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  رئیس سازمان امور استخدامی و اداری اعالم کرد

مقاومت مدیران دولتی در مقابل کاهش کارکنان
خریدار   معاون رئیس جمهوری گفت: سخت ترین 
تصمیم برای مدیران دولتی کاهش نیروی انســانی 
ادارات است، به طوری که نمی خواهند تکلیف برنامه 
ششم توســعه برای کاهش ۱۵ درصدی کارکنان را 

اجرا کنند.
جمشــید انصاری در همایش ملی بهــره وری افزود: 
بخش دولتی بــه عنوان مهم تریــن و تاثیرگذارترین 

بخش در اقتصاد کشور به شمار می رود.
رئیس سازمان امور استخدامی و اداری اضافه کرد: با 
وجود اجرای اصل ۴۴ و واگذاری بنگاه های اقتصادی 
دولتی، هنوز بخش دولتی تصمیم گیر و بازیگر اصلی 

اقتصاد است.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال با وجود این که صنعت 
خودروســازی به عنوان یک صنعت بزرگ و کلیدی 
خصوصی سازی شده اما هنوز هیچ تصمیم مدیریتی 

در این صنعت بدون مداخله دولت اتخاذ نمی شود.
رئیس ســازمان امور اســتخدامی و اداری ادامه داد: 
در بانک هــا، بیمه ها و صنایــع مختلف که خصوصی 
سازی شــده و اکنون خصولتی نامیده می شوند نیز 
سیاســتگذاری و نقش دولت بســیار دارای اهمیت 

است.
معاون رییــس جمهوری بــا بیان اینکــه مهمترین 
ویژگی نظام اداری کشــور نگاه منابع محور اســت، 
افزود: زمانی که می خواهیــم تحولی را در بخش های 
مختلف از جمله بهداشــت و درمان ایجاد کنیم با این 
صحبت مواجه می شــویم که اجرای این برنامه های 
تحول زا به چه میزان منابع، بودجه و نیروی انســانی 

نیاز دارد.انصاری خاطر نشــان کــرد: این موضوع که 
می توان با اصالح فرآیندها اقدام به اجرای برنامه های 
تحول زا در بخش های مختلف کــرد برای مدیران ما 

جا نیفتاده است.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکــه رویکرد منابع 
محور مانع اصلی در تحقق بهره وری در کشور به شمار 
می رود، اظهار داشت: امروز هیچ اقدام زیرساختی در 
کشور بدون دخالت مســتقیم و سرمایه گذاری دولت 

شکل نمی گیرد.
وی به نقش دولت در بخش های مختلف اشــاره کرد 
و گفت: به عنــوان مثال در بخش بهداشــت و درمان 
مداخالت دولــت افزایش یافته بــه طوری که تامین 
هزینه های درمان بر عهــده دولت قرار گرفته و دولت 

است که هزینه های درمان را ترمیم می کند.
رئیس ســازمان امور اســتخدامی و اداری ادامه داد: 
در بخش های علمی، پژوهشــی و فناوری اطالعات 
و تامین کاالهای اساســی نیز مداخلــه و نقش دولت 
بســیار جدی اســت و در صنایع بزرگ دولت نقش 

اصلی را در انتخاب مدیران ایفا می کند.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه دولت بزرگترین 
کارفرما به شــمار می رود، اظهار داشت: حدود ۱۷۵ 
هزار نفر مشــمول قانون کار در دستگاه های اجرایی 
دولتی مشغول کار هســتند که این موضوع دولت را 
به عنوان بزرگترین کارفرمای این بخش تبدیل کرده 

است.
وی اضافه کرد: ما در بخش دولتــی چیزی به عنوان 
جبران خدمــت در نظام پرداخــت نداریم به طوری 

که به محض صدور حکم کارگزینــی و بدون ارزیابی 
عملکرد، مقرری و حقوق کارمندان ســر ماه پرداخت 
می شود و در کنار آن نیز پرداخت های اضافی صورت 

می گیرد.
انصاری با بیــان اینکه گرایــش اداری در نظام اداری 
گسترش تشــکیالت و نیروی انســانی است، گفت: 
رفتارهای کــه در بخــش دولتی انجام می شــود بر 

عملکرد سایر بخش ها تاثیر گذار است.
معاون رییس جمهوری با اشــاره به مقاومت مدیران 
دولتی در مقابل تعدیل نیروی انســانی، عنوان کرد: 
مدیران نمی خواهند نیروی انســانی را کاهش دهند 
و لذا به ما می گویند دســتگاه ما را از این طرح معاف 
کنید و بروید نیروهای شــاغل ســایر دســتگاه ها را 

کاهش دهید.
رئیس ســازمان امــور اســتخدامی و اداری  افزود: 
رفتارهای مدیران بخش دولتــی را می توان در میان 
مدیران سایر دســتگاه هایی که از دولت منتزع و جدا 

شده اند نیز مشاهده کرد.
وی با تاکید بر لــزوم توجه به برقــراری بهره وری در 
دستگاههای دولتی گفت: در گذشته ابتدا به موضوع 
ارتقای بهره وری در اقتصاد پرداخته می شــد اما باید 
توجه داشــت تا زمانی که نظام بهره وری در دستگاه 
های دولتی تحقــق نیابد نمی توان امیــدوار بود که 

بهره وری در اقتصاد رخ دهد.
انصاری تصریح کــرد: اگر ما نتوانیم بهــره وری را در 
دســتگاه های دولتی ارتقا دهیم نمی تــوان انتظار 

داشت که در سایر بخش ها نیز ارتقا یابد.

کالن

رئیس کل اســبق بانک مرکزی با بیان 
اینکه حدود ۷۸ میلیون نفر در کشــور 
یارانه دریافت مــی کنند، گفت: ارزش 
یارانه ۴۵ هزار تومانی سال ۸۹ در حال 
حاضر ۱۰ هزار تومان اســت.محمود 
بهمنــی، عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلس شــورای اســالمی با اشاره به 
پرداخــت ناعادالنه یارانه در کشــور، 
گفت: یارانــه هایی که توســط دولت 
پرداخت شده نصیب افرادی می شود 
که مصرف بیشــتری دارند و این افراد 
به میزان بیشتری از  دهک های پایین 

جامعه از یارانه ها اســتفاده 
مردم  کنند.نماینــده  می 
و  نظرآبــاد  ســاوجبالغ، 
طالقان در مجلس شــورای 
اسالمی، افزود: امروز زمانی 
که کاالیــی از قیمت واقعی 
آن پایین تر عرضه می شود 

یعنی اینکه افراد خاصــی از این یارانه 
اســتفاده می کنند، همانند فردی که 
ماشین بنز سوار می شود و باک بنزین 
خود را با ۶۰ لیتر پر کــرده و ۶۰ هزار 
تومــان پرداخت می کنــد، اما فردی 

حتی یک دوچرخه نداشته 
و نمی تواند بنزین یارانه ای 
مصرف کند، بنابراین یارانه 
بنزین به جیب ثروتمندان 
ریخته می شود.رئیس کل 
اسبق بانک مرکزی با بیان 
اینکــه میــزان یارانه های 
پنهان رقم بســیار باالیی است، ادامه 
داد: این حجــم از یارانه مــی تواند به 
بودجه کشور کمک کند، اما متاسفانه 
نصیب یک عده خاص و غیرمســتحق 
می شود، بنابراین در شــرایط کنونی 

باید موضــوع پرداخت یارانــه پنهان 
بررســی شــود و  ســپس دهک های 
مختلف جامعه مشــخص و یارانه ها و 
کمک ها به دهک های متوســط رو به 
پایین جامعه ارائه شود.بهمنی با اشاره 
به اینکه حدود ۷۸ میلیون نفر در کشور 
یارانه دریافت می کننــد، تاکید کرد:  
آیا تمــام این افراد مســتحق دریافت 
یارانه هستند؟، خیر، بلکه دهک های 
ثروتمند باید از لیســت یارانه بگیران 
خارج شــوند و به یارانــه دهک های 

پایین و متوسط جامعه افزوده شود.

دیدگاه

ارزش یارانه ۴۵ هزار تومانی، ۱۰ هزار تومان است
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بدهی های عراق به دینار 

پرداخت می شود
دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: با توجه به 
نیاز عراق به برق و گاز ایران، هرچه آمریکا فشار 
آورد، معافیت یک ماهه داد و اصرار کرد، مقامات 
این کشــور نپذیرفتند و اعالم کردند در صورت 
قطــع واردات گاز و برق از ایران دچار مشــکل 
سیاســی- امنیتی می شــوند، بنابراین ایاالت 

متحده مجبور شد چشم پوشی کند.
حمید حســینی در گفت وگــو با ایلنــا، درباره 
معافیت عراق از تحریم های واشنگتن علیه ایران 
در زمینه انرژی اظهار داشــت: معافیت عراق در 
زمینه صادرات گاز و برق اســت و امکان تبادل 

پولی هم به دینار فراهم شده است.
حسینی با اشــاره به بحث پرداخت بدهی های 
عراق نیز گفت: طی یک ســال گذشته مشکلی 
که با این کشــور داشــتیم این بود که با توجه به 
اینکه قــرارداد بــرق دالری و گاز یورویی بود ما 
اصرار داشتیم بر مبنای این ارزها پول را دریافت 
کنیم اما بانک های آنها بــه خاطر تحریم آمریکا 
نمی توانســتند دالر پرداخت کنند، یورو هم در 
اقتصاد این کشــور کاربردی ندارد و این پول را 
زیاد نمی شناسند، بانک های مرکزی اروپا هم که 
ارز فروش نفت عراق را دریافت می کردند تمایلی 
به تبدیل یورو و پرداخت به حســاب های ایران 
نداشته و همکاری نمی کردند، بنابراین طلب ما 

از سال گذشته باقی مانده بود.
وی افزود: در حــال حاضر پیشــنهاد عراقی ها 
مطالعه شــده و دیدیم دینار عراق هــم پول با 
ارزش، پرقدرت و قابل تبدیل شــدن به ســایر 
ارزهاســت، بنابرایــن توافق کردیــم از محل 
فروش برق و گاز، دینار دریافــت کنیم، اکنون 
عراق بخش زیادی از بدهی ها را پرداخت کرده و 

مشکلی برای پرداخت وجود ندارد.
دبیر اتــاق بازرگانی ایران و عراق بــا بیان اینکه 
بخشــی از پول بــرق و گاز را دریافــت کردیم، 
خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه عراق معاف 
از تحریــم اســت امیدواریم بتوانیم بخشــی از 
کاالهای مورد نیاز کشــور را وارد کنیم و اگر این 
جریان شــکل بگیرد نگرانی بابت دریافت پول 

برق و گاز نخواهیم داشت.

