایی رســیده ایم که می توانیم بازگشت 

ارز به کشور را تسریع کنیم.
الهوتــی گفت: ولی بــاز هــم معتقدم که 
دولت موضوع سطح بندی صادرکنندگان 
را باید حداقــل در بخش هایی مثل صنعت، 
بخشــی از معدن و کشــاورزی را بردارد و 
اجازه دهد که این صادرکننــدگان ارز را با 
واردکنندگان بر اساس توافق معامله کنند 
تا سرعت عمل بیشــتری را در بازگشت ارز 

شاهد باشیم.

عرضه ۲.۲ میلیارد یورو در بازار ثانویه
از ابتدای امسال تاکنون فقط در بازار ثانویه 
)ســامانه نیما( بیش از ۲.۲ میلیارد یورو ارز 
توســط بانک مرکــزی و صادرکنندگان با 
متوسط نرخ هر یورو ۱۱ هزار تومان عرضه 
و در جهــت تأمین مواد اولیه و واســطه ای 
بخش های صنعتی کشور در اختیار فعاالن 

اقتصادی قرار گرفته است. 
همچنیــن بانک مرکزی طــی دو ماه اخیر 
معــادل ۲ میلیارد یورو ارز مــورد نیاز برای 
تأمین کاالهای اساسی و دارو را تأمین کرده 

است.
بانک مرکزی باتوجه به نرخ ســازی های 
غیرمعامالتــی که در فضــای مجازی در 
چارچوب جنگ روانی ایجاد شــده علیه 
کشورمان شکل می گیرد، تأکید دارد که 
تمام تالش خود را بــرای تأمین ارز جهت 
نیازهــای واقعی کشــور بــه کار خواهد 

گرفت.

خریدار  رئیس انجمــن صنایع همگن 
نیرو محرکه و قطعه ســازان کشــور گفت: 
باید به هر طریــق ممکــن از تولید داخلی 
حمایت کرد اما برخی مشــکالت داخلی و 
ناهماهنگــی ها، به صنایع خــودرو و قطعه 

سازی کشور ضربه زده است.
اعمال تحریم های اولیــه و ثانویه اقتصادی 
در زمان رئیس جمهوری پیشــین آمریکا و 
رئیس جمهوری فعلی مشکالت و هزینه هایی 
را بر صنعت خودرو کشــور تحمیل کرد، اما 
مشکالت و برخی ناهماهنگی های داخلی 
پیش از تحریم هــای خارجی به این صنعت 

آسیب زده است.
در دور جدیــد تحریم های آمریــکا، هیچ 
بحثــی از ممنوعیت ورود خــودرو به ایران 
دیده نمی شــود اما تجارت قطعات منفصله 
مشــمول جریمه های این کشور می شود تا 

صنعت خودرو آسیب ببیند.
برخی کارشناســان اما می گویند مسائل و 
مشکالت داخلی، نبود هماهنگی و چابکی 
الزم در برخی دســتگاه هــا و قوانین یک 
شبه، صنایع خودرو و قطعه سازی کشور را 
نشانه گرفته است.در این زمینه، محمدرضا 
نجفی منش، رئیــس انجمن صنایع همگن 
نیرو محرکه و قطعه ســازان کشــور تامین 
نقدینگــی و تعدیل قیمت هــا را مهمترین 

مشکالت صنعت قطعه سازی برشمرد.
وی بیان داشــت: بدهی خودروســازان به 
قطعه ســازان اکنــون به حــدود ۱۷ هزار 
میلیارد تومان رسیده اســت و عالوه بر آن 
تامین مواد اولیــه و انجام تولیــد نیازمند 
دست کم ۱۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی 
اســت.رئیس انجمن صنایــع همگن نیرو 
محرکــه و قطعه ســازان کشــور پرداخت 
چهار هزار میلیارد تومــان نقدینگی به این 

صنعت پیش از شروع ســال جدید را یادآور 
شــد و گفت: این رقم فقط صرف پرداخت 
عیــدی و حقــوق کارگــران و بازگرداندن 
تعدادی از نیروهای تعدیل شــده به کار شد 
و حتی مطالبات ۱۲۰ روزه قطعه ســازان از 

خودروسازان را پاس نکرد.
چهاردهم بهمن پارســال فرشــاد مقیمی، 
معاون امور صنایــع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو 
از تخصیص چهــار هزار میلیــارد تومان به 

ایران خودرو و سایپا خبر داد.
در ایــن زمینــه، قرار شــد بــرای تزریق 
نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک 
مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان در ۲ بخش 
ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار 
هزار میلیــارد تومــان و ۸۴۴ میلیون یورو 
بود کــه تاکنون چهار هــزار میلیارد تومان 

نقدینگی ریالی پرداخت شده است.
نجفی منش ادامه داد: دامنه مشــکالت این 
صنعت در حالی هر روز بیشــتر می شود که 
تامین مواد اولیه نیازمند نقدینگی اســت، 
هزینه های کارگری از آغاز امسال حدود ۴۵ 
درصد افزایش یافته و دیگر مانند گذشــته 
خبری از خرید اعتباری نیست و به عبارتی 

همه خریدها نقدی شده است.
وی اظهار داشــت: قطعه سازان برای تامین 
مواد اولیه داخلی و خارجی خود با مشــکل 
مواجه اند، فرآیند تامین قطعه طوالنی شده 
و مشــکالت ارزی نیز همچنان وجود دارد؛ 
بر این اســاس اگر به داد این صنعت نرسیم 

ادامه تولید میسر نخواهد بود.
رئیس انجمن صنایع همگــن نیرو محرکه 
و قطعه سازان کشــور پرداخت نشدن رقم 
ارزی وعده داده شده را یادآور شد و گفت: در 
ابتدا مســئوالن بانک مرکزی عنوان کردند 

که این رقم را ارزی در اختیار قطعه ســازان 
قرار داده و پس از چند مــاه ارز را به قیمت 
روز دریافت مــی کنند، اما قطعه ســازان 
نپذیرفتند و خواســتار تحویل معادل ریالی 
آن و بازپرداخت با ســود در نظر گرفته شده 

شدند.

مشکالت قیمت گذاری دستوری
وی تاکید کــرد: قیمت گذاری دســتوری 
نیز، یکی دیگر از مشکالتی است که صنعت 

قطعه سازی کشور را آزار داده است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و 
قطعه سازان کشــور توضیح داد: طبق ماده 
۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، در صورت 
ضرر بخش خصوصی از محل قیمت گذاری 
دستوری، دولت باید زیان مربوطه را جبران 
کند؛ این مساله فقط در ســال گذشته ۲۰ 
هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه ســازی 
آســیب زده اما تاکنون خبــری از پرداخت 

زیان ها نشده است.
وی برنامــه های فــروش فــوری و پیش 
فروش های خودروســازان را یادآور شــد و 
گفت: با توجه به آشــفته بازار قیمتی فعلی، 
خریداران و دالالن در هر خودرو بین ۲۰ تا 

۱۷۰ میلیون تومان ســود کرده و به تبع آن 
خودروسازان داخلی ضرر کرده اند.

نجفی منش خاطرنشــان کــرد: در صورت 
حل مشــکالت این صنعت، قطعه ســازان 
قادر به پیاده کــردن برنامه هــای خود در 

داخلی سازی حداکثری قطعات هستند.

کسری قطعات خودروسازان
وی در ادامــه، ســخنان هفتــه گذشــته 
وزیــر صنعــت در تامین کســری قطعات 
خودروسازان را یادآور شد و گفت: می توان 
گفت ۹۷ درصد خودروهای تولیدی در کف 
کارخانجات مانده، آمــاده اند و فقط معطل 
چند قطعه برای تجاری شــدن هســتند، 
برخی از ایــن خودروها نیازمنــد قطعاتی 
بودند که با مشکل واردات آنها مواجه بودیم 

و برخی دیگر در گمرک باقیمانده بودند.
رئیس انجمن صنایع همگــن نیرو محرکه 
و قطعه ســازان کشور بیان داشــت: اعداد 
و ارقام مختلفــی تا ۱۴۰ هزار دســتگاه از 
خودروهای دپو شــده در کف کارخانجات 
خودروســازان به دلیل کســری قطعه به 
گوش می رســد و باید آمــار واقعــی را از 

خودروسازان پرسید.
وی اظهار داشت: بیشــتر کسری به قطعات 
های تــک )High Tech( از جمله ایربگ 
)کیســه هــوا(، مدوالتور، سنســورهای 
اکســیژن و ئی. ســی. یو )ECU یا همان 
کامپیوتر خودرو( برمی گردد که شرکتهای 
خارجــی حاضر بــه دادن آنها نیســتند یا 
واردکننــدگان آنهــا را بدون انتقــال ارز 
آورده اند و اکنون درگیر مســائل گمرکی 
آنها هستند.آمارها نشــان می دهد نزدیک 
به هزار و ۲۰۰ قطعه ســاز در زنجیره تامین 
داخلی حضور دارند که توانمندســازی آنها 

و رفع موانع تولید می تواند ســبب تقویت 
گوشه ای از نیاز بازار به کاالهای ایرانی شود.

150 هزار خودروی ناقص در انبارها 
معطل قطعه است

در همین حــال دبیر انجمن قطعه ســازان 
همگن بــا بیان اینکــه اکنــون ۱۵۰ هزار 
خودرو ناقــص در انبارها معطل قطعه مانده 
گفت: ارزش این خودروها بیش از ۱۰ هزار 
میلیــارد تومان اســت و ســرمایه مردم و 

خودروسازان امروز دارد آفتاب می خورد.
آرش محبی نــژاد در گفت وگو بــا ایلنا در 
خصوص آخریــن وضعیت قطعه ســازان 
و میزان تولیــد آنها گفت: متاســفانه پس 
از تســهیالت ۴ هزار میلیاردی که در شب 
عید به خودور ســازان پرداخت شد علیرغم 
مصوبه دولت بــرای پرداخت ۸۴۴ میلیون 
یورو که قرار بود بصورت ریالی باز پرداخت 
شــود با وجود گذشــت دو ماه از سال هیچ 

واریزی صورت نگرفته است.
دبیر انجمن قطعه ســازان همگــن اظهار 
داشت: شب عید با واریز بخشی از تسهیالت 
با افزایش تیراژ توانســتیم ۵۰ هزار خودرو 
مانده در کــف انبارهای خودروســازان را 
تجاری کنیم این در حالی بود که خط تولید 

نیز به فعالیت روزانه خود ادامه می داد.
وی ادامه داد: پس از عید نیز قطعه سازها به 
دلیل کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش 
نتوانستند با تیراژ قبل به تولیدات خود ادامه 
دهند و شــرایطی پیش آمد که اکنون ۱۵۰ 
هزار خودرو ناقــص در انبارها معطل قطعه 

مانده و از آن طرف تولید هم ادامه دارد.
محبی نژاد گفت: ارزش این خودروها بیش از 
۱۰ هزار میلیارد تومان است و سرمایه مردم 

و خودروسازان امروز دارد آفتاب می خورد.

شبه صادرکنندگان تعهدی برای بازگشت ارز ندارند
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توجه به ایجاد بسترهای توسعه علمی و فرهنگی 
البرز ضرورت دارد

معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری البرز گفــت: هدف همه 
دستگاه ها در امر آموزش، اعتالی نظام جمهوری اسالمی ایران است و 

این امر با انسجام و همکاری سایر دستگاه های اجرایی مسیر می شود.
علی درویش پور با تاکید بر اهمیت توسعه دانشگاه فرهنگیان در استان 
البرز افزود: با توجه به آمار روبه رشد جمعیت دانش آموزان استان البرز 

ضرورت دارد در افزایش جذب نیروی انسانی اهتمام ورزید.  
وی گفت: رســالت تعلیم نیروهای آموزش و پرورش بر عهده دانشگاه 
فرهنگیان است. بنابراین باید همراه و پشــتیبان این دانشگاه بود تا در 
انجام ماموریت اصلی این دانشــگاه که همان آگاهی بخشی و پرورش 
انسانیت اســت توفیق یابد.وی در ادامه به دانشــگاه پیام نور نیز اشاره 
کرد و افزود: فلســفه تشکیل دانشــگاه پیام نور، حمایت از افراد شاغل 
و همچنین راه گشایشــی برای افراد کم بضاعت برای ادامه تحصیالت 
عالیه است بنابراین در توسعه علمی و فرهنگی استان ضرورت دارد تا به 

هر دو دانشگاه توجه ویژه شود .
وی عنوان کرد: توقعات و انتظارات مردم از مســئولین استان به عنوان 
نماینده دولت برطرف کردن مســائل و مشکالت و رشد و توسعه استان 
البرز است بنابراین ضرورت دارد تا تمامی دستگاه های اجرایی استان با 

اتحاد و انسجام در حل مشکالت استان مصمم باشند. 

 بانک اطالعات رسانه ای های البرز
 در حال تکمیل است

معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز 
گفت: اهالی رسانه نســبت به تکمیل بانک اطالعاتی فعاالن این حوزه 

بی تفاوت نباشند.
حســین جعفری با بیان این مطلب اظهار کرد: بانک اطالعات اصحاب 
رسانه اســتان البرز با همکاری خانه مطبوعات اســتان در حال تدوین 
است.معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
البرز ادامه داد: ضروری است که یک بانک اطالعاتی جامع از بیوگرافی، 
ســابقه شــغلی و آثار روزنامه نگاران تهیه شــود تا نســل های بعدی 
خبرنگاران به راحتــی بتوانند اطالعات مربوط به گذشــته همکاران، 
روزنامه ها و سایت ها را به دست آورند و از تجربیات نسل قبلی بهره مند 
شود.وی افزود: در همین راســتا بانک اطالعات اصحاب رسانه استان 

البرز با همکاری خانه مطبوعات استان در حال تدوین است.
معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز 
توضیح داد: این اقدام در راســتای ســاماندهی فعالیت های رسانه ای 
استان و ایجاد سازوکار مناسب برای تعامل بیشــتر آنها با دستگاه ها و 

ادارات در حال انجام است .
جعفری گفت: از تمامی مدیران مسئول نشــریات محلی، پایگاه های 
خبری، سرپرســتان خبرگزاری ها و نشــریات سراســری درخواست 
می شود تا نســبت به تکمیل لیســت های همکاران دفاتر رسانه ای در 

اسرع وقت اقدام و فرم مربوطه را به خانه مطبوعات تحویل نمایند 
این مسئول توضیح داد: اهالی رسانه جهت مشاهده فرم بانک اطالعات 

اصحاب رسانه استان به سایت اداره کل ارشاد مراجعه کنند.

اختیارات شورا را کاهش ندهید
رییس شورای شهر کرج خواســتار جلوگیری از کاهش اختیارات شورا 

شد.
عباس زارع در صد چهل و ســومین جلسه رسمی شــورای شهر کرج 
ضمن تبریک روز ملــی ارتباطات بــه مجموعه روابــط عمومی های 
استان، شــهرداری، شــورا، ســازمانها و خبرنگاران و عکاسان، گفت: 
امیدوارم بتوانیم زمینه های ارتباط تنگاتنگ تر میان مردم و مســولین 
را فراهم کنیم. رییس شورای اسالمی شــهر کرج در ادامه به واگذاری 
چندصد هکتار از زمین های شــمال غربی کرج از سوی وزارت مسکن 
و شهرسازی به بانک اشاره کرد و افزود: مقرر شــده بود این زمین ها به 
شــهرداری برای جنگل کاری واگذار شود. زارع با اشــاره به اینکه همه 
در جریان اقدامات شــهرداری در این زمین ها هستند، عنوان کرد: این 
منصفانه نیســت به دلیل اینکه مشــکلی در نقطه دیگری اتفاق افتاده 
است قرامان آن باید از اراضی پرداخت شــود که می توانست در اختیار 
شــهرداری قرار گیرد. وی ادامه داد: اقداماتی که گاها بدون اطالع شورا 
و شهرداری صورت می گیرد، کاهش اختیارات شورا را قوت می بخشد 
و این امر موجب تضییع حقوق شــهروندان نیز می شــود. زارع ضمن 
درخواســت از شــهردار کرج برای پیگیری ویژه این مهم، از استاندار و 
مسکن و شهرسازی خواست تا مدیریت شــهری را در جریان اقداماتی 

که در حاشیه شهر صورت می گیرد، قرار دهند.

ضرورت ترغیب شهروندان به استفاده از وسایل 
حمل و نقل عمومی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان البرز گفت: شهرداری نقش 
به ســزایی در ترغیب شهروندان به اســتفاده از وســائط حمل و نقل 
عمومی دارد. ســرهنگ غالمعلی شرق در نشســت تخصصی با اعضاء 
شورای اسالمی شهر کرج و شهردار اظهار کرد: عالوه بر مأموریت های 
ترافیکی، در بحث امنیت انتظامی و ترافیکی در کنار سایر دستگاه ها به 

خصوص شهرداری مشغول خدمت رسانی هستیم.
این مســئول عنوان کرد: شــهروندان می توانند برای تــردد در معابر 
شــهری از خودروهای عمومی اســتفاده کرده تا از این طریق شــاهد 
کاهش آالیندگی هوا و ترافیک شهری باشیم. رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی استان البرز بیان کرد: ترافیک معادله ای تک مجهولی نیست 

و رفع آن نیازمند همکاری تمام اقشار جامعه است.
وی با بیان اینکه سرعت و ســبقت غیر مجاز یکی از شایع ترین عوامل 
تصادفات اســت افزود: رعایت سرعت مطمئنه و ســبقت مجاز الزمه 
برقراری نظم و امنیت ترافیکی در ســطح معابر درون شــهری است و 
هدف پلیس از اعمال قانون این اســت که رانندگان با توجه بیشــتر به 

قوانین و مقررات سهم خود را در تامین امنیت معابر ایفا کنند.
سرهنگ شرق با اشــاره به اینکه طی سال های گذشــته شاهد ارتقای 
زیرســاخت های ترافیکی اســتان بوده ایم، گفت: این امــر به کاهش 

تصادفات بین شهری منجر شده است.

روابط عمومی تریبون تبلیغاتی نیست
رییس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای شــهر کرج گفت: مهمترین 
وظیفه روابط عمومی ها بیان رویکردها و بیان سیاســت های سیستم 

اجرایی و انتقال آن به شهروندان است.
 رحیم خستو در نشســت روابط عمومی های مجموعه مدیریت شهری 
که به مناســبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد، با اشاره 
به جایگاه سازمانی روابط عمومی اظهار کرد: در چارت سازمانی، بعد از 

هیات مدیره یا رییس، روابط عمومی و بعد ازآن معاونت ها قرار دارند.
وی با اشــاره به اینکه دانش روابط عمومی طی دهه های قبل حرکت رو 
به جلویی داشــته، ادامه داد: دانش روابط عمومی طی ۱۰۰ سال اخیر 
فرازو نشــیب های زیادی را طی کرده و توانســته خود را با نیازهای روز 

همگام کند.
این مســئول با بیان اینکه علــی رغم تحوالت اخیــر روابط عمومی ها 
همچنان با مشکالت زیادی مواجه هســتند، گفت: باید نگاه  یک سویه 
و صرف تبلیغاتی از روی روابط عمومی برداشــته شود چون این نگرش 

کارکرد اصلی این بخش را با چالش مواجه می کند.