تقویت همکاری شرکت های 
ایرانی و ایتالیا

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کشــورمان 
با معاون وزیر توســعه اقتصادی آن کشور دیدار 

کرد.
محسن صالحی نیا که در رأس هیأتی به منظور 
بازدید از نمایشگاه دوساالنه قطعات و تجهیزات 
جانبی خودرو و آشــنایی با ظرفیت های موجود 
در این حوزه به ایتالیا ســفر کرده بــود، با آندریا 
چوفی معاون وزیر توســعه اقتصــادی ایتالیا با 
حضور حمید بیات ســفیر جمهوری اســالمی 
ایران در ایتالیا دیــدار و گفت و گو کردند. در این 
دیدار معاون وزیر صنعت ضمن ابراز عالقه مندی 
و بررســی همکاری های تجــاری و صنعتی دو 
کشــور، بر اهمیت همکاری بین شــرکت های 
کوچک و متوسط در حوزه های مختلف صنعتی 
تأکیــد و برای گســترش آن با در نظــر گرفتن 

منافع متقابل ابراز تمایل کردند.
معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت همچنین 
در جریان این ســفر که با هدف شناسایی بیشتر 
طرف های خارجی و دســتیابی به راهکارهایی 
به منظور تقویت و تســهیل ارتباطات صنعتی و 
تجاری بین شــرکت های کوچک و متوسط دو 
کشور انجام شــد، با مقامات محلی استان امیلیا 
رومانیا، اعضــای اتحادیه اتاق هــای بازرگانی، 
 )ANFIA( رئیس انجمن قطعه سازان ایتالیا
و رئیس نمایشــگاه اتوپروموتــک مالقات های 

جداگانه ای را به عمل آورد.



 ضرورت شناسایی عوامل رشد و افت قیمت ها در بازار سهام

وقت سرمایه گذاری در بورس رسیده است؟
محمدرضا چراغی    بســیاری از افــرادی که با 
ســرمایه گذاری در بازار ســهام آشــنایی ندارند، در 
روزهایی کــه خبر از رونــق بازار می شــنوند، به این 
پرســش می رســند که آیا زمان ســرمایه گذاری در 
بورس فرا رسیده اســت و آیا می توان در کوتاه مدت و 

بدون تجربه در معامالت سود خوبی را به دست آورد؟
هم در سال گذشته و هم از ابتدای امسال که قیمت ها 
در بــورس با رشــد فزاینــده ای مواجه شــد و خبر 
کانال شکنی های نماگر اصلی بازار در جامعه پیچید، 
کســانی که با بازار سهام آشــنایی چندانی نداشتند 
برایشان جذابیت ایجاد شد که وارد بازار سرمایه شوند 
و منابع شان را در این بخش سرمایه گذاری کنند؛ اما 

در مقابل با نظرات متفاوتی مواجه شدند.
اما قبل از این نظرات، در مرحله اول خوب است که به 
دالیل مختلف رشــد قیمت ها در بازار سرمایه توجه 
کنیم تا بدانیم که چه عواملی باعث رکوردشکنی های 
شاخص های بازار شــده و جذابیت سرمایه گذاری در 

این بازار شده است.
از ماه های پایانی ســال ۱۳۹۶ ارزش پــول ملی رو به 
کاهش رفت و در نتیجه قیمت ریال نســبت به دیگر 
ارزها افت و سبب شد شــرکت های بورسی که اغلب 
صادرات محور هســتند از کاهــش ارزش پول ملی، 
سود شناســایی کنند؛ به این ترتیب که آنها با مقدار 
ثابتی صادرات کاال نســبت به سال های گذشته ریال 
بیشتری عایدشان شــد و این موضوع سود آنها را )به 

ریال( افزایش داد.
از طرف دیگــر در بازار زمین و مســکن هم شــاهد 

رشــد قیمت بودیم؛ لــذا بخش عمــده دارایی های 
شــرکت هایی که سهام شــان در بورس یا فرابورس 
معاملــه می شــود، زمیــن و ســاختمان و در کل 
دارایی های ثابت است که با رشــد قیمت مواجه شد. 
این موضوع نیز به خودی خود ســبب شد که قیمت 
دارایی هــای ثابت شــرکت ها و به دنبــال آن قیمت 

سهام شان در بورس افزایش یابد.
نکته دیگری که ســبب رونق گرفتن بازار سهام شد، 
انتظــارات از آینده اســت. همانطور کــه می دانیم 
انتظــارات از آینده یکی از متغییر هــای مهم در علم 
اقتصاد است. بســیاری از اقتصاددانان و فعاالن بازار 
ســرمایه پیش بینی هایی از وضعیت اقتصادی دارند 
که آن پیش بینی ها می تواند به بازار ســهام و ذهنیت 
معامله گران جهت دهد. این موضــوع نیز به تنهایی 

سبب شد قیمت سهم ها تحت تأثیر قرار گیرد.
در حال حاضر نیز در بازار سهام دیده می شود که حتی 
ســهام شــرکت هایی که از نظر بنیادی حرفی برای 
گفتن ندارند با رشد مواجه می شوند و بعضاً سهم هایی 
که برای آنها با توجه به پتانسیل هایشــان پیش بینی 
رشد می شد، افت می کنند. در این میان هر روز شاهد 
صف های خرید و فروشی هستیم که هیچ ارتباطی به 

مقدار تولید و فروش کاال ندارد.
بســیاری از دســت اندرکاران بــازار معتقدنــد که 
اخبارهای کالن اقتصادی و سیاسی به این جو روانی 
دامن زده و بیشــتر افراد نه با توجه به مسائل بنیادی 
بلکه بیشــتر با هدف نوســان گیری اقدام به خرید و 
فروش می کنند و جو هیجانی بــر موضوعات بنیادی 

اولویت داده شده است.
در عین حال می دانیــم که ریســک و بازدهی با هم 
رابطه ای مســتقیم دارد و هر چه ریســک بیشتری 
بپذیریم، می توانیم انتظار داشــته باشیم که بازدهی 

بیشتری هم به دست آوریم.
در بازار ســرمایه نیز در حال حاضر انواع ریسک های 
سیســتماتیک و غیر سیســتماتیک رشــد داشته و 
سرمایه گذاران در این بازار ریســک های شدیدی را 
متحمل می شــوند.اما با همه این توضیحات آیا زمان 
سرمایه گذاری در بازار ســهام فرا رسیده است؟ باید 
گفت که زمانی موقع ســرمایه گذاری مســتقیم در 
بورس فرا می رســد که عوامل رشــد و افت قیمت ها 
در بازار ســهام را بشناســیم و با ریســک های بازار 
آشــنایی پیدا کرده باشــیم. وقتی می توانیم درباره 
ســرمایه گذاری در بازار ســهام فکر کنیم که اصول 
ســرمایه گذاری در آن را فــرا گرفته باشــیم. تجربه 
در معامالت نیز بســیار ضروری اســت و این موضوع 

می تواند در حد علم سرمایه گذاری مهم باشد.
اما افرادی هم هستند که به هر دلیلی تمایل ندارند با 
اصول ســرمایه گذاری در این بازار به صورت حرفه ای 
آشــنا شــوند، این افراد می تواننــد در صندوق های 
سرمایه گذاری بورسی ســرمایه گذاری کنند، چراکه 
ریسک این صندوق ها از ســرمایه گذاری مستقیم در 
بازار سهام به مراتب پایین تر است و همین صندوق ها 
نیز از نظر مقدار ریســک متفاوت اســت و می توان با 
توجه بــه ذائقــه و ریســک پذیری مان از میان این 

صندوق ها یک نوع را انتخاب کنیم.

شعبه

پوند انگلیس بعد از دینار کویت، دینار 
بحرین و ریــال عمــان چهارمین ارز 
گران قیمت در بازار ارز ایران است، اما 
روند پرنوسانی را از ابتدای سال جاری 

طی نکرده است.
پوند در بازار ارز در انتهای سال گذشته 
در کف کانال ۱۷ هزار تومان بسته شد، 
یعنی قیمت آن در روز ۲۸ اســفند ماه 
سال ۹۷ معادل ۱۷ هزار و ۱۱۰ تومان 
بود.ایــن ارز تــا پایــان فروردین ماه 
امســال نیز در کانال ۱۷ هــزار تومان 
نوسان داشــت، اما با شروع دومین ماه 

یک پله صعود کرد.
پوند در روز ۱۱ اردیبهشت 
ماه مرز ۲۰ هــزار تومان را 
شکست و اما نوسان این ارز 
در باالی مــرز مذکور چهار 
روز ادامه یافــت و از روز ۲۱ 
اردیبهشــت ماه دچار افت 

قیمت شد.کاهش قیمت پوند در هفته 
پایانی اردیبهشت ماه امسال تا رقم ۱۷ 

هزار و ۸۹۷ تومان نیز ادامه یافت.
در روز ســوم خــرداد ماه مصــادف با 
روز ۲۴ مه ســال ۲۰۱۹ که ترزا می از 

سمت نخست وزیری کشور 
بریتانیا کناره گیری کرد، به 
ارزش پوند افزوده شــد،  اما 
در دو روز پس از استعفا وی 
این ارز به صورت بسیار آرام  
در حال از دست دادن ارزش 
خود است.به طور کلی روند 
قیمتی پونــد از ابتدای ســال جاری 
نشــان دهنده این اســت که این ارز از 
ابتدایی سال جاری تا روز پنجم خرداد 
ماه بازدهی ۴٫۷ درصدی داشته است.