البرز

عضو کمیســیون بودجه مجلس با بیان اینکه لزومی بر 
رسانه ای کردن سیاســت های وزارت نفت در شرایط 
تحریم نیســت، گفت: آرایش جنگــی در وزارت نفت 
به معنای فاصلــه از خام فروشــی و تولید محصوالت 
پتروشــیمی اســت.مهرداد بائوج الهوتی درخصوص 
اهمیت و جایگاه آرایش جنگی وزارت نفت، گفت: نفت 
ایران محصولی اســت که مدام ازسوی دشمنان مورد 
تهدید و تحریم قرار می گیرد به همین دلیل بکارگیری 
سیاســت های صحیح بــرای دور زدن ایــن هجمه ها 
اصلی ترین اقدامی است که وزارت نفت باید انجام دهد، 

درواقع باید با فاصله از خام فروشــی، تولید 
محصوالت پتروشــیمی و کســب درآمد از 
طرقی غیر از فروش نفت خام این استراتژی 
یا آرایشــی جنگی را پیش بــرد.وزارت نفت 
باید انجام دهد، درواقع بایــد با فاصله از خام 
فروشــی، تولید محصوالت پتروشــیمی و 
کسب درآمد از طرقی غیر از فروش نفت خام 

این استراتژی یا آرایشی جنگی را پیش برد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شــورای اســالمی با 
بیان اینکــه تدبیر، هماهنگی و مشــورت برای فروش 

نفت اصلی ترین آرایشــی اســت که وزارت 
نفت باید در شرایطی جنگ اقتصادی به خود 
گیرد، افزود: اگرچــه وزارت نفت باید در این 
شرایط آرایش جنگی به خود گیرد و به یقین 
این برنامه ها و سیاســت هایی نیز دارد اما نه 
تنها لزومی بر رســانه ای کردن سیاســت ها 
نیست بلکه در بسیاری موارد باید از این مهم 
خودداری شود.  وی با استناد به صحبت های وزیر نفت 
درخصوص اینکه نباید آرایش جنگــی این وزارتخانه 
علنی شود، اظهار کرد: متاسفانه این جنگ به گونه ای 

است که وزارت نفت نمی تواند دســتاوردهای خود را 
علنی کنــد و از طرفی نیز  نمی توانــد، روش ها و حتی 

کلیات عملیات خود را حتی برای خواص تشریح کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اســالمی با تاکید بر اینکه دشــمن تالش بسیاری برای 
واداشتن مسئوالن به حرف و افشای سیاست های پنهان 
وزارتخانه می کنند اما مسئوالن باید هوشیار باشند، اضافه 
کرد: آرایش جنگی به معنای از دســت ندادن بازار گاز و 
نفت، نگه نداشتن کشور در شــرایط خام فروشی و تداوم 
ساخت پاالیشگاه ها برای نجات از وابستگی به غرب است.

قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: 
تحریم صنعت پتروشیمی به سرعت امکان پذیر نیست 
و در طول زمان نیز دارای پیچیدگی های بسیاری است 
که تحقق این تحریم را بــا چالش های متعددی همراه 
می کند.فریبرز کریمایــی قائم مقام انجمن کارفرمایی 
صنعت پتروشــیمی در گفت وگو با تسنیم در خصوص 
تهدید آمریکا به تحریم پتروشیمی ایران اظهار داشت: 
طبق منطق تجارت، همه تولیدکنندگان پتروشیمی 
در جهان قبل از اینکه تولیداتشــان را به تولید برسانند 

و یا افزایش تولید دهند، به بازارهایشان فکر می کنند.

وی افزود: با توجه به اینکــه حجم تولیدات 
پتروشــیمی ایران رقمــی قابل توجه بوده و 
سالهاســت که بخشــی از مصرف کنندگان 
تولیدات پتروشیمی به تولیدات پتروشیمی 
ایران وابسته هســتند، به نظر من، تولیدات 
پتروشــیمی ایــران در بازار جهانــی به این 

سادگی قابل جایگزینی نیست.
کریمایی با بیان اینکــه تغییر بخش تأمیــن مواد در 
صنعت پتروشیمی برای یک مصرف کننده همیشگی، 
یک برنامــه بلند مدت می خواهد، گفــت: محصوالت 

پتروشیمی، محصوالتی با ارزش افزوده اند، 
یعنی محصوالتی هســتند کــه روی آن کار 
بسیار شــده، فرآیند طی شــده، تکنولوژی 
ســوار شــده و تبدیل به یک محصول دیگر 
شــده اند؛ ذخیره معدنی نیستند که بگوییم 
مواد خام را از معدن دیگری تأمین می کنیم، 
بلکه هــر نــوع تغییر بایــد در یک مســیر 

فرآیندی گنجانده شود.
وی ادامه داد: در زمینه پاالیشگاه ها و مصرف نفت خام 
نیز تغییر مبدأ تأمین نفت خام به ســادگی امکان پذیر 

نیست و هزینه های بســیاری را به پاالیشگاه تحمیل 
می کند، اما ایــن کار در صنعت پتروشــیمی به مراتب 
سخت تر و هزینه برتر است که بخواهیم به یک کارخانه 
تولید محصوالت پایین دســتی پتروشیمی بگوییم از 
این پس به جای تأمین محصوالت پتروشــیمی پایه از 
ایران برو از جای دیگری محصــوالت مورد نظر خود را 

تأمین کند. 
این کارشــناس صنعت پتروشــیمی تصریح کرد که 
تحریم صنعت پتروشیمی به سرعت امکان پذیر نیست 
و در طول زمان نیز دارای پیچیدگی های بسیاری است.

مجلس

انرژی

خریدار مسکن اســتیجاری دولتی یکی از 
راهکارهای پیشنهادی برای تنظیم بازار اجاره 
است، ولی بررسی شــرایط بازار مسکن کشور 
نشــان می دهد که این نسخه راهگشا نخواهد 
بود و باید برای صاحب خانه شــدن خانواده ها 
برنامه ریــزی انجام شــود.بیش از ۳۷ درصد 
از خانواده های شــهری کشــور اجاره نشین 
هستند و هزینه اجاره بها بیشــترین سهم را 
در ســبد هزینه های آن ها دارد. در شهرهای 

بزرگ این مسئله جدی تر است.
به عنوان مثال، در شــهر تهــران به صورت 
میانگین نیمی از درآمد مســتأجران صرف 
اجاره بها می شــود. افزایش این هزینه فشار 
زیادی را بر خانواده ها وارد می کند. تابستان 
گذشته بعضی از مســتاجران که با افزایش 
شــدید قیمت اجاره بها رو به رو شــدند، به 
تغییر منطقه محل سکونت و حتی مهاجرت 
از شــهر تهران و یا بعضاً حاشــیه نشــینی 
روی آوردند.دولتمــردان و کارشناســان 
راهکارهایی را بــرای تنظیم بــازار اجاره و 
کاهش فشــار هزینه بر مردم ارائه می کنند. 
یکــی از ایــن راهکارها توســعه مســکن 
اســتیجاری توسط دولت اســت.در همین 
راســتا، اخیرا سید مازیار حســینی، معاون 
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازار اجاره 
تبدیل به یک معضل شــده است، گفته بود، 
»تولیدات جدیدی که داریــم، درصدی از 
آن را به عنوان مسکن استیجاری در اختیار 

مردمی که نیاز دارند، قرار می گیرد«.
اما جای این ســوال باقی است که با توجه به 
شرایط بازار مسکن کشــور، آیا این نسخه 
راهگشــا هســت یا خیر؟ یا آیا بهتر نیست 
دولت به جــای برنامه ریزی برای مســکن 
اســتیجاری، صاحب خانه کــردن افراد با 
کاهش هزینه های تمام شــده مســکن را 

هدفگذاری کند؟

 تعداد واحدهای در نظر گرفته شده 
امکان تاثیر در بازار اجاره را ندارد

در همین راســتا مهدی غالمی مدیر گروه 

مســکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه 
علــم و صنعت گفــت: اگر دولــت بخواهد 
با اســتفاده از مسکن اســتیجاری خود در 
بازار اجاره تاثیرگذار باشــد، الزم است این 
واحدهای دولتی سهم قابل توجهی از بازار 

را به خود اختصاص دهد.
مطابق با سرشماری ســال ۹۵ بیش از ۷.۲ 
میلیون خانوار مســتأجر در کشــور وجود 
دارد. همچنین به دلیل شــکاف بین قیمت 
مسکن و توان خرید مردم، عمده تقاضاهای 
جدید بازار مســکن کــه ناشــی از ازدواج 
هســتند، هم ناچارا به ســمت بازار اجاره 

متمایل می شوند.
غالمی اضافــه کــرد: از آنجایی کــه بنا بر 
ســخنان معاون وزیر راه و شهرسازی قرار 
است بخشی از ۴۰۰ هزار واحد برنامه ریزی 
شده توســط دولت به مســکن استیجاری 
اختصــاص یابد، بدیهی اســت با بررســی 
میزان تقاضای بازار اجاره در کشــور، نباید 
انتظار تغییر چندانی با این سیاست داشت. 

دولت برای ســاخت انبوه این واحدها هم با 
محدودیت های مالی مواجه است.

 مستأجران تا چند سال در واحدهای 
استیجاری دولتی بمانند؟

این کارشــناس مســکن ادامه داد: هدف از 
اسکان خانواده ها در واحدهای استیجاری 
دولتی این اســت کــه افراد بعــد از دوران 
مشخصی توانمند شــده و مسکن خود را از 
بــازار غیردولتی تأمین کنند، اما شــاخص 
هزینه دسترسی مســکن در کشور ما نشان 
می دهد، از این منظر هم مسکن استیجاری 

نسخه تاثیرگذاری در بازار مسکن نیست.
شاخص هزینه دسترسی مســکن نشانگر 
این اســت یک خانواده اگر تمام درآمد خود 
را پس انداز کند، چند ســال طول می شد تا 
بتواند واحد مسکونی مورد نیاز خود را تهیه 
کند. برای مثال در شهر تهران این شاخص 

به صورت میانگین به ۱۸ سال رسیده است.
غالمی اضافــه کــرد: بنابرایــن در صورت 

عرضه مسکن اســتیجاری دولتی به صورت 
رایگان، که منجر به پس انداز نیمی از درآمد 
مستأجران تهرانی می شــود، این خانوارها 
پس از ۳۶ سال توان خرید مسکن را خواهند 
یافت. البته این عدد به صورت میانگین است 
و برای دهک های پاییــن درآمدی به بیش از 

۵۰ سال می رسد. 
در نتیجه یا باید پیــش از آنکه خانواده بتواند 
بــرای تأمین مســکن خود توانمند شــود، 
واحد مســکونی حمایتی اجباراً از او باز پس 
گرفته شــود، یا اینکه برای سالیان متمادی، 
مســکن حمایتی اجاره ای در اختیار او باشد 
که هزینه های بســیاری را بر دولت تحمیل 

می کند.

 با سیاست گذاری صحیح در بخش 
زمین، صاحب خانه شدن مستأجران 

ممکن است
غالمــی بــا پیشــنهاد اینکــه وزارت راه و 
شهرســازی به جای برنامه ریزی برای ایجاد 

واحدهای اســتیجاری، هدف گذاری خود را 
به سمت صاحب خانه شدن مستأجران ببرد، 
گفت: این موضوع هم بــرای خانواده ها و هم 
برای دولت مطلوبیت بیشتر و حتی می تواند 

هزینه های کمتری نیز داشته باشد.
وی افزود: مطابق با برنامه های اعالم شــده 
توسط وزرات راه و شهرســازی قرار است، 
۴۰۰ هــزار واحد مســکونی تولید و عرضه 
شــود. اگر برای تولید ایــن واحدها هزینه 
زمین حذف شــود و یا حتی هزینه آن بعد 
از تحویل به متقاضیان دریافت شود، در این 
صورت بســیاری از خانواده های مســتأجر 
امکان صاحب خانه شدن را خواهند داشت. 
با این روش متقاضیان هزینه ســاخت را در 
فرایند تولید به سازنده پرداخت می کنند و 
از ابتدا خود مالک خانه های در حال ساخت 
خواهند بــود. در این صــورت زمینه برای 
ســوداگری و خالی نگه داشــتن واحدهای 

مسکونی هم فراهم نخواهد بود.

 بازگشت سرمایه به دولت برای 
مسکن ملکی بیشتر از مسکن 

اجاره ای است
غالمی این شیوه برنامه ریزی را برای دولت 
هم مطلوب تر دانســت و گفت: در ســاخت 
مســکن اجتماعی بــه صورت اجــاره ای، 
بازگشت سرمایه برای دولت اتفاق نمی افتد. 
حال آنکه در صورت عرضه مسکن حمایتی 
به صورت ملکی یا اجاره به شــرط تملیک، 
هزینه ســاخت مسکن یا بخشــی از آن، در 
قالب اقساط بازگشــت داده می شود. منابع 
ناشی از بازگشت اقســاط می تواند تضمین 
کننده برنامه های آتی دولــت جهت خانه 
دار کردن ســایر محرومان باشد. کما اینکه 
اکنون این مســاله در مورد منابع ناشــی از 
بازگشت اقساط مسکن مهر رخ داده است. 
عالوه بر این در الگوی مسکن ملکی، وظیفه 
نگهداری و بهسازی مسکن بر عهده ساکنان 
خواهد بود، امــا در مســکن اجتماعی این 

هزینه ها بر دولت تحمیل خواهد شد.

خریدار تا پایان ۱۱ ماهه پارســال، ۱۹۵ 
هزار و ۶۹۲ تن ســیب زمینی کــه در صدر 
آب برترین محصوالت کشــاورزی قرار دارد 
و بازار داخلی آن طی مــدت اخیر با افزایش 
قیمت مواجه شــده، صادر شــده اســت. 
همچنین در ایــن مدت نزدیــک به ۳۲۷ 
میلیون دالر برای واردات موز ارز از کشــور 

رفته است.
در ماه های گذشــته کمبود برخی کاالهای 
اساســی در بازار و افزایــش ناگهانی قیمت 
آنها مســأله ای بــوده که به کرات شــاهد 
آن بوده ایم، مســأله ای که بــه گفته برخی 
فعــاالن اقتصادی ناشــی از صــادرات این 
محصوالت بوده اســت.اهمیت این مساله 
در این نکته اســت که اقالمی اساسی چون 
سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و امثال آنها 
بخش عمده ای از ســفره طبقات ضعیف تر 
را تشــکیل می دهند که در صورت صادرات 
گسترده آنها قیمت این محصوالت در بازار 
داخلی رو بــه افزایش می گذارد. از ســوی 
دیگر این گونه اقالم، محصوالتی کشاورزی 
هســتند که با توجه به اقلیم خشــک ایران 

آب زیــادی مصــرف می کنند و بــه دلیل 
خام بودن، صادرات آنهــا ارزآوری و افتخار 

چندانی نصیب کشور نمی کند.

صادرات ۴9 میلیون دالری بادمجان
مطابق آمارهای گمرک ایــران، تا ۱۱ ماهه 
ســال ۱۳۹۷ معادل ۱۹۵ هــزار و ۶۹۲ تن 
ســیب زمینی از گمرکات ایران خارج شده 
اســت. این حجم ۲۰۲ میلیون و ۹۱۳ هزار 
دالر معــادل ۱,۳۲۶ میلیــارد تومان بوده 
اســت.همچنین میزان صادرات بادمجان 
در این مــدت حدود ۱۴۰ هــزار و ۸۴۱ تن 
معادل ۴۹ میلیون و ۳۶۱ هــزار دالر، برابر 
با ۳۸۳ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده 

است.
صادرات گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده نیز 
در همین مدت ۵۷۲ هــزار و ۸۵۵ تن بوده 
که معادل ۲۴۴ میلیون دالر به ارزش ریالی 

۱۳۶۹ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان است.

صادرات 3۴۲ هزار تن پیاز!
تا بهمن ماه سال گذشته همچنین ۵۸ هزار 

تن کاهو کروی به ارزش ۲۰ میلیون و ۱۲۵ 
هزار دالر معادل ۱۱۸ میلیارد تومان صادر 
شده اســت. کاهو تازه یا ســرد کرده نیز به 
میزان ۶۵ هزار تن معادل ۱۷ میلیون و ۳۱۴ 
هزار دالر به ارزش ریالی ۸۶ میلیارد و ۷۰۰ 

میلیون تومان صادر شده است.
اما صادرات گروه کاالیی پیاز و موســیر که 
در ماه های بعد از عیــد دچار افزایش قیمت 
در بازار شده اســت تا پایان بهمن ماه سال 
گذشته معادل ۱۲۴ میلیون دالر و به میزان 

۳۴۲ هزار و ۶۷۱ تن بوده است.

3۲ میلیون دالر پول برای واردات کاکائو
اما در کنار آمار صادرات این اقالم که برخی 
از آنها جزو اقالم اساســی در سفره طبقات 
پایین تر به آمار برخی محصوالت کشاورزی 

وارداتی نیز اشاره می کنیم. 
برابر با آمارهــای گمرک ایــران، میزان 
واردات مــوز تا پایــان بهمن ماه ســال 
گذشــته ۳۹۰ هــزار و ۲۷۸ تــن معادل 
۱۳۶۶ میلیــارد و ۶۱۸ میلیــون تومان و 
به ارزش دالری ۳۲۶ میلیون و ۷۸۳ هزار 

دالر بوده است.
تا پایــان بهمن ماه پارســال ۸۱۵۲ تن دانه 
کاکائو کامل یا خرد شــده، خام یــا بو داده 
نیز به ارزش ۳۲ میلیــون و ۷۶۳ هزار دالر 
معادل ۱۳۶ میلیارد تومان به کشــور وارد 

شده است.

واردات 13.5 میلیون دالری پوره موز، 
پشن فروت، لیپی و آناناس

در این مدت همچنین پوره موز، انبه، پشن 
فروت، لیپی و آناناس و آب میوه تغلیظ شده، 
انبه، گواوا و… به میزان ۱۰ هزار و ۸۰۴ تن 

و بــه ارزش ۱۳ میلیــون و ۵۲۶ هزار دالر 
معادل ۵۷ میلیــارد و ۳۲۶ میلیون تومان 

وارد شده است.
در همین طیف از اقالم غیرضروری می توان 
به آب پرتقال یخ زده و یخ نزده تخمیر نشده 
و اسانس ها اشــاره کرد که به میزان ۳۳۹۵ 
تن معادل هفت میلیــون و ۴۷۱ هزار دالر 
به ارزش ریالی ۳۱ میلیــارد و ۲۸۱ میلیون 

تومان وارد شده است.
این صــادرات و واردات در حالی اســت که 
وزیــر اقتصاد اواخر ســال گذشــته با بیان 
اینکه تنها حدود هشــت میلیــارد دالر از 
ارزهای صادراتی به کشــور بازگشته است، 
گفت که از ایــن رقم ۶.۵ میلیــارد دالر آن 
مربــوط بــه پتروشــیمی ها و عرصه های 
فوالدی اســت. این یعنی بخش عمده ای از 
فرارهای ارزی صادرکنندگان در حوزه هایی 
غیر از حوزه هــای پتروشــیمی و فوالدی 
اتفاق می افتد و ارز حاصــل از صادرات این 
محصوالت عــالوه بر مصرف منابع کشــور 
و آب گران بها، هنوز به درســتی به کشــور 

بازنگشته است.

الهوتی: مراقب آرایش جنگی وزارت نفت باشیم

وشیمی ایران توسط آمریکا شدنی است؟ وش پتر آیا تحریم فر



سیاستی که بازارمسکن را ویران کرد

غفلت از مالیات برای مهار سوداگری

بازار
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 تدابیر راهگشایی برای رونق تولید البرز
 اتخاذ شد

نماینده عالی دولت در اســتان البرز گفت: در سال رونق تولید با اهتمام 
و جدیت ویژه ای درصدد بسترســازی مناسب برای تحقق اهداف شعار 
ســال طبق منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات دولت تدبیر و امید 

هستیم.
شهبازی در جلســه شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان 
که در محل اتاق تعاون البرز برگزار شد، با اشــاره به اینکه تعاونی های 
بســیاری در البرز فعال هســتند، افزود: این نشســت مصوبات مهمی 

داشت و در خصوص مسائل حائز اهمیتی صحبت شد.
وی ادامه داد: کارگروهی متشکل از اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، اداره کل 
دفتر هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری، اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، سازمان صمت، شرکت شــهرک های صنعتی استان، اتاق 
اصناف، سازمان تعاون روســتایی، ســازمان اقتصاد و دارایی و یکی از 

فرمانداری تشکیل شد.
شــهبازی گفت: در این کارگروه برنامه ریزی و دعــوت از انجمن ها و 
خوشه ها و تشکیل تعاونی های تامین نیاز و همچنین فعال سازی و رفع 

تعارضات و مشکالت تعاونی های تامین نیاز موجود، اقدام می شود.
وی افزود: در بخش تامین نقدینگی نیز مقرر شــد بانک های اســتان و 
دستگاه های اقتصادی البرز کمک و پشتیبانی الزم را در راستای تحقق 

رونق تولید همراه واحدهای تولیدی و صنعتی باشند.
اســتاندار البرز اضافه کرد: یکی از معضالت مهم بخش تولید و صنعت 
انباشــت بدهی ها و معوقات بانکی، بیمه و مالیات است که طی مصوبه ای 
مقرر شــد در جهت تقســیط و اســتمهال بدهی ها همراهی ویژه ای 

صورت گیرد.