در حالی که پوند انگلیس در روز پنجم 

خرداد ماه سال جاری نسبت به قیمت 
تمام شده آن در پایان اسفند ماه سال 
گذشــته با افزایش قیمت حدود ۸۸۰ 
تومانــی معادل ۵٫۱ درصــد بازدهی 
داشــته، این ارز در مدت مشــابه سال 
گذشــته با بازدهــی ۲۴٫۲ درصدی 
معادل حدود هزار و ۶۶۰ تومان نسبت 
به قیمت تمام شده ســال ۹۶ افزایش 
داشته اســت.میثم رادپور، کارشناس 
اقتصادی تغییر قیمــت پوند در داخل 
کشــور را متاثر از تغییرات این ارز در 

بازار جهانی دانست.

ارز

آینده پوند در بازار ارز ایران چگونه خواهد شد؟ 
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پیشگام پرداخت وام ۳۰ میلیون 
تومانی ازدواج

 مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهــر ایران در 
خصوص پرداخت تســهیالت قرض الحســنه 
ازدواج جوانان بیان داشت: در پی افزایش سقف 
وام ازدواج و اســتقبال چشــم گیر متقاضیان، 
نه تنها وقفه ای در روند اعطای وام  قرض الحسنه 
ازدواج از ســوی بانک قرض الحســنه مهرایران 
ایجاد نشــده، بلکه همچون گذشته پیشگام در 
عرصه پرداخت تســهیالت ۳۰ میلیون تومانی 
ازدواج جوانان اســت.مرتضی اکبری افزود: این 
دســتاورد، گویای روند مطلوب ارائــه این نوع 
خدمت در بستر مســئولیت اجتماعی و تالشی 
متعهدانه، در راستای تسریع و تسهیل در جلب 

رضایت مخاطبان جوان وام ازدواج است.
وی تاکید کرد: اعطای وام قرض الحسنه، به ویژه 
برای زوج های جوان، بــه  منظور برکتی که برای 
بانک قرض الحســنه مهر ایران دارد، همواره با 
حساســیت کامل، به مرحله اجرا درآمده است 
که بهره مندی از وام توســط واجدان شرایط در 
کوتاه ترین زمان ممکــن و بدون حضور در صف 

انتظار، از نتایج این امر می باشد.
اکبری افزود: بانک قرض الحســنه مهرایران در 
سال گذشته، پیشگام پرداخت تسهیالت ۱۵۰ 
میلیون ریالی ازدواج در شبکه بانکی کشور بوده 
و طی یازده سال فعالیت خود بالغ بر ۲۸۶ هزار و 
۵۰۰ فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش ۱۵ 

هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران تصریح 
کرد: متقاضیان دریافت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج امسال نیز می توانند با مراجعه به آدرس 
https://ve.cbi.ir و انتخاب این بانک برای 
پرداخت تسهیالت، نســبت به ثبت درخواست 
خــود اقــدام کننــد.وی ادامــه داد: مبلغ این 
تسهیالت برای هر یک از زوجین، ۳۰۰ میلیون 
ریال با دوره بازپرداخت پنج ســاله )۶۰ ماهه( و 

نرخ کارمزد ۴ درصد است.

افتتاح باجه نابینایان بانک 
تجارت چهار محال و بختیاری

 هجدهمین باجه ویژه نابینایــان بانک تجارت 
در شعبه مرکزی شــهرکرد استان چهار محال و 

بختیاری افتتاح شد.
بانک تجارت به عنوان یکــی از بانک های بزرگ 
کشور با شبکه گسترده شــعب و خدمات نوین 
الکترونیک همواره ســعی داشــته در راستای 
ایفای مسئولیت های اجتماعی، خدمات بانکی 
را بــرای نابینایان مناســب ســازی ارائه دهد. 
در همین راســتا باجه ویژه خدمات رســانی به 
نابینایان مجهز به ســامانه برجسته نگار و گویا، 
با همکاری شرکت دانش بنیان پکتوس در شعبه 
مرکزی بانک تجارت در شــهرکرد رونمایی شد 
و این هجدهمین شــعبه بانک در سراسر کشور 

است که خدمات ویژه به نابینایان ارائه می کند.
با راه اندازی ایــن باجه، مشــتریان نابینا وکم بینا 
بدون نیاز به حضور همراه می توانند تمامی عملیات 
بانکی خودرا به صورت مســتقل اســتفاده کنند. 
راه اندازی ســامانه بانکی نابینایان در سطح شعب 
بانک تجارت ، از آسیب هایی همچون کالهبرداری 
و ســوء اســتفاده افراد سودجو پیشــگیری کرده 
و ســطح امنیت و صیانت از امــوال و دارائی های 

نابینایان را تا حدود زیادی ارتقاء می دهد.
در آئین رونمایی باجه نابینایان شــعبه شهرکرد، 
مدیر شــعب اســتان  ضمن اشــاره به تعهد این 
بانک در قبال مســئولیت هــای اجتماعی، ابراز 
امیدواری کرد با تجهیز دستگاه های برجسته نگار 
و نمایشــگرهای بریل در این باجه بانک تجارت 
نابینایان و افراد کم بینای استان  بتوانند از خدمات 

بانکداری بدون نیاز به همراه استفاده کنند.



عبور ۱۷ هزار نفتکش از تنگه هرمز

نبض اقتصاد جهان در دستان ایران
عرفانه تاجیکی    تنگه هرمز بــا عبور دادن روزانه 
حداقل۱۷میلیون بشــکه نفت خام، نقشــی حیاتی 
در بازارهای جهانی دارد و هرگونــه اختالل در عبور 
کشــتی ها می تواند اقتصاد جهان را بــا چالش های 

بزرگی مواجه کند.
در میان آب راه هــای بین المللی جهان، ســه تنگه از 
اهمیت استراتژیکی در حوزه انرژی برخوردار هستند 
که تنگه هرمز در رتبه نخست قرار دارد. طی سال های 
اخیر به طور میانگین ۶۰ میلیون بشکه نفت از طریق 
گذرگاه های آبی منتقل شــده اســت کــه به معنای 
جابجایی ۶۰ درصد تولید جهانی نفت اســت. در این 
میان خاورمیانه نقش بسیار مهمی در تأمین و انتقال 
انرژی مورد نیاز جهان دارد که سه گذرگاه هرمز، باب 
المندب و ســوئز در این زمینه ایفای نقش می کنند و 
صادرات نفت به آسیا، اروپا و آمریکا به عنوان سه بازار 

اصلی نفت جهان از این تنگه ها انجام می شود.
تنگه هرمز ۲۱ مایل عرض دارد، امــا تنها در ۲ مایل 
آن امکان کشــتیرانی وجــود دارد. بــرای دور زدن 
تنگه هرمز، گزینه های اندکی وجود دارد؛ دو کشــور 
امارات متحده عربی و عربســتان سعودی دارای خط 
لوله هایی برای دور زدن خلیج فارس هستند. مجموع 
ظرفیت این خــط لوله هــا در ابتدای ســال ۲۰۱۷ 
میالدی ۶.۶ میلیون بشــکه در روز بوده اســت. اما به 
دالیل مختلــف، از این ظرفیت، حــدود ۳.۹ میلیون 

بشکه آن دست نخورده باقی مانده است.
کانال سوئز و خط لوله ســومد با ظرفیت کمتر از سه 
میلیون بشــکه و باب المندب با عبور دادن کمتر از ۵ 
میلیون بشکه نفت در روز از اهمیت کمتری به نسبت 

تنگه هرمز برخوردار هستند.
 LNG تنگه هرمز در حوزه تأمیــن تقاضای جهانی
نیز از اهمیت بســزایی برخوردار اســت. قطر حداقل 
یک چهارم بازار LNG جهان را با صادرات بیش از ۶۰ 

میلیون تن ال. ان. جی در دست دارد.
ســاالنه ۵۰ هزار فروند کشــتی از تنگه استراتژیک 
هرمز عبور می کنند که از این تعــداد ۱۷ هزار فروند 
شــناورهای نفت کش اســت. نکته مهم در باره تنگه 
هرمز این است که کشورهای آسیایی که طی دو دهه 
گذشته میزان واردات شــأن از خلیج فارس دو برابر 
شده است، به تنگه هرمز وابســتگی بیشتری دارند؛ 
بویژه چین که بیش از ۴۰ درصد از نفت وارداتی خود 
را از تنگه هرمز عبــور می دهد. با ایــن وجود برخی 
معتقدند بســته شــدن این تنگه تأثیری بر اقتصاد 
آمریکا و اروپا نمی گذارد که با نظر به وابستگی اقتصاد 
کشورهای توســعه یافته به یکدیگر، هر گونه اختالل 
در تردد کشتی ها نه تنها به افزایش شدید قیمت نفت 
می انجامد بلکه بحران بزرگی در جهان ایجاد می کند.