 علت نیمی از خود سرپرستی بانوان در البرز
طالق است

مدیرکل بهزیستی اســتان البرز از وجود بیش از دو هزار زن سرپرست 
خانوار در اســتان خبر داد و گفــت: علت خودسرپرســتی بیش از ۵۰ 

درصد از بانوان در البرز طالق است.
اسداهلل حیدری، مدیرکل بهزیستی استان البرز  با بیان اینکه بهزیستی 
در ارتقای سطح توانمندی بانوان سرپرســت خانوار نقش دارد، گفت: 
در البرز دو هزار و ۵۸ زن سرپرســت وجود دارد که مشــمول خدمات 

بهزیستی می شوند.
مدیرکل بهزیستی اســتان البرز علت ۵۰ درصد خود سرپرست شدن 
زنان را امــر طالق برشــمرد و افزود: بهزیســتی در حوزه زنــان به دو 
شکل مســتمر و غیر مســتمر خدمات ارائه می دهد و از جمله خدمات 
بهزیســتی مشــاوره قبل از وقوع طالق اســت که بــا ورود تخصصی 
کارشناســان و مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طالق انجام 

می شود.
وی ادامــه داد: همچنین بــا راه اندازی ســامانه تصمیم بــا همکاری 
دادگستری طی هفته های آتی اطالعات متمرکزی را به صورت آنالین 

در اختیار دستگاه های متولی قرار خواهیم داد.
حیدری بیان کرد: ســعی داریم با هدف کاهش آســیب به زنان مطلقه 
و افراد تحت تکلف آن ها، خدمات پزشــکی، روانپزشــکی، مشاوره و 
مددکاری ارائه دهیــم که البته بخش عمده ای از این خدمات توســط 
انجمن ها و Ngo هایی اســت که بیشتر آن ها توســط زنان سرپرست 

خانوار اداره می شود.
به گفته مدیرکل بهزیستی اســتان البرز، ۲۷ مرکز دولتی و غیردولتی 
کلینیک های مددکاری و مشاوره در کنار مراکز متعدد دیگر در استان 
وجود دارد که در راستای کاهش آسیب های اجتماعی تالش می کنند.

وی ادامه داد : ۶۰۰ زن سرپرســت خانواده به منظور دریافت تسهیالت 
ارزان قیمت و مشاغل خرد خانگی معرفی شــده و درصد باالیی از آنها 

موفق به دریافت وام خود اشتغالی زیر ۱۰ میلیون تومان شدند.
حیدری ادامه داد: عالوه بــر آن ها تعداد ۱۱۰ زن سرپرســت خانواده 
جهت دریافت تســهیالت ۱۰ میلیون به باال نیز به بانــک ها معرفی و 

موفق به دریافت وام شدند.
مدیرکل بهزیستی اســتان البرز در رابطه با بحث بیمه زنان سرپرست 
خانوار گفت: ســهمیه کمی به اســتان تعلق گرفته اما روال قانونی این 
موضوع بیانگر این اســت که هر زن سرپرســت خانوار به مدت ده سال 
از طریق بهزیســتی بیمه شــود می تواند پس از ۱۰ سال مستقل شده 
و حقوق بازنشســتگی دریافت کند.این مقام مســؤول بــا بیان اینکه 
درصدد تأســیس دفتر تخصصی توانمندســازی خانم های سرپرست 
خانوار هستیم، اظهار کرد: میزان مســتمری دریافتی این قشر با توجه 
به شرایط اقتصادی جامعه بسیار ناچیز است، طرح زنان همیار خانواده 
و طرح مالی خرد با هدف توانمندسازی زنان سرپرست خانواده و بهبود 

شرایط اقتصادی این قشر آغاز شده است.
حیدری ادامه داد: زنان سرپرســت خانوار در بحث معیشتی خود نمی 
توانند زندگی خود را با مســتمری که از ما دریافت میکنند، اداره کنند؛ 
سیاست های کلی کشور و تصمیم گیری دولت و مجلس در این زمینه 

تأثیرگذار خواهد بود.

 دلیل عدم ایجاد خانه های هالل در مناطق
 کرج چیست

رییس کمیسیون خدمات شهری و ایمنی شورای شهر کرج، خواستار 
ارایه دالیل عدم ایجاد خانه های هالل در مناطق دهگانه کرج شد.

 فریــده بزنی در نطق پیش از دســتور صد و چهل و ســومین جلســه 
رسمی شورای اســالمی شــهر کرج، گفت: در شــهریور ماه سال 
گذشته جلســه ای تشکیل و در آن مقرر شــده بود در هر منطقه یک 
میز برای خانه هالل اختصــاص یابد. وی افزود: قرارگیــری این میز با 
هدف رسیدگی به پاسخها و نیازهای شهروندان برای خطرات طبیعی 
در دستور کار قرار گرفته بود که متاســفانه محقق نشد. بزنی ادامه داد: 
با توجه به ضرورت این موضوع، نیاز اســت تا تحقق آن به جد پیگیری 
شــود. وی در بخش دیگری به منظور خرید سطل های مکانیزه زباله از 

شهردار و معاونت خدمات شهر شهرداری کرج؛ قدردانی کرد.

 ۹۰ درصد اراضی شمال غرب کرج در تصرف 
شهرداری است

شهردار کرج با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در اراضی شمال غرب 
کرج، گفت: ۹۰ درصد این اراضی در تصرف شهرداری است.

 علی کمالی زاده در صد و چهل و سومین جلسه رسمی شورای اسالمی 
شهر کرج، ضمن تبریک روز ارتباطات به اعضای شورا و اصحاب رسانه و 
تبریک میالد امام حسن مجتبی )ع(، اظهار کرد: ۸۷۰ هکتار از اراضی 

شمال غرب کرج تا کنون جنگل کاری شده است.
وی با اشــاره به اینکه ۷۰ هکتــار از این زمین ها نیز چاله کنی شــده و 
تا آخر اردیبهشت ماه جنگل کاری می شــود تاکید کرد: ۹۰ درصد این 
اراضی در تصرف شهرداری است.کمالی زاده تصریح کرد: پیگیری های 
الزم انجام می شــود تا این اراضی به عنوان ذخیره زیستی شهرمان در 
اختیار شهرداری قرار گیرد.وی در بخش دیگری از صحبت های خود به 
ضرورت جلوگیری از کاهش اختیارات شــورا اشاره کرد و گفت: صیانت 

از اختیارات پارلمان شهری و شهرداری ها باید مورد توجه قرار گیرد.
شهردار کرج از پیشنهاد یکی از نماینده های مجلس مبنی بر اینکه ۹۰ 
درصد عوارض شهرداری به عنوان مالیات در نظر گرفته شود یاد کرد و 
افزود: به اتفاق شهرداران کالن شــهرها در مجلس حضور پیدا کردیم و 

خوشبختانه این الیحه به کمیسیون عودت پیدا کرد و رای نیاورد.

البرز

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق معتقد است 
آنچه در رابطه با ممنوع شــدن واردات برخی کاالهای 
ایرانی به عراق مطرح شــده، یک مســاله  در چارچوب 
سیاســت گذاری های کالن دولــت عراق اســت که 
صادرکنندگان ایرانی می توانند بــا وجود آن، اهداف 

خود در این بازار را دنبال کنند.
یحیی آل اســحاق در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
همان طور که بســیاری دیگر از کشــورهای جهان در 
رابطه با سیاســت های وارداتی خود و چگونگی انتقال 
آنها به تولیــد تصمیم گیری می کنند، بغــداد نیز در 
همیــن چارچوب تــالش دارد برخی سیاســت های 

اقتصادی اش را اصالح کند.
به گفته وی دولت عراق به دنبال آن اســت تا شــرایط 
را برای تولید کاالهایی که امکان تولیدشــان در داخل 
خاک این کشــور وجود دارد را فراهم کند و از این رو در 
رابطه با واردات برخی کاالها به این کشــور تجدیدنظر 

کرده است.
رئیس اتاق بازرگان مشــترک ایران و عــراق با بیان 
این کــه صادرکننــدگان ایرانی نســبت بــه تغییر 

شرایط شــان در بازار عراق اقدام کرده اند، 
توضیح داد: بــا توجه بــه تاکید عــراق بر 
لــزوم تولید برخــی کاالهــا در داخل این 
کشــور تولید کنندگان ایرانــی در بعضی 
از شــهرهای عراق ســرمایه گذاری کرده 
و با اســتفاده از امکاناتی کــه این دولت در 
اختیارشــان قــرار داده اســت نســبت به 

تولید و فــروش کاال اقدام کردند. ایــن موضوع باعث 
می شــود هم بازار عراق برای فعاالن اقتصادی ایران 
از بین نرود و هم با دور زدن برخی سیاســت ها مانند 
تعرفه هــای وارداتــی فعالیــت در این بــازار صرفه 

اقتصادی داشته باشد.
آل اسحاق با اشاره به تالش عراق برای یکپارچه سازی 
اداره گمــرکات در دولت مرکزی و اقلیم کردســتان، 
تصریح کــرد: پیش از ایــن گمرک اقلیم تــا حدی از 
اســتقالل برخوردار بود و برای مثــال کاالهایی مانند 
ســیمان که ورود آنها به عراق متوقف شده بود امکان 
انتقال به کردستان را داشتند، اما با سیاست های جدید 
عراق تالش کرده که قوانیــن گمرکی را یکپارچه کند 

و دلیل توقف ورود ســیمان به عراق همین 
موضوع بوده است.

رئیس اتاق بازرگان مشــترک ایران و عراق 
در پاســخ به این ســوال که آیا سیاست های 
اعمال شــده درباره کاالهای ایرانی از سوی 
عراق در رابطه با کاالهای دیگر کشــورها نیز 
اعمال می شــود؟ اظهار کرد: وقتی صحبت 
از سیاســت گذاری کالن اقتصادی در رابطه با محدود 
کــردن واردات کاالهایی که امکان تولیدشــان وجود 
دارد می شــود، قطعاً میان کشــورها تفاوتی نیست، 
اما عراق از سال ها پیش با برخی کشــورها مانند اردن 
یک توافق تعرفه ترجیحی داشــته اســت که اجرایی 
شــدن این موضوع باعث سخت شدن شــرایط رقابت 
میان کاالهای ایرانی و کاالهای این کشــورها در عراق 

می شود.
وی ادامه داد: مــا در طول ماه های گذشــته مذاکرات 
گسترده ای با طرف عراقی داشته ایم که شرایط در این 

رابطه نیز تغییر کند. 
در صورت نهایی شــدن مذاکــرات می تــوان انتظار 

داشــت که برای برخی از این کاالهــا تعرفه ترجیحی 
برای تولیدات ایران نیز در نظر گرفته شــود یا عراق با 
سیاست گذاری جدید امکان برابر کردن شرایط رقابت 

را ایجاد کند.
آل اسحاق خاطر نشــان کرد: همان طور که ایران نیز با 
کشــورهای مختلف توافق نامه هــای اقتصادی خاص 
دارد عراق نیز امکان تصمیم گیــری در این حوزه ها را 
داشته است و شــاید در کوتاه مدت این سیاست های 
محدود کننده به صادرکنندگان ما شــوک وارد کند، 
اما در بلندمدت با طرح هایی مانند ســرمایه گذاری و 
مشــارکت در عراق می توان از نگرانی های کوتاه مدت 

عبور کرد.
چنــد روز قبل عراق اعــالم کرد کــه ورود تعدادی از 
کاالهای ایرانی به این کشــور متوقف خواهد شــد. در 
فهرســت های ارائه شــده نام کاالهایی مانند سیمان، 

آبمیوه و نوشیدنی و بستنی به چشم می خورد.
بررســی عملکرد اقتصاد ایران در ســال های گذشته 
نشان می دهد که عراق در کنار چین یکی از اصلی ترین 

شرکای تجاری کشور به شمار می رود.

تجارت

برهان محمودی کارشناسان معتقدند 
سیاســت های انقباضی ۶ ســال گذشته 
وزارت راه و شهرسازی و فقدان ابزار مالیاتی 
برای مهار سوداگری در بازار مسکن، عامل 
اصلی رشــد لجام گســیخته قیمت هاست 
و در صورت برقــراری مالیات بــر عایدی 
ســرمایه، داللی و ســوداگری از این بازار 
رخت برمی بندد و حبــاب قیمت فروکش 

می کند.
برخی منابع از نقش تعییــن کننده برخی 
بانک های خصوصــی در ســوداگری بازار 
مسکن ســخن می گویند و معتقدند فقدان 
مصونیت بازار مســکن در مقابل سوداگران 
بزرگ کــه حجــم عظیمــی نقدینگی در 
اختیار دارند، موجب شــده این نقدینگی با 
نیت کسب ســودهای کالن و یک شبه، هر 
از گاهی بازار ارز، مســکن یا خودرو را تحت 
تأثیر قرار دهد. حال آنکــه دولت می تواند 
با وضع مالیات بر عایدی ســرمایه، از چنین 
سوداگری هایی که زندگی مردم عادی را به 
شــدت تحت تأثیر قرار می دهد، جلوگیری 

کند.

اذعان معاون وزیر راه به ضربه 
 سیاست های غلط آخوندی

 در حوزه مسکن
ســید مازیار حســینی، معاون مسکن و 
ســاختمان وزارت راه و شهرسازی اخیراً 
در یــک برنامــه تلویزیونی در پاســخ به 
پرســش مجری برنامه مبنی بــر اینکه 
علت نابســامانی های اخیر بازار مســکن 
چه فرد یا عواملی اســت، گفت: عالوه بر 
شــاخص های اقتصاد کالن کشــور که 
در بــروز این نابســامانی ها مؤثر اســت، 
سیاســت های انقباضی دوره گذشــته 
وزارت راه و شهرســازی که پس از طرح 
مسکن مهر احساس می شــد با افزایش 
عرضه مواجه هستیم، مانع ساخت و ساز 
شدند که درنتیجه بازار مسکن به این روز 

افتاد.
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی بدون 
نام بردن از عباس آخوندی، وزیر مســتعفی 
راه و شهرســازی، تلویحــاً سیاســت های 
انقباضی وی در بخش ساخت و ساز را یکی از 

عوامل نابسامانی بازار مسکن معرفی کرد.
اگرچــه مازیــار حســینی توضیحــی 
دربــاره جزئیات سیاســت های انقباضی 
بــازار مســکن در دوره قبلــی وزارت 
راه و شهرســازی ارائــه نداد، امــا عباس 
آخوندی وزیر ســابق راه و شهرســازی و 
حامد مظاهریان معاون ســابق مســکن 
و ســاختمان این وزارتخانــه بارها درباره 
وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشــور و 
لزوم بازارپذیر کردن آنها سخن گفته و این 
استدالل را مطرح کرده بودند که تا زمانی 
که این خانه ها وارد بازار نشــوند، نیازی به 

ساخت مسکن جدید نیست.
سیاست آخوندی در وزارت راه و شهرسازی 
آنگونه که بارهــا اعالم کرده بــود، ترجیح 
تحریک سمت تقاضا بر ســمت عرضه با راه 
اندازی موج جدید تسهیالت خرید مسکن 
و افزایش ســقف های آنهــا در چند مرحله 
بود بود؛ نقطه اوج این سیاســت، راه اندازی 
صنــدوق پس انداز مســکن یکــم با هدف 
افزایش سقف تسهیالت ارزان قیمت خرید 
مسکن بود و نرخ ســود این نوع تسهیالت را 
چندین بار کاهش داد که نهایتاً به نرخ های 
ســودهای ۶ و ۸ درصد با هــدف تحریک 

سمت تقاضا، ختم شد.

تحریک سمت تقاضا با ابزار صندوق 
مسکن یکم، عامل گرانی مسکن

ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان 

اســتان تهران نیز در گفت وگویی که سال 
گذشته با مهر داشــت، یکی از عوامل گرانی 
مسکن در سال گذشته را صندوق پس انداز 

مسکن یکم عنوان کرد.
به گفته این فعال ســاخت و ساز مسکن، با 
توجه بــه اینکه صندوق پس انداز مســکن 
یکم به تحریک سمت تقاضا دست زد، ولی 
از تحریک سمت عرضه در این طرح خبری 
نبود، لذا در گرانی مســکن بی تأثیر نبوده 

است.
با این حال برخی کارشناسان هم معتقدند 
بیش از آنکه کافی نبودن عرضه مســکن در 
افزایــش قیمت ها مؤثر باشــد، عدم وجود 
ابزار نظارتــی در این بازار کــه بتواند مانع 
سفته بازی شود، به افزایش قیمت بی رویه 

مسکن کمک کرد.
عضو شــورای عالی مســکن دولــت دهم: 
مخالفت آخوندی بــا افزایش عرضه در کنار 
نبود نظارت بر سوداگران، بازار مسکن را به 

هم ریخت.
افشــین پروین پــور در گفت وگــو با مهر 
دربــاره نقــش سیاســت های دولت قبل 
در جلوگیــری از عرضه مســکن در ایجاد 
نابســامانی در این بازار اظهار داشت: وقتی 
جلوی عرضــه گرفته می شــود، روی بازار 
تأثیر می گذارد به خصوص که حجم تقاضا 

باالست.
وی افزود: عالوه بر نقــش عرضه و تقاضا در 
بازار مســکن، نباید نقش سوداگری در این 
بازار را در افزایش قیمت هــا فراموش کرد. 
خصوصاً که بازار مســکن مانند سایر کاالها 
نیست که اگر عرضه زیاد شــود، قیمت آن 
کاهش می یابد. قانون عرضه و تقاضا آنگونه 
که در دیگر کاالها دیده می شود، در مسکن 
صادق نیســت. چون مسکن کاالی خاص و 
ویژه ای اســت که می تواند به راحتی اسیر 

سوداگری شود.
کارشناس اقتصاد مســکن تصریح کرد: در 
همین تهران هم تعداد زیادی خانه خالی که 
حتی بر اســاس الگوی مصرف ساخته شده 
و جز خانه های لوکس محسوب نمی شوند، 
داریم؛ امــا به دلیل آنکه در دام ســوداگری 
و سفته بازی بازار مســکن گرفتار شده اند، 
امکان بازارپذیر شدن آنها به دلیل باال بودن 

قیمت وجود ندارد.
عضو شواری عالی مسکن دولت دهم ادامه 
داد: سیاســت های انقباضی ساخت و ساز 
در دوره قبلی وزارت راه و شهرسازی )دوره 
وزارت آخوندی( اگرچه در این نابســامانی 
بازار تأثیر داشــت، اما در حــال حاضر هم 
می توان با اســتفاده از ابزارهای مالیاتی به 
خصوص مالیات بر عایدی ســرمایه ظرف ۶ 
ماه از افزایش نابســامانی ها در بازار مسکن 

جلوگیری کرد.
پروین پــور تأکید کرد: هر چــه قدر هم که 
عرضه افزایش یابــد، باز هم ســفته بازان، 
دالالن و سوداگران که در بازار مسکن وارد 
شــده اند، به خرید واحدهای نوســاز اقدام 
کرده و اجازه کاهش قیمــت نمی دهند. تا 
زمانی که ســوداگری کنترل نشود، قیمت 

مسکن تعدیل نمی شود.

سوداگران به بازار مسکن هجوم 
برده اند

وی با تأکید بر اینکه تقاضای ســوداگرانه 
در بازار مسکن بسیار باالست، اظهار کرد: 
با توجه به اینکه بازارهای موازی جذابیت 
خود را از دســت داده اند، سوداگران وارد 
بازار مسکن شده اند و اجازه کاهش قیمت 
را نمی دهند مگر اینکه با افزایش عرضه، 
سیاســت های کنترل بازار هــم اعمال 
شــود به این صورت که اعالم شــود هر 
فردی بیشــتر از یک واحد مسکن بخرد، 
در هنگام فروش بایــد مالیات بدهد؛ رقم 
این مالیات هم باید به قدری زیاد باشــد 
که برای رفتارهای ســوداگرانه به صرفه 

نباشد.
کارشناس بازار مســکن یادآور شد: به دلیل 
اینکه این بازار دچار نابسامانی شده، اتفاقی 
که اخیراً شــاهد آن هســتیم این است که 
بســیاری از افرادی که در خارج از کشــور 
ســکونت دارند، به دلیل آنکــه قدرت پول 
آنها بیشــتر از پول ملی ماســت، به راحتی 
می توانند تعداد باالیی خانــه را خریداری 
کنند. اینهــا نتایج نبود ابــزار مالیاتی برای 
کنترل بازار مسکن است که سبب شده این 

بازار رها باشد.

راهکار تعادل بخشی به بازار مسکن
پروین پور خاطرنشــان کــرد: مالیات بر 
خانه هــای خالی هم اگــر در کنــار ابزار 
مالیاتی عایدی بر ســرمایه اعمال شــود، 
قطعاً قیمت مســکن کاهش می یابد؛ چون 
ممکن اســت برخی افراد در صورت اعمال 
مالیات بر عایدی، اقدام به احتکار مســکن 
کرده و از فروش آن خــودداری کنند؛ اما 
اگر در کنــار مالیات بر عایــدی، مالیات بر 
خانه های خالی نیز به صــورت روزانه اخذ 
شــود، هزینه های نگهداری خانه به شدت 
برای مالک بــاال رفته و چــاره ای جز وارد 
کردن واحدهای مســکونی احتکار شده به 

بازار ندارد.
وی افــزود: تجربــه ای کــه در دولت دهم 
داشتیم این بود که اعالم شــد قرار است از 
واحدهای معامله شده مالیات بگیریم؛ البته 
این اقدام هیچ گاه انجام نشد اما صرف اعالم 

این موضوع، باعث افــت ده درصدی قیمت 
مسکن شد. 