  ترانزیت  روزانه 17 میلیون بشکه نفت خام 
از تنگه هرمز

بر این اســاس رئیس جمهوری ایران بارها گفته که اگر 
ایران نتواند نفت خود را صادر کند هیچ کشــوری هم 
نمی تواند از منطقــه خلیج فارس نفت خــود را صادر 
کند.طبق بررســی مؤسســه تحلیل آمارهــای نفتی 
»ورتکســا«، محموله های نفت خــام و میعانات گازی 
ترانزیت شــده از طریــق تنگه هرمز در ســال ۲۰۱۷ 
میالدی روزانه ۱۷.۲ میلیون بشــکه بــود که این رقم 

تنها در نیمه نخســت ســال ۲۰۱۸ میــالدی روزانه 
به ۱۷.۴ میلیون بشــکه رســیده اســت. بیشتر نفت 
صادراتی عربســتان، ایران، امارات، کویــت و عراق از 
طریق این تنگه به بازارهای جهانی فرســتاده می شود. 
همچنین این آبراه، مســیر عبور تمامی ال ان جی )گاز 
طبیعی مایع( صادراتی قطر است.طی سالهای گذشته 
عربستان و امارات با هدف کاهش قدرت این تنگه تالش 
کرده اند تا با احداث خط لوله هــای جایگزین این تنگه 
را دور بزنند، اما آمارهــای اداره اطالعات انرژی آمریکا 

نشان می دهد که این اقدامات موفق نبوده است.
از ســوی دیگر خط لوله شــرق- غرب عربستان که 
قصد کاهش وابســتگی ســعودی ها به تنگه هرمز را 
دارد زیر نشــانه پهپادهای یمنی است. نباید فراموش 
کرد یمنی ها خــط لوله ای را نشــانه رفته اند که هیچ 
اهمیتی برای پاالیشــگران آســیایی ندارد و ضررش 
برای پاالیشــگاه های اروپایی و آمریکایی است. خط 
لوله شرق-غرب که به »پتروالین« هم معروف است، 
حدود ۵ میلیون بشکه در روز ظرفیت و در حال حاضر 

حدود ۲ میلیون بشکه در روز جابجایی نفت دارد.
پاالیشگاه های بزرگ در ژاپن، چین، کره جنوبی و تایلند 
معموالً محموله های نفت قراردادی خود از عربســتان 
سعودی را از پایانه نفتی »رأس تنوره« در خلیج فارس 
دریافت می کنند. این خط لوله به طول ۱۲۰۰ کیلومتر 
از »بقیق« به بندر »ینبع« امتــداد پیدا کرده و خوراک 
پایانه هــای صادراتی و پاالیشــگاه های واقع در دریای 
ســرخ را تأمین می کند.اخبار اخیر نیز نشان می دهد 
بندر فجیره امارات هم که فلســفه وجودی اش برای 

دور زدن تنگه هرمز است نا امن شده است. 

نفت

چــرا مردم ایــران، بــا وجــود منابع 
سرشــار خدادادی، نمی توانند مانند 
کشــورهای کوچک حاشــیه جنوبی 
خلیج فــارس با عایدی فــروش نفت 

زندگی مرفهی داشته باشند؟
بسیاری از مردم، برآوردهایی از میزان 
عایــدی نفــت دارند. اغلــب این طور 
می اندیشــند که اگر پــول نفت میان 
مردم تقسیم شود، رقم قابل توجهی به 
هر نفر می رســد و همه در رفاه زندگی 
می کنند، برای تأیید این تداعی، سطح 

رفاه مردم حاشــیه جنوبی 
خلیج فارس مانند امارات، 
عربســتان، قطر، بحرین و 
کویت را مثــال می زنند. اما 
آمار و ارقام نشــان می دهد 
واقعیت جز این اســت، به 

این ترتیب:
ـ در شــرایط  فــرض کنیــم ایــرانـ 
ـ بتواند حدود ۲ میلیون  غیرتحریمیـ 
بشــکه نفت صادر کند )ایــن رقم در 

شرایط تحریم تقریباً نصف می شود(.

۲ میلیون بشــکه در ۳۶۵ 
روز = ۷۳۰ میلیون بشــکه 

صادرات سالیانه نفت
۷۳۰ میلیون بشکه در ۷۰ 
دالر )قیمــت هر بشــکه( 
= ۵۱۱۰۰ میلیــون دالر 
)۵۱ میلیــارد دالر( عایدی 

دالری ساالنه صادرات نفت
فرض کنید دولت تمــام ارز را به قیمت 

نیمایی بفروشد:
۵۱۱۰۰ در ۸۰۰۰ تومــان )قیمت ارز 

نیمایی( = ۴۰۸.۸ هزار میلیارد تومان 
)کل عایدی ریالی صــادرات نفت یک 

سال(
خــب؛ بیایید ایــن رقم را بیــن مردم 
تقســیم کنیم، جمعیت ایران اکنون 

حدود ۸۳ میلیون نفر است؛
۴۰۸.۸ هــزار میلیارد تومان تقســیم 
بر ۸۳ میلیــون نفــر = ۴.۹۲۵.۳۰۱ 

میلیون تومان )سرانه هر نفر در سال(
و با تقسیم بر ۱۲، سرانه ی هر نفر ۴۱۰ 

هزار تومان خواهد بود.

درآمد

 پول نفت را به خودمان بدهند، به هر نفر چقدر می رسد؟ 
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اطالعیه وزارت اطالعات درباره 

کارتخوان در دفتر وزیر نفت
 وزارت اطالعات با صــدور اطالعیه ای، مطالب 
و ادعاهــای مطرح شــده در برخی رســانه ها و 
تریبون ها در خصوص کشــف تخلفات مالی در 
دفتر وزیر نفت توســط ایــن وزارتخانه را کذب 
خواند.به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دولت، 
وزارت اطالعات پیرو مطالــب و ادعاهای مطرح 
شده در برخی رسانه ها و تریبون ها در خصوص 
کشــف تخلفات مالــی در دفتر وزیــر نفت، در 

اطالعیه ای اعالم کرد:
۱- اســتفاده از پوز کارت خوان در دفتر وزیر نفت 
از ســوی یک کارمند اداری آن دفتر بوده که این 
موضوع از سوی معاونت اقتصادی وزارت اطالعات 
پیگیری و بــا کارمند خاطی برخــورد مقتضی 
صورت گرفت. اضافه می نماید متعاقبا به دستور 
وزیر محترم نفت، کارمند )قراردادی( یاد شــده، 

در آن زمان از ادامه خدمت معلق می گردد.
۲- گردش ۱۰ میلیارد تومانی پوزهای یادشده 
صحــت نــدارد، همچنیــن میزان گــردش و 
تراکنش های ثبت شــده در کارت خوان ها صرفا 
دلیل بر وجــود و اثبات تخلف و جــرم احتمالی 
در تمامی تراکنش های ثبتی نمی باشــد. مضافا 
بررســی های تکمیلی پیرامــون تراکنش های 

موجود در دستور کار قرار دارد.
۳- ادعای کشف مقادیری طال و ارز از نامبرده یا 

دفتر وزیر محترم نفت کذب می باشد.
۴- ادعای بروز بحــث و اختالف بین وزرای نفت 
و اطالعات پیرامــون این قضیــه کامال کذب و 
خالف واقع می باشد، کما اینکه در سایر اقدامات 
مقابله با مفاسد در وزارت نفت، وزیر محترم نفت 
حمایت و پشتیبانی از اقدامات ضد فساد وزارت 

اطالعات داشته اند.
۵- روابط عمومــی وزارت اطالعــات انتظار دارد 
رسانه های محترم و دیگر صاحبان تریبون قبل از 
انتشار اخبا مرتبط با اقدامات وزارت متبوع، موارد 
را بــا این مرکز مطــرح و پس از راســتی آزمایی و 

اطمینان از صحت، اقدام به انتشار نمایند.
۶- در شــرایطی که دشــمن با تحمیل جنگ 
اقتصادی و تحریم های شــدید نفتی، به دنبال 
شکستن قدرت نظام مقدس جمهوری اسالمی 
و آســیب به وحدت و انســجام ملی می باشــد، 
دقت و هوشیاری سیاسی و انقالبی برای پرهیز 
از بروز اختالفات داخلی، ضرورت ملی و میهنی 
محسوب شده و انتظار دارد همه دلسوزان نظام 
با حفظ و رعایــت اصول اخالقــی، در تقویت و 
همگرایی بیشــتر جهت مقابله با دسیسه های 

دشمن خارجی کوشا باشند.

واکنش رئیس حراست وزارت نفت 
به ماجرای کارتخوان

 رئیس سازمان حراست وزارت نفت ضمن تشکر 
از وزارت اطالعات برای صــدور اطالعیه درباره 
اخبار کذب منتشر شــده مبنی بر سوء استفاده 
مالی در دفتر وزیر نفــت، گفت: اطالعیه فوق بار 
دیگر ثابت کرد این موضوع هیچ ارتباطی با وزیر 

و دیگر کارکنان دفتر وزارتی نداشته است.
به گزارش شانا، حســین حاجی حسینی ضمن 
تشــکر از وزارت اطالعات برای صدور اطالعیه 
درباره اخبار کذب منتشــر شــده مبنی بر سوء 
اســتفاده مالی در دفتــر وزیر نفــت از طریق 
دســتگاه های پوز و وجود مقادیــری طال و ارز، 
گفــت: همانگونه کــه در توضیحــات وزارت 
اطالعات آمده است، دستگاه کارتخوان متعلق 
به یکی از کارمندان بوده که برای امور شــخصی 
از آن استفاده می کرده اســت و برخالف برخی 
اخبار کــذب که به قصــد القای ارتبــاط اعضا، 
مسئوالن دفتر و شــخص آقای زنگنه با ماجرای 
دستگاه پوز منتشر شــد، اطالعیه فوق بار دیگر 
ثابت کرد ایــن موضوع هیچ ارتباطــی با وزیر و 

دیگر کارکنان دفتر وزارتی نداشته است.



بسته ساماندهی تا آخرسال نهایی می شود

وته مالیاتی  معافیت های بی سر
سمیه رسولی    سرپرست ســازمان امور مالیاتی 
گفت: بســته ســاماندهی معافیت ها و مشوق های 
مالیاتی همچنان در دســت بررسی اســت و قطعا در 

سال جاری نهایی می شود.
در حوزه مالیات کشور مشکالت متعددی وجود دارد 
که هر کدام به تنهایی ســنگ بزرگی در برابر افزایش 
درآمدهای دولت محســوب می شــود امــا یکی از 
بزرگترین چالش ها در این حوزه که طی سنوات اخیر 
نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته اما اقدامی در راستای 
ساماندهی آن صورت نگرفته، »گستردگی معافیت ها 

و مشوق های مالیاتی« است.
میزان معافیت ها و مشــوق های مالیاتی در کشــور 
بدون لحاظ معافیــت مالیاتی در بخــش مالیات بر 
ارزش افزوده، حدود ۵۰ هزار میلیــارد تومان برآورد 

می شود.
به گفته کارشناسان، معافیت ها و مشوق های مالیاتی 
در ایران عمدتاً گســترده، عام، متنوع و غیر هدفمند 
هستند و به لحاظ شکلی شامل تمام انواع مشوق های 
مالیاتی مرسوم در جهان است که این مساله عالوه بر 
ایجاد اختالل در تأمین منابع بودجه ای دولت از محل 
درآمدهای مالیاتی، منجر به بروز بی انضباطی مالی و 
بودجه ای و بعضاً نقض اصــل رقابت پذیری در اقتصاد 

شده است.
این در حالی است که پایه های قابل اتکایی برای اخذ 
مالیات مستقیم وجود ندارد و بیشتر مالیات دریافتی 

نیز مالیات بر حقوق و دستمزد است که از کارمندان و 
حقوق بگیران دریافت می شود.

کدام بخش ها از مالیات معاف هستند؟
از جملــه مهم تریــن بخش هایــی کــه در اقتصاد 
ایــران از معافیت مالیاتــی بهره می برنــد می توان 
به ســرمایه گذاری به صــورت عام، بخــش تعاون، 
بخش کشــاورزی، شــرکت های بورســی، مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی، مناطق کمتر توســعه یافته، 
شــهرک های صنعتی، نفت، مناطق ویژه اقتصادی، 
امور خیریه، امور فرهنگی، مســکن اجاره ای، سود 
ســپرده های بانکی، صادرات، فعالیت های ورزشی، 
شــرکت های دانش بنیان و فعالیت هــای تولیدی 
اشــاره کرد که برای بســیاری از آنها این معافیت به 
صورت تعطیلی کامل مالیاتی در نظر گرفته شــده 

است.
مشــخص نبودن هزینه -درآمدی این مشــوق ها و 
طوالنی بــودن طول دوره برخــورداری از معافیت ها 
از جمله مهمتریــن معایب دیگر نظام مشــوق های 

مالیاتی در ایران است.
درواقع، در ایــران طبق رویه ای که از قدیم مرســوم 
بــوده، اولین قــدم به منظــور توســعه بخش های 
مدنظر )توســعه صادرات، بخــش اقتصادی خاص 
مانند کشاورزی، توســعه منطقه ای و غیره( اعطای 
مشــوق های مالیاتی بدون انجام تحلیل های مربوط 

به هزینه-فایده بوده است.

 بسته ساماندهی معافیت های مالیاتی
در دست بررسی است

محمدقاسم پناهی، سرپرست ســازمان امور مالیاتی 
کشــور در گفت و گو با مهر در خصوص معافیت ها و 
مشــوق های مالیاتی، اظهار داشــت: اگرچه در تمام 
کشورها معافیت ها و مشــوق های مالیاتی وجود دارد 
اما این معافیت ها در کشــور ما با مشــکالتی مواجه 
هســتند که از جمله مهم ترین مشــکالت مربوط به 

»گستردگی« و »شکل مشوق اعطایی« می شود.
وی با اشــاره به تهیه بسته ســاماندهی معافیت ها و 
مشوق های مالیاتی، افزود: در حال حاضر ساماندهی 
معافیت ها و مشوق های مالیاتی در دستور کار دولت 
قــرار دارد و مراحل تهیه الیحه آن در جریان اســت. 
البته در این بســته ما در پی ســاماندهی معافیت ها 

هستیم و قرار نیست تمامی معافیت ها حذف شوند.
وی در خصوص زمان تهیه بســته مذکــور، گفت: در 
حال حاضر تهیه این بسته در دســتور کار قرار دارد و 

بررسی ها و ارزیابی های الزم در حال انجام است.
پناهی در پاسخ به این ســوال که آیا در نیمه اول سال 
این بســته نهایی می شــود، افزود: تمام سعی ما این 
است که طی سال جاری بسته ساماندهی معافیت ها 
به طور کامل تهیه شــود. البته نمی توانم زمان دقیقی 

را برای تهیه بسته اعالم کنم.

تولید

معاون سازمان امور مالیاتی بخشودگی 
حداکثری جرائم قابل بخشش مالیاتی، 
تقســیط بدهی های مالیاتــی و حذف 
مجوزهای زائــد را از جمله برنامه های 
استراتژیک سازمان امور مالیاتی برای 
جلوگیری از افزایش فشار بر واحدهای 
تولیدی در سال سخت اقتصاد بر شمرد.

مجموع شــرایط در اقتصاد کشــور به 
گونه ای اســت که احتماالً فشــارهای 
هزینه ای و درآمدی بــر بودجه دولت 
بیشتر از ســال های قبل باشد و با توجه 
به اینکه مجــرای اصلی درآمدی دولت 
بعد از صادرات نفت، »مالیات« اســت، 
احتماالً تمرکز و فشار بیشتری هم روی 

آن اعمال خواهد شد.
این مســاله البته حساسیت 
کار ســازمان امور مالیاتی را 
بیشــتر خواهد کرد، چراکه 
به امور مالیاتی نمی توان به 
عنوان یک منبــع درآمدی 
صــرف ماننــد نفــت نگاه 

کرد. در شــرایطی که به گفته بسیاری 
از کارشناســان، شــرایط رکود تورمی 
بــر اقتصاد حاکم اســت و بســیاری از 
بنگاه های تولیدی با شــرایط ســختی 
درگیر هســتند به نظر می رسد سازمان 
امور مالیاتی هم باید در سیاســت های 
مالیاتی خود تجدیدنظر کند و در ســال 

سخت اقتصاد تمرکز خود را 
به سمت اخذ مالیات بیشتر 
از غیر مولدهــا که کمترین 
ســود را برای اقتصاد دارند، 
ببــرد.در این بــاره احمد 
زمانــی، معاون پژوهشــی 
ســازمان امــور مالیاتــی  
دربــاره برنامه های مالیاتی ســازمان 
امور مالیاتی اظهار کرد: ســازمان امور 
مالیاتی کشــور بــا درک دو واقعیت 
ضرورت تأمین حداکثــری درآمدها 
از طریق منابــع مالیاتی در راســتای 
برنامه هــای اصالح ســاختار بودجه 
عمومی و کاهش اتکا بــه درآمدهای 

نفتی در بودجه و همچنین لزوم پرهیز 
از هرگونه آثار منفی مالیات بر تولید و 
سرمایه گذاری، برنامه های راهبردی 
و عملیاتی خــود را طراحی و به مرحله 
اجرا گذاشته اســت.او با تاکید بر اینکه 
مالحظات باال در برنامه اســتراتژیک 
ســازمان امور مالیاتی به نحو مؤثری 
مد نظر قــرار گرفته اســت، ادامه داد: 
بخشــودگی حداکثــری جرایم قابل 
بخشــش مالیاتی واحدهای تولیدی، 
تقسیط بدهی های مالیاتی آنها، توسعه 
خدمات الکترونیکی و تســهیل امور 
مؤدیان، از جمله برنامه های سازمان بر 

امور مالیاتی کشور در این راستا است.

مالیات

بخشودگی و تقسیط مالیات واحدهای تولیدی
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@kharidaar
@kharidaar و یک قطعه ساز بزرگ، ایران خودر

وگان گرفت! را گر
یکی از قطعه ســازان بزرگ با ایجــاد انحصار در 
تامین قطعات ایران خودرو در مواقع خاص اقدام 
به توقف تامین قطعــه، خواباندن خطوط تولید 
خــودرو و باج خواهی از ایران خــودرو می کند. 
نکته قابل توجه این اســت که مالک این شرکت 
بــزرگ قطعه ســازی مدیر برتر جهادی ســال 

۱۳۹۷ نیز بوده است.
ســال ها اســت که عموم جامعه قطعه سازی و 
برخی کارشناســان صنعت خــودرو از انحصار 
ایجاد شده در تامین قطعات دو خودروساز بزرگ 
داخلی به خصــوص در تامین برخــی قطعات 
خــاص و های تک و فســاد ناشــی از آن، انتقاد 

می کنند.
این انحصار باعث شــده که دو سه شرکت بزرگ 
قطعه ســازی به ابرشــرکت های تامین کننده 
قطعات دو خودروساز بزرگ داخلی تبدیل شده 
و انحصار ایجاد شــده را به اهرمــی برای اعمال 
فشــار و اصطالحا اخاذی از خودروسازان بزرگ 

تبدیل کنند.
برخی کارشناســان مســتقل داخلی معتقدند 
که همین انحصار و فســاد ناشــی از آن نیز باعث 
شــده هزینه های تمام شــده تولید خــودرو در 
کشــور افزایش یافتــه و خودروهــای داخلی با 
قیمت باالتری به دســت مصرف کنندگان برسد.

در جدیدترین رویداد در این زمینه شــنیده شده 
که اخیرا برای مدتی خطوط تولید گروه صنعتی 
ایران خودرو به دلیل توقف تامین قطعه از ســوی 
یکی از این قطعه سازان بزرگ، متوقف شده است.