بنابراین صرفاً اقدام دولت بــرای انجام این 
کار، ســبب کاهش قیمت مسکن می شود؛ 

چه رسد به اجرای آن.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علم و صنعت 
با بیان اینکه به نظر می رســد دولت تالشی 
برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه ندارد، 
گفت: اگر ایــن نوع پایه مالیاتــی عملیاتی 
شود، مســکن از کاالی سرمایه ای به کاالی 

مصرفی تبدیل می شود.

 دولت به جای پیگیری مالیات
 بر عایدی، مالیات بر ساخت و ساز را 

تصویب کرد
فرشــید پورحاجت، دبیر کانون سراسری 
انبوه ســازان در گفت وگو بــا مهر درباره 
نقش سیاســت های انقباضــی در بخش 
ساخت و ســاز در دوره قبلی وزارت راه و 
شهرســازی گفــت: متأســفانه در بخش 
ســاخت و ســاز، دولت از ســاخت و ساز 
حمایــت نکرد. اگــر موضــوع بازآفرینی 
شهری با شدت و ســرعت پیگیری می شد 
و دولــت تخصیص منابع بــه این موضوع 
را عملی می کرد، شــاهد رونــق در حوزه 
بازآفرینی شــهری و نوســازی بافت های 

فرسوده بودیم.
دبیر کانون سراســری انجمن هــای انبوه 
سازان سراســر کشــور با اشــاره به عدم 
همراهی دســتگاه های دولتی با دســتور 
رئیس جمهور برای اختصــاص اراضی در 
اختیار خود در بافت های فرسوده به برنامه 
ملی بازآفرینی شــهری، یادآور شــد: در 
بخش مالیات ها نیز به جــای آنکه مالیات 
بر عایدی ســرمایه را پیگیری کنند، سال 
گذشته مالیات بر ســاخت و ساز در هیئت 

دولت تصویب شد.
وی با اشــاره به عدم پرداخت تســهیالت 
ارزان قیمت با ســود پایین به انبوه سازان، 
تصریح کرد: دولت می توانســت با اجرایی 
کردن قانون تســهیل فضای کســب و کار 
در بخش ساخت و ســاز، جلوی مشکالت 
انبوه ســازان را بگیرد تا از قیمت تمام شده 
مسکن کاسته شود. اما این اتفاق رخ نداده 

است.
پورحاجت با اشاره به اینکه بخش زیادی از 
هزینه مســکن را، زمین به خود اختصاص 
داده است، گفت: دولت می تواند با در اختیار 
قرار دادن اراضی متعلق به خود در شــهرها 
و ســپس اخذ قیمت زمین از خریدار نهایی 
به صورت اقســاطی، به تعدیل بازار مسکن 

کمک کند.
این فعال ساخت و ســاز تصریح کرد: زمان 

آخونــدی از برگزاری جلســات شــورای 
مســکن در وزارت راه و شهرسازی خبری 
نبود؛ این در حالی اســت که علی رغم آنکه 
یکی از شــعارهای محمد اسالمی وزیر راه و 
شهرسازی، احیای شــورای مسکن بود، اما 
در هیچیک از جلســات شــورای مسکن از 
انبوه سازان و بخش خصوصی دعوت نشده 

است. 
در حالی کــه رئیس دولت دهــم به همه 
ادارات کل راه و شهرســازی اســتان ها 
بخشــنامه صادر کــرده بود کــه از انبوه 
سازان در جلسات شــورای مسکن دعوت 

شود.

دولت از ابزار زمین برای کاهش قیمت 
تمام شده مسکن استفاده کند

مهدی غالمی، کارشــناس اقتصاد مسکن 
نیز در گفت وگو با مهــر درباره طرح دولت 
در خصــوص ســاخت ۴۰۰ هــزار واحد 
مســکونی اظهار داشت: ســاخت مسکن 
مشــارکتی بیشــتر از آنکه به سود مردم و 
مصرف کنندگان نهایی باشــد، به ســود 
سازنده و سرمایه گذار است؛ اگر قرار است 
ساخت این تعداد مســکن در تعدیل بازار 
مسکن اثرگذار باشــد، باید کاری کنیم که 
قیمت تمام شــده آن کاهش یابد، در این 
راستا دولت می تواند از ابزار در اختیار خود 
به خصوص زمین نهایت استفاده را به سود 

خریدار ببرد.
وی به طرح مســکن ویژه تهرانســر )شهر 
تهران( اشــاره و اظهار کــرد: در این طرح 
ســازندگان تنها هزینه ســاخت را دریافت 
می کردنــد و در مالکیــت واحدها ســهیم 

نبودند.
 از طرفی با پیش فــروش واحدها به قیمت 
تمام شــده و نه قیمــت روِز بــازار، عالوه 
بر کاهــش قیمت مســکن، ســود حاصل 
از ســرمایه گذاری در فرآیند ســاخت، از 
فروشــنده به مصرف کننده منتقل شــد. 
بدین ترتیب منفعــت ناشــی از نهاده ها و 
تسهیالت ارائه شده از سوی دولت، به جای 
واسطه ها مستقیماً به گروه های هدف تعلق 

گرفت.

 آخوندی با مالیات بر عایدی سرمایه 
و مالیات بر خانه های خالی مخالف بود

وحید عزیزی، کارشــناس اقتصادی نیز در 
گفت وگو با مهر درباره نقش سیاســت های 
دوره وزارت عباس آخوندی بر بازار مسکن، 
با بیان اینکه آخوندی بــه دلیل مخالفت با 
اجرای قانون مالیات بــر خانه های خالی و 
همچنیــن مخالفت با پیگیــری مجلس از 
تصویب طــرح مالیات بر عایدی مســکن، 
نقش مهمــی در تشــدید نابســامانی این 
روزهای بازار مســکن و رشد لجام گسیخته 
قیمت ها دارد، اظهار داشــت: اگــر دو ابزار 
»مالیات بر خانه های خالــی« و »مالیات بر 
عایدی ســرمایه« اجرایی شــده بود، دیگر 
شاهد تبدیل شدن مسکن به عنوان کاالی 

سرمایه ای نبودیم.
وی تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی بیش 
از ۴ سال فرصت داشت تا سامانه اطالعاتی 
مربوط به خانه های خالی با نام سامانه ملی 
امالک و اســکان را تهیه کند اما این اتفاق 
عملی نشد در حالی که می شــد با استفاده 
از همین ســامانه، در خصــوص مالیات بر 
عایدی ســرمایه نیز به عنوان زیرســاخت 
اطالعاتی امالک اســتفاده کــرد تا افرادی 
که معامالت مکرر مســکن دارند یا اقدام به 
احتکار مسکن می کنند، شناسایی و از آنها 
مالیات اخذ شــود. اقدامی که باعث می شد 
تا قیمت ها در بازار مســکن دچار نوسانات 

شدید یک سال گذشته نشود.

ممنوعیت واردات برخی کاالها از سوی عراق موضوع عجیبی نیست
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مهم ترین عوامل تغییر رفتار بازار ارز چیست؟

سایه مالیات بر سر خریداران ارز

خریدار  هفتــه پر تالطم بــازار ارز در حالی به 
پایان رسید که دالر بار دیگر به رغم مقاومت های 

جدی به کانال ۱۴۰۰۰ تومان وارد شد.
دالر در آخرین روز کاری هفتــه در محدوده ۱۴ 
هزار و ۸۵۰ تومان کار خــود را پایان داد تا رکورد 
تغییر ۷۵۰ تومانی قیمت تنهــا در یک هفته را به 
نام خود ثبت کند.قیمت ارز در این هفته نوسانی 

جدی را شاهد بود .
همتی در خصوص دلیل نوســان باالی قیمت ها 
در بازار ارز، به ماجرای شــایعاتی که هر لحظه در 
خصوص جنگ و مذاکره منتشــر می شود، اشاره 
کرد امــا صرافان مــی گویند این همه داســتان 
نیســت.بازار ارز ایران تحت تاثیــر دو عامل مهم 
دیگر نیز بوده است، یکی درونی و دیگری بیرونی .

سایه مالیات بر سر بازار ارز
ســاز و کار دریافت مالیات از خریداران ارز اعالم 
شــد، خبر کوتاه بود و گویا، حاال کســانی که در 
فاصله سال های ۹۵ تا ۹۷ با هدف سرمایه گذاری 
وارد بازار ارز شــده اند باید شــمارش معکوس را 
برای دریافت صورتحســاب هــای مالیاتی آغاز 

کنند، این سرنوشت محتوم کســانی خواهد بود 
که امروز یا دیروز و شــاید هم فردا قصد ســرمایه 

گذاری در بازار را کرده اند.
این شــیوه نامه اما چیســت؟ این شــیوه نامه به 
منظور رســیدگی مالیاتی بــه خریدهای ارزی با 
توجه به تحوالت ارزی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ 
و فعالیت ســوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت 
به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی کرده اند 
صادر شده است.سرپرست سازمان امور مالیاتی، 
در این خصوص گفته است: کلیه اطالعات مربوط 
به خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطالعاتی 
مالیاتی بارگــذاری شــده اســت و ادارات امور 

مالیاتی مربوطه مطابق مقررات اقدام می نمایند.
وی در خصوص نحوه رســیدگی مالیاتی به خرید 
ارز اشــخاص حقیقی نیز گفت: کلیــه اطالعات 
مربوط به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز براساس 
حجــم خرید ارز جهــت رســیدگی در کارگروه 
منتخب امور مالیاتی شــهر و اســتان تهران و نیز 
ادارات کل امــور مالیاتــی مربوط در اســتان ها 
ارسال شــده و اطالعات جدید به دست آمده نیز 

ارسال خواهد شد.