در این ماجرا مالک این شــرکت قطعه ســازی 
بزرگ با عدم تامین قطعه ای که در انحصار دارد، 
تمام خطوط تولید ایران خــودرو را برای مدتی 
متوقف کرده است. او مالک شــرکتی است که 
تامین  قطعات سیســتم های سوخت رســانی 
خودرو را به طور انحصــاری در اختیار دارد و در 
روزهای اخیر ضربه خــود را از طریق عدم تامین 
قطعات سوخت رســانی به صنعــت خودروی 
کشــور وارد کــرده اســت.طبق اطالعاتی که 
در اختیار ایســنا قرار گرفته، این فرد از ســال 
۹۵ با یکی دیگر از شــرکت های قطعه ســازی 
انحصارگــر، برای تشــدید انحصــار در صنعت 
قطعه سازی، کنسرسیوم تشکیل داده و در حال 
حاضر با همراهی فرزنــد و برادرزاده خود یکی از 
اصلی ترین ســهامداران ایران خودرو نیز است. 
وی همچنان به دنبال به دســت آوردن درصد 
بیشــتری از ســهام ایران خودرو برای استیال بر 

بزرگترین شرکت خودروسازی ایران است.
این وضعیــت و اعمال فشــار گاه و بیــگاه این 
قطعه ســاز بزرگ به ایران خودرو از طریق توقف 
تامین قطعات و خواباندن خطوط تولید در حالی 
است که این شــرایط زیان سنگینی را به صنعت 
خودرو و در نهایت مصرف کنندگان ایرانی وارد 
می کند.طبق محاســبات صورت گرفته، توقف 
هر خط تولید خــودرو به مدت یــک دقیقه در 
حدود ۲۲۰ میلیون تومان زبــان به همراه دارد 
که این میزان ظــرف مدت یک ســاعت به ۱۳ 

میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می رسد.
این زیان از طریق بیکاری کارگران، هزینه های 
جاری و اجباری نظیر برق، مالیات، اســتهالک 
دســتگاه های خــط تولیــد و شاســتهالک 
خودروهــای ناقص بــر افزایش قیمــت نهایی 

خودرو تاثیر می گذارد.
اما نکتــه قابل توجه این اســت کــه مالک این 
شرکت قطعه سازی انحصارگر کسی است که در 
سال ۹۷ نشان مدیر جهادی برتر را کسب کرده 
اســت اما در روزهای گذشــته با توقف خطوط 
تولید بزرگترین خودروســازی ایران، اشتغال 
کارگــران، بازار خــودرو و اقتصاد کشــور را به 
گروگان گرفته تا با اعمال فشــار از این طریق به 

خواسته های خود برسد.



تعیین دامنه نرخ انتظاری برای اجاره بها ممکن است؟

کنترل بازار اجاره وارد فاز جدید شد
مریم فکری     فصل نقل و انتقال مســکن آغاز شده 
اســت و اجاره نشــین ها پر دغدغه برای نرخ هایی که 
مالکان باال خواهند برد. آخرین آمار رســمی نشــان 
می دهد که شــاخص کرایه مســکن اجاری در شهر 
تهران و در کل مناطق شــهری در فروردین امسال به 
ترتیب ۲۱.۹ و ۱۸.۸ درصد نســبت به ماه مشابه سال 
قبل است. این در شرایطی است که در فروردین سال 
۹۷ نسبت به فروردین ۹۶ رشد شاخص کرایه مسکن 
اجاری در شــهر تهران ۱۰.۴ درصد و در کل مناطق 

شهری نسبت ۹.۳ درصد گزارش شده بود.
افزایش نرخ اجاره به دلیل افزایش نرخ ارز تا حدود ۱۴ 
هزار تومان و به دنبال آن، رشــد حدود برابری قیمت 
مسکن اتفاق افتاده است؛ اگرچه در برخی نقاط تهران 
شاهد بودیم که قیمت ملک تا ســه برابر نیز افزایش 
یافته اســت. آمار بانــک مرکزی موید آن اســت که 
متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی 
در فروردین امسال و در طول یک سال ۱۰۳.۹ درصد 

افزایش یافته است.
در این شــرایط، مالکان انتظار دارند قیمت اجاره را 
هم تا این حد تغییر دهند؛ چراکه رشد نرخ اجاره را 
تابع بهای ملک می دانند. گزارش های میدانی از بازار 
مسکن نیز از تحرکات موجران برای باال بردن شدید 
قیمت ها حکایــت دارد؛ تا جایی کــه برخی فعاالن 
بازار می گویند به طور خوشــبینانه انتظار افزایش 
بیش از ۳۰ درصدی نرخ اجاره در سال جاری وجود 

دارد.

راهکار دولتی برای تنظیم بازار اجاره
طبق آخرین سرشــماری 
در ایــران در ســال ۱۳۹۵ 
ایرانی  تعداد خانوارهــای 
برابر بــا ۲۴ میلیون خانوار 
بــوده اســت کــه از این 
تعــداد بیــش از ۶ میلیون 
و ۲۰۰ هــزار خانــوار در 
اســتیجاری  واحدهــای 
زندگــی می کنند. بنابراین 
چیزی حدود یــک چهارم 
خانوارهای ایرانی مستاجر 
هستند و با توجه به افزایش 
بی ســابقه قیمت مسکن، 
احتمــال رشــد جمعیت 

مستاجران وجود دارد.
در این فضا، مدیرکل دفتر 

برنامه ریزی و اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی 
از تدوین راهکاری برای تنظیم بــازار اجاره خبر داده 
است. به گفته عباس فرهادیه، »وزیر راه و شهرسازی 
به معاونت مسکن و ساختمان تکلیف کرد که راجع به 
اجاره بها پیشنهاداتی ارائه شــود، بنابراین یک بسته 

پیشنهادی ارائه شده است. «
وی می افزاید: چندین پیشــنهاد به عنــوان راهکار 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به طور مشــخص 
آمــاده و ارائه و ایــن راهکارهــا تقدیم وزیــر راه و 
شهرسازی شــده اســت و تا جمع بندی این موضوع 
اجازه بدهید تا سیاســت های وزارت راه و شهرسازی 
روی آن اعــالم شــود و آن زمــان به اطــالع عموم 

می رسد.

تعیین دامنه نرخ انتظاری اجاره
به نظر می رسد وزیر راه و شهرســازی با محتوای این 
بســته موافقت کرده اســت. آن طور که از گزارش ها 
برمی آید، در این بســته جدید، موجرانــی که دامنه 
اجاره بها که توســط کمیته تعیین ســقف اجاره بها 
تعیین می شــود را رعایــت کننــد، از معافیت های 
مالیاتی بر اجــاره برخوردار شــده و موجرانی که این 
دامنه قیمتی را بشکنند، مشمول مالیات بر اجاره بها 

خواهند شد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن وزارت 
راه و شهرســازی در این خصــوص توضیح می دهد: 
آنچه قرار است در کمیته تعیین سقف اجاره بها اعالم 
کنیم، یک شاخص است و این شاخص، یک معیار به 
مردم می دهد که بدانند دامنه نرخ مصوب چه رقمی 

است. 
به گفته فرهادیه، »ما قرار اســت در این کمیته دامنه 
نرخ انتظــاری را تعیین کنیم؛ در حالــی که در حال 
حاضر چنین دامنــه مصوبی برای اجــاره بها وجود 

ندارد. «
وی با بیان این که قرار نیست ســقف اجاره به صورت 
دستوری تعیین شود بلکه شاخصی به مردم می دهیم 
تا بازار اجاره مســکن از هم گســیختگی خارج شود، 
متذکر می شــود: این که بیاییم و در ایــن کمیته، به 
صورت دســتوری میزان افزایش اجاره بها را تعیین 
کنیم، جواب نمی دهد. اما در تیــم ۹ نفره ای که قرار 
اســت دامنه قیمتی اجــاره بها را تعییــن کنند، هم 
ســمت موجر را می بیننــد و هم مســتتجر را؛ تصور 
ما بر اســت که اگر حکم اعضای این کمیتــه را نهاد 
ریاست جمهوری بر اســاس اصل ۱۳۸ قانون اساسی 
یا بر اساس مصوبه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 

ســران قوا بدهد، یک ریل گذاری بــرای بخش اجاره 
خواهد بود.

به اعتقاد فرهادیه، »اجرای همزمان مالیات بر عایدی 
مسکن و مالیات بر خانه های خالی نیز در کنترل بازار 

مسکن مؤثر است. «

امکان کنترل روی نرخ؟
در این میان، اما تحلیلگران بازار مسکن و کارشناسان 
معتقدند که تعیین دامنه نرخ انتظاری برای اجاره بها 
عملی نیســت. مهدی ســلطان محمدی، کارشناس 
مســکن در گفت وگــو بــا خبرگــزاری خبرآنالین 
می گوید: این که بخواهیم این تصمیمات را سیاســت 
تازه ای تلقی کنیم، خیلی زود اســت؛ البته بیشــتر 
نوعی آشــفتگی در تصمیم گیری، نبــودن نظریه و 
نداشتن برنامه و راهکار را نشان می دهد. صحبت های 
متناقضی مطرح می شــود و رویه های مختلفی را در 
پیش می گیرنــد، بنابراین به جز این کــه بازار دچار 

آشفتگی شود، هیچ سودی ندارد.
وی دربــاره دامنه نــرخ انتظاری اجاره بهــا توضیح 
می دهد: نکته واقعا عجیب و غیرقابل درک اســت. از 
یک سو می گویند نمی خواهیم وارد کنترل نرخ اجاره 
شویم و از ســوی دیگر، می گویند می خواهیم دامنه 
نرخ انتظاری تعیین کنیم. این نشان دهنده این است 

ما داریم کنترل روی نرخ می گذاریم.
این کارشناس مســکن می افزاید: چطور می خواهیم 
دامنه تعیین کنیم؛ آن هم برای کاالیی مثل مسکن. 
هر محله شهر، کوچه، ســاختمان و یا حتی هر طبقه 
ساختمان روی نرخ گذاری و شاخص تاثیرگذار است. 
ما اگر بخواهیم کوچه به کوچه، محله به محله و خانه 
به خانه قیمت گذاری کنیم و قیمت ها را کنترل کنیم 
و هم عرضه کننده و هم متقاضــی به این قیمت ها تن 

دهند، عملی نیست.
ســلطان محمدی تصریح می کند: به نظر من، این که 
گفتنــد نمی خواهیم وارد کنترل نرخ اجاره شــویم، 
عقب نشــینی قابل درک بود، چون ایــن کار عملی 
نبود، ولی این که عنوان شــده دامنه نــرخ انتظاری 
تعیین شود، قابل پیش بینی اســت که از این موضع 

عقب نشینی شود.
وی عنوان می کند: نکته جالبی کــه وجود دارد، این 
اســت که از افزایش مالیات برای کنتــرل نرخ اجاره 
صحبت شده اســت، این در حالی است که در شرایط 
کنونی باید تخفیف های مالیاتــی را افزایش دهید تا 
سرمایه گذاران زیادی تمایل پیدا کند که برای عرضه 

واحدهای اجاره ای اقدام کنند.

پالک
6
سه شنبه      7  خرداد 1398     شماره 306 وزنامـه ر

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R مسکن
ح  ودی اعالم جزئیات طر  به ز

اقدام ملی در حوزه مسکن 
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکــه فراخوان 
مشــارکت در اجرای طرح اقــدام ملی به زودی 
اطالع رسانی خواهد شد، گفت: به استان ها ابالغ 
کردیم تا زمین های رایــگان را برای اجرای این 

طرح شناسایی کنند.
محمد اسالمی در جلســه هم اندیشی با اعضای 
کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی که 
در ســاختمان این وزارتخانه برگزار شد، با بیان 
اینکه مسکن و رونق دادن به آن در بخش عرضه 
و تقاضا و همچنین ســاماندهی بازار اجاره بها از 
اولویت های وزارت راه و شهرسازی است، گفت: 
مسکن به لحاظ ســاختاری نیمی از وزارتخانه 
بزرگ راه و شهرســازی اســت و در مورد رونق 
دادن به بازار مسکن، وزارتخانه با حمایت دولت 
و همچنیــن مجلس، برنامه هــای جامعی را در 

دستور کار دارد.
وزیر راه و شهرســازی با اعالم اینکــه فراخوان 
مشــارکت برای اجرای طرح اقدام ملی به زودی 
رســانه ای و اطالع رســانی عمومی خواهد شد، 
گفت: از سوی ســازمان ملی زمین و مسکن به 
اســتان ها ابالغ کرده ایم تا زمین های رایگان را 
برای اجرای طرح اقدام ملی شناسایی و معرفی 

کنند که این کار انجام شده است.
عضو کابینه دولــت دوازدهم تاکیــد کرد: باید 
فضــای جامعه را به ســمت تولید مســکن که 
جزو برنامه های دولت اســت و بخشی از آن نیز 
عملیاتی و اجرایی شــده است، ســوق دهیم و 
برنامه های دولت را برای تولید مســکن و رونق 
دادن به بازار مســکن با اطالع رســانی درستی 
تشــریح کنیم.اســالمی تصریح کرد: در تالش 
هســتیم تا راهکارهایی را عملیاتــی و اجرایی 
کنیم که نقدینگی به بخش مسکن، تزریق و در 

این حوزه، سرمایه گذاری بشود.
وزیر راه و شهرســازی یادآور شــد: برنامه های 
بازآفرینی شهری در خصوص احداث ۱۰۰ هزار 
واحد مســکونی در بافت های فرسوده شهری، 
همچنین برنامه شهرهای جدید در احداث ۲۰۰ 
هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید و برنامه 
بنیاد مســکن برای احــداث ۱۰۰ هــزار واحد 
مسکونی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر تهیه شده اند و 
بخشی از قراردادهای احداث آنها آماده و برخی 

نیز به بهره برداری رسیده اند.
این مقام مســئول در وزارت راه و شهرسازی با 
تاکید بر اینکه امکانات دولت در خصوص تولید 
مسکن، یکپارچه شده اســت، خاطرنشان کرد: 
هدف کالن ما هدف برنامه ششم توسعه است و 
همان را هدف قرار داده و مطمئن هستیم که بر 
اساس آن هدف، می توانیم به احداث واحدهای 

مسکونی برنامه ریزی شده، دست یابیم.
وزیر راه و شهرســازی از حمایــت وزارت راه و 
شهرســازی از الیحه مالیات بر عایدی سرمایه 
خبر داد و گفت: ما امروز هم تکنولوژی روز و هم 

سریع سازی را داریم. 



پافشاری برای دخالت شورای رقابت در بازار خودرو

ج شد و از کنترل خار قیمت خودر
  مازیار شریف کیان   در آشــفته بازار خودرو و در 
حالی کــه جریان تعیین قیمت و عرضــه آن ظاهراً از 
ســوی مســئوالن مربوطه روی زمین مانده اســت؛ 
پافشــارهایی بــرای ورود مجدد شــورای رقابت به 
قیمت گذاری خودرو وجود دارد و بعید نیســت تا بار 
دیگر این شــورا که خود رایزنی هایــی در این رابطه 
داشــته بار دیگر مرجع قیمت گذاری خودرو در بازار 

انحصاری باشد.
بعــد از این کــه در هفته گذشــته مجلــس طرحی 
را پیشــنهاد داد تا بر مبنــای آن شــورای رقابت در 
قیمت گذاری خودرو مداخله داشــته باشد به تازگی 
نیز سازمان بازرسی کل کشــور طی نامه ای خواستار 

بازگشت شورای به قیمت گذاری خودرو شده است.
ماجرا از این قرار بود که ســال ها شورای رقابت تعیین 
قیمت محصــوالت خودروســازان را در بخش های 
مختلف برعهده داشــت که در ادامه به تعیین قیمت 
خودروهای زیــر ۴۵ میلیــون که بــازار انحصاری 
داشتند محدود شــده بود؛ اما با توجه به عدم تمایل 
خودروســازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 
مداخله شــورای رقابت در قیمت گــذاری خودرو و 
اختالف نظرهایی که در این رابطه وجود داشــت در 
نهایت طی مصوبه هیأت هماهنگی ســران سه قوا به 
نوعی این مسئولیت از شــورای رقابت سلب شد، چرا 
که طبق این مصوبه قرار شد سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولید کننــدگان به عنــوان تنها مرجع 
کارشناســی قیمت در کشور تعیین شــده و تمامی 
مراجع قانون گذاری و تعیین قیمت مکلف شــدند تا 

نظرات کارشناسی آن را مدنظر قرار دهند.
بر همین اســاس عملکرد شــورای رقابت که مرجع 

تعیین فرمول و تغییــرات خودروهــای داخلی زیر 
۴۵ میلیون تومان بود تحت الشــعاع قــرار گرفت و تا 

حدودی از این عرصه کنار رفت.
در همین شــرایط بود که مجلس اقدام به پیشــنهاد 
طرحی برای ساماندهی بازار خودرو کرد که براساس 
آن به نوعی دیگر پای شورای رقابت را به قیمت گذاری 
خودرو باز می کرد؛ چرا که تاکید شــد تا شرکت های 
خودروسازی موظف باشند هنگام فروش، بهای تمام 
شده، درصد سود و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و 

به شورای رقابت اعالم کنند.
این مصوبه مجلــس البته با خــود ابهاماتی به همراه 
داشت و رضا شیوا، رییس شورای رقابت اعالم کرد که 
موضوع این است که شورای رقابت باید طبق قیمتی 
که از کدام مرجع اعالم می شــود اعــالم نظر کند؛ اما 
این قیمت را چه کســی تعیین می کنــد در حالی که 
طبق قانون شــورای رقابت از مراجــع اصلی در این 

رابطه است.
اما در فاصله ای کوتاه بود که ســراج، رییس سازمان 
بازرســی کل کشــور در نامه ای به جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور درخواست بازگشت شورای رقابت 
به عرصه نظارت بر قیمت گذاری خــودرو را مطرح و 
ادله ای مطرح کرد که با ادعای مطرح شــده از سوی 
شــورای رقابت برای ماندن در قیمت گذاری خودرو 

چندان مغایرتی نداشت.
در شــرایط موجود به نظر می رســد با توجه به عدم 
نظارت کافی بــر بازار خودرو و حواشــی پیرامون آن 
مســئوالن در حوزه نظارتی خــارج از دولت، راهکار 
جدی خود را برگشــت شــورای رقابت می دانند و در 
این شرایط بعید نیســت بار دیگر پای شورای رقابت 

به عرصه قیمت گذاری خودرو باز شــود؛ هر چند که 
در سوی مقابل خودروسازان همچنان با این موضوع 
مخالف بوده و اعتقادی به برگشــت شــورای رقابت 

ندارند.