 خرید و فروش به کف رسید 
حاال اگر در سبزه میدان و استانبول بخواهید دلیل 
کاهش حجم خرید و فروش را بدانید، جدا از اشاره 
به موضوع جدی شدن دریافت مالیات به ترس از 
نوسان نیز اشــاره می کنند و می گویند وقتی نرخ 
جایگزینی غیر قابل پیش بینی می شــود ، حجم 
معامالت کاهش مــی یابد،خصوصا وقتی صفت 

غیرقانونی بر خرید و فروش ارز سوار می شود. 
حاال اقتصاد ایران نیز با این پدیده روبروســت ،با 
غیرقانونی بودن معامــالت آزاد ارز و جدی بودن 
تصمیم دولت برای دریافتمالیات از داللی در بازار 
ارز.به نظر می رسد شمارش معکوس برای دریافت 
مالیات مناســبات بازار ارز را بــا تغییر روبرو کند، 
خصوصا که همتی، رییــس کل بانک مرکزی نیز 
هم ذخایر ارزی و ذخایر اسکناس ارزی را مطلوب 
توصیف کرده اســت. از پس آخرین نشست هیات 
نماینــدگان اتاق ایــران با همتی نیــز خبرهای 
خوشی به گوش رســیده اســت، توافق بر سر راه 
های بازگشــت ارز صادرات غیر نفتی به کشــور ، 
حاال در قامت درخواســتی ۶بندی از سوی بخش 

خصوصی خطاب به دولت خودنمایی می کنند. 

اظهار رضایت رییس مجلس از عملکرد بانک ملت 
در واگذاری اموال مازاد

 رییس مجلس شورای اسالمی از عملکرد بانک ملت در واگذاری اموال 
و دارایی های مازاد خود، اظهار رضایت کرد.

علی الریجانی بعد از شــنیدن گزارش کمیسیون ویژه  حمایت از تولید 
ملی و نظارت بر اجرای سیاســت های کلی اصل ۴۴ در خصوص اجرای 
قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای 
مالی، تاکید کرد: طبق گزارش کمیســیون ویژه،  بانک های ملت، ملی، 
صــادرات، صنعت و معــدن و رفاه کارگــران در واگــذاری اموال و 

دارایی های خود نسبت به سایر بانک ها بهتر عمل کرده اند.
رییس مجلس با اشــاره به این نکته که این گونه گــزارش ها می تواند 
در سرمایه گذاری و رونق تولید کشــور تاثیرگذار باشد، افزود: مجلس 
شــورای اســالمی با این گونه گزارش های نظارتی باعث می شــود که 

بخش های اجرایی جدی تر عمل کنند.
بر اســاس این گزارش، با تاکیدات دکتر بیگدلی مدیرعامل بانک ملت 
مبنی بر واگذاری امالک و دارایی های مازاد، عملکرد ۱۱ ماهه اول سال 
۹۷ این بانک در فروش امالک مازاد نســبت به سال ۹۵ به میزان ۱۱۹ 
درصد از نظر تعداد و ۱۰۴ درصد از نظر مبلغ فروش همچنین میانگین 
ماهانه مبلغ فروش امالک مازاد در یازده ماهه ۹۷ نســبت به میانگین 
ماهانه ســال ۹۶ به میزان ۳.۳ درصد رشد داشته و از ۳۲۴ میلیارد ریال  
میانگین هر یک از ماه های ســال ۹۶ به ۳۳۹ میلیارد ریال  میانگین هر 

ماه در سال ۹۷ رسیده است.

نکاتی در مورد فهرست اسامی گیرندگان ارز
انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز، موجب ایجاد سواالت و ابهاماتی 
در اذهان عمومی شده اســت و از این رو بانک مرکزی توضیحاتی را به 

منظور شفافیت برای آگاهی عموم ارایه می کند.
این توضیحات به شرح زیر است:

۱- اقدام بانک مرکزی بنا به تکلیف دولت در راســتای ایجاد شفافیت 
به عنوان یک اصل اساسی در مبارزه و پیشــگیری از فساد است و مورد 

استقبال مردم قرار گرفته است.
۲- فرآیند قانونی واردات کاال به کشور به این طریق است که واردکننده 
در آغاز با ثبت سفارش نزد وزارت صمت که قاعدتا با ارزیابی اهلیت وارد 
کننده از تمام جوانــب و نیز ضرورت و ارزیابی ظرفیت و نیاز کشــور به 
کاالی وارداتی مجوزهای الزم را اخذ می کنــد. در مرحله دوم به بانک 
عامل مراجعه کرده، وثایق و اعتبار ســنجی الزم توســط بانک صورت 
می گیرد، سپس بانک عامل به نیابت از واردکننده به بانک مرکزی برای 
اخذ تخصیص ارز و تامین ارز مراجعــه می کند.بنابراین در این فرآیند 

بانک مرکزی، تنها تخصیص و تامین ارز را بر عهده دارد.
۳- باتوجه به سیاست های اقتصادی و ارزی جاری کشور، تخصیص ارز 
توسط بانک مرکزی و شــبکه بانکی به واردکنندگان کاالها و خدمات، 
امتیازی است که صرفاً به شرط وارد کردن کاالها و خدمات به اشخاص 
اعطا می شود و تمام افراد و شرکت هایی که از بانک مرکزی و نظام بانکی 
ارز دریافت می کنند، براساس مقررات موجود و قراردادهای منعقده با 
بانک ها، متعهد می شــوند که به میزان ارز دریافتی، اقدام به وارد کردن 
کاالها و خدمات به کشــور کنند. از این رو، دریافت ارز از سیستم بانکی 
یک حق نیست، بلکه امتیازی اســت که در مقابل تکلیف مشخصی به 
واردکنندگان کاالهــا و خدمات اعطا می شــود و واردکنندگان مکلف 
به رعایت دقیق تکلیف مزبور هســتند. بنابراین انتشار اسامی دریافت 
کنندگان ارز، نقض اصل محرمانگی و رازداری بانکی محسوب نمی شود 
و دولت نیز برهمین اســاس، بانک مرکزی را موظف به انتشــار مداوم 

فهرست مورد اشاره کرده است.

شعبه
 اپلیکیشن پات مهمترین دستاورد ایران کیش

 در پنج سال گذشته 
 طبری سرپرســت شــرکت کارت اعتباری ایران کیش مهمترین و با 
ارزش ترین دستاورد این شرکت در پنج سال گذشته را اپلیکیشن پات 
دانست.طبری سرپرست شرکت کارت اعتباری ایران کیش  در نشست 
خبری این شرکت با رسانه ها، با اشــاره به دستاوردهای ایران کیش در 
پنج سال گذشته، گفت: ایران کیش در برخی شاخص ها رتبه اول و دوم 

را به خود اختصاص داده و به دنبال حفظ و افزایش سهم از بازار است.
سرپرســت شــرکت ایران کیش با تاکید بر اینکه اپلیکیشــن پات از 
اهمیــت باالیی برای شــرکت برخوردار اســت، افــزود: با توجه 
به برنامه ریــزی های صورت گرفتــه برای ارتقــاء قابلیت های این 
اپلیکیشــن که یکی از مهمترین محصوالت این شــرکت محسوب 
می شــود، بیشــترین تمرکز با بهره گیری از ســرمایه های انسانی و 
بسترهای فنی بر روی شبکه فروش این محصول و توسعه سهم بازار در 
سال۹۸ است.طبری با تاکید بر اینکه پرداخت خرد یکی از دغدغه های 
مهم بانک مرکزی و شاپرک است، گفت: به دنبال ارائه خدمات مناسب 
در حوزه پرداخت خرد هســتیم تا بتوانیم مشــکل پرداخت خرد را با 
اســتفاده از ظرفیت کیف پول و ابزارهای نوین رفع کنیم تا هزینه این 

دسته از تراکنش ها کاهش یابد.
سرپرست شــرکت ایران کیش درباره رویکرد این شرکت برای کاهش 
هزینه کاغذ در صنعت پرداخت اظهار داشــت: هزینــه کاغذ افزایش 
محسوسی داشــته و متعاقب آن تامین آن نیز با مشــکالت عدیده ای 
روبرو شده اســت. به همین منظور ضرورت دارد تا رسید الکترونیک از 
سوی بانک مرکزی ابالغ شده و سیستم قضایی نیز رسید الکترونیک را 

بپذیرد تا مشکل کاغذ به عنوان یک بحران رفع شود.

رشد بیش از 1۹درصدی تسهیالت اعطایی بانک 
آینده به بنگاه های تولیدی

 بانک آینــده بــه منظــور ارزش آفرینی بــرای فعــاالن اقتصادی و 
تولیدکنندگان کاالهای ایرانی، با اتکا به توانمندی های سرمایه انسانی 
و منابع داخلی، شرایط مناسبی را برای تأمین مالی بنگاه های تولیدی، 

فراهم نموده است.
بر همین اساس، در سال گذشته، ۳۱۴ بنگاه تولیدی کوچک و متوسط 
که در صدد راه اندازی و یا توسعه کســب و کار، افزایش اشتغال و بهبود 

زیرساختهای خود بودند؛ از تسهیالت بانک آینده، بهره مند شدند.
تسهیالت اعطایی بانک آینده به تولیدکنندگان کشور در سال ۱۳۹۷، 
رشد بیش از ۱۹ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. پرداخت 
حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال تســهیالت به بنگاههای تولیدی، موجب 
ایجاد ۱۹۳۴ نفر اشتغال جدید و تثبیت اشتغال ۲۲۷۷۱ نفر در صنایع 

مختلف کوچک و متوسط کشور، گردیده است.
بانک آینده؛ همچنین، در راســتای خط مشی توزیع عادالنه تسهیالت 
در سطح جامعه، اقدام به تأمین مالی اقشــار مختلف کشور نموده تا از 
طریق ایجاد تقاضا در مصرف کنندگان نهایی، میزان تولید و اشتغال در 
سطح کالن را افزایش دهد.بدین منظور، فرآیند اعطای تسهیالت ُخرد 
در شعب بانک، بسیار تسهیل گردیده و کلیه درخواستها در اسرع وقت، 
مورد رســیدگی قرار می گیرند. بر همین اساس، تســهیالت اعطایی 
ُخرد به متقاضیان در سال ۱۳۹۷، رشد ۱۱۰ درصدی را نسبت به سال 
گذشته، داشته است.شایان ذکر است؛ اعطای تسهیالت ُخرد با شرایط 
آسان و ســریع به عموم مردم برای رفع نیازهای مالِی مصرف کنندگان 
نهایی، منجر به پاســخگوئی بانــک به ۴۰۴۸۵ نفر مشــترِی اعتبارِی 

جدید، در سال ۱۳۹۷، شده است.

باجه