قیمت خودرو تابع عرضه و تقاضا
معاون بازدر همین حال رسی و رسیدگی به تخلفات 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
تغییرات مجدد نــرخ ارز را از علل عدم کاهش قیمت 

خودرو دانست.
شهرام میرآخورلو قیمت خودرو در بازار را همانند هر 
کاالی دیگر تابــع عرضه و تقاضا اعــالم کرد و گفت: 
میزان تولید شــرکت های خودروساز در سال ۱۳۹۷ 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل به واسطه مشکالت 
ایجاد شده در تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید با 

کاهش ۳۸ درصدی مواجه بوده است.
وی تعلل شــورای رقابت در اعالم قیمت های جدید 
در خردادماه ســال گذشــته و در ادامه بروز اخبار و 
گزارش هایی دال بر آزادسازی قیمت خودرو را موجب 
افزایش انتظارات تورمی و انتقال تقاضای آتی به حال 
دانســت و اظهار کرد: از ســوی دیگر نقدینگی قابل 
توجه موجود در سطح جامعه و ترجیح مردم به تبدیل 
نقدینگی به کاال به دلیل افزایش چشمگیر قیمت طال، 
مسکن، ارز قاچاق و… به همراه انتقال تقاضای اشباع 
نشــده خودروهای وارداتی منتــج از افزایش قیمت 
به ســمت کاالی جانشــین تولید داخل و همچنین 
افزایش تقاضای ســفته بازی و واسطه گری خودرو در 
بازار، موجــب عدم تعادل عرضه و تقاضــا و در نتیجه 

افزایش قابل مالحظه قیمت بازار شده است.

پدال

عضو سابق کمیسیون انرژی اتاق ایران 
با تاکید بر عــدم تناســب بین قیمت 
خودرو و بنزین گفت: در ایران بنزین را 
مجانی می دهیم اما خودرو را با قیمتی 

بیش از توان مردم عرضه می کنیم.
محمدجعفر برکتیــن در گفت و گو با 
اقتصاد آنالین با گالیــه از بهای پایین 
انرژی در ایران اظهار کرد: در بیشــتر 
کشــورها بهای بنزین و خودرو با هم 
مطابقت دارند اما در ایــران قیمت ها 

معکوس است، به طوریکه 
بنزیــن را مجانی می دهیم 
امــا خــودرو را بــا قیمتی 
بیش از توان مــردم عرضه 
می کنیم.در اروپا بنز ۲۰۱۵ 
را بــا ۳۰۰میلیــون تومان 
می توان خریــد اما در ایران 

قیمت همین خودرو میلیاردی اســت 
اما  سایر کشورها بنزین را لیتری ۱۵ تا 
۲۵هزار تومان می خرند و بهای آن در 

ایران هزار تومان است.
این فعــال بخش خصوصی 
با تاکیــد بر واقعی ســازی 
قیمــت خــودرو و بنزین 
تصریح کرد: قیمت خودرو 
اگــر واقعی باشــد هر کس 
می تواند خودرو داشته باشد 
و در همین رابطه اگر بهای بنزین نیز به 
نقطه تعادل برسد هر کس از خودروی 

شخصی خود استفاده نخواهد کرد.

برکتین به اختصــاص یارانه انرژی به 
افراد اشاره کرد و افزود: این طرح  باعث 
خواهد شــد تا قدرت انتخاب و اختیار 
در برابر خانوارها قرار گیــرد تا از بین 
اســتفاده از خودروی شخصی با صرف 
یارانه اختصاص یافته و یا اســتفاده از 
سیستم حمل و نقل عمومی و دریافت 
مبلغ نقدی یارانــه بنزین، یک مورد را 
براســاس الگوی مصرف زندگی خود 

انتخاب کنند.

قیمت گذاری
و و بنزین عدم تناسب بین قیمت خودر
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با ارائه تسهیالت
  طرح فروش فوری اعتبــاری محصوالت گروه 
خودروســازی ســایپا با هدف عرضه مستقیم 
خودرو به مصرف کنندگان نهایی و مشــتریان 
واقعی در راستای تنظیم بازار از ساعت ۱۰ صبح 

روز هفتم خردادماه آغاز می شود.
  ایــن طرح شــامل برخی محصــوالت خانواده 
پلتفــرم X۱۰۰ و X۲۰۰ بــا تســهیالت و 
بازپرداخت مناســب می باشد که بصورت فوری 
با اعمال محدویــت کد ملی و ســنی در اختیار 

مشتریان محترم قرار خواهد گرفت.
 همچنیــن بــه منظــور حــذف واســطه ها و 
سودجویان سند خودرو تا زمان پرداخت آخرین 
چک و تسویه نهایی، در رهن شرکت سایپا باقی 
خواهد ماند و انتقال احتمالــی باید پس از اتمام 

مدت بازپرداخت تسهیالت صورت پذیرد.
 الزم به ذکر اســت در این طرح تســویه زودتر از 
موعد برای هیچکدام از خودروها وجود نخواهد 

داشت.
محصوالت X100 شــامل خودروهای خانواده 
پراید و X200 شــامل خودروهــای تیبا، تیبا 
۲، ساینا و کوییک اســت که طرح جدید فروش 
تســهیالتی ســایپا به عرضه تعــدادی از این 

محصوالت اختصاص دارد.
 بر این اســاس بــا برنامه ریزی صــورت گرفته 
مشــتریان می توانند فقط از طریــق مراجعه به 
سایت اینترنتی فروش گروه خودروسازی سایپا 
به نشــانی www.saipagroup.ir نسبت 
به ثبت نام خودرو اقدام کننــد. همچنین مرکز 
ارتباط با مشــتریان گروه خودروسازی سایپا با 
شــماره تلفن ۰۹۶۵۵۰ پاســخگوی سواالت 

مشتریان خواهد بود.

سایپا دوباره فعاالن صنعت و 
دانشگاه را فراخواند

 مدیرعامــل مرکــز تحقیقــات و نــوآوری 
صنایع خودرو ســایپا گفت: ایــن مرکز از همه 
پژوهشــگران، دانشــگاهیان و شــرکت های 
دانش بنیان برای همکاری در طراحی و ساخت 

قطعات پیشرفته خودرویی استقبال می کند.
مهدی پازوکی در حاشــیه بازدید دستیار ویژه 
وزیر صنعــت، معدن و تجــارت از نمایشــگاه 
دائمی قطعات محصوالت ســایپا افزود: در این 
نمایشگاه، بیش از ۳۵۰ قطعه به نمایش درآمده 
تا شــرکت ها و صنایع عالقه مند به مشارکت در 
طراحی و ســاخت آن ها بتوانند ضمن بازدید، با 

این مجموعه ارتباط و تعامل برقرار کنند.
پازوکی تصریح کرد: مرکــز تحقیقات و نوآوری 
صنایــع خــودرو ســایپا به عنوان یــک مرکز 
دانش بنیــان در صنعت خودرو کشــور، آماده 
همکاری با همــه شــرکت ها و تولیدکنندگان 
داخلی در زمینه بررســی نیازهــای این گروه و 

تولید انبوه قطعات پیشرفته است.
وی گفت: تاکنون شــرکت ها و صنایع مختلفی 
جهت همکاری با گروه خودروسازی سایپا اعالم 
آمادگی کرده اند و نشست ها و مذاکرات موفقی 
هم با بسیاری از آن ها انجام شده و قرار است این 

شرکت ها طرح های خود را ارائه کنند.
وی ادامه داد: خودکفایــی در زمینه طراحی و 
تولید انبوه قطعــات پیشــرفته خودرویی در 
دســتورکار ســایپا قرار گرفته و این مجموعه 
توانســته بخش زیادی از این هــدف را محقق 

کند.
به گفتــه مدیرعامل مرکــز تحقیقات ســایپا 
بســیاری از قطعات پیشــرفته که قباًل از منابع 
خارجی تأمین می شد، در حال حاضر با حمایت 
گروه خودروسازی ســایپا در داخل کشور تولید 
شــده و قصد داریم این چرخه را تا دستیابی به 

خودکفایی کامل ادامه دهیم.
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 نرخ ارز کاهش می یابد 

ایجاد بازار متشکل ارزی تا پایان خرداد
خریدار   رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس از 
توافق با بانک مرکزی برای ایجاد بازار متشــکل ارزی 
تا پایان خرداد ماه خبر داد و گفت: با این اقدام نرخ ارز 

کاهش و عرضه آن افزایش می یابد.
محمدرضــا پــور ابراهیمــی در خصوص نشســت 
مشترک این کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی در 
مورد وضعیت ارز گفت: با توجه به تغییر سیاست های 
ارزی دولــت در نیمه دوم ســال ۹۷ و تصمیماتی که 
در طول نیمه دوم ســال ۹۷ و ابتدای ســال ۹۸ اخذ 
شــد مســیر حرکت بانک مرکزی در سیاست های 
ارزی ما نســبت به گذشته بهتر اســت.وی ادامه داد: 
پیگیری هایی که کمیســیون اقتصادی در خصوص 
تسریع در روند راه اندازی بازار متشکل ارزی انجام داد 
خوشبختانه به ســرانجام رسید و در نشست مشترک 
کمیســیون اقتصادی و بانک مرکزی با حضور رئیس 
کل بانک مرکزی توافق شد تا پایان خرداد ماه امسال، 

بازار متشکل ارزی راه اندازی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص هدف 
از راه اندازی بازار متشکل ارزی گفت: ساماندهی نرخ 
ارز در اقتصاد کشــور از اهداف مهم این اقدام است. بر 
خالف عده ای که تصور می کردند ایجاد بازار متشکل 
ارزی شــاید پیامدهای منفی در اقتصاد کشور داشته 
باشــد ما معتقد هســتیم ایجاد بازار متشــکل ارزی 
بازار ارز را ســاماندهی می کند.پور ابراهیمی مجلس 
گفت: ایجاد بازار متشــکل ارزی می توانــد به تعادل 
بهتر بــازار ارز کمک کنــد، اولین مزیتــی که برای 
ایجاد بازار متشــکل ارزی وجــود دارد، دادن انگیزه 
به صادرکننــدگان مبنی بر توزیع منابع ارزی ناشــی 
از صادراتشان به بازار است.بر اســاس گزارشی که در 
نشست مشترک کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی 
ارائه شــد، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از منابع ارزی کشور 

از محل صادرات غیر نفتی برگشت پیدا کرده است.

عقب نشینی طال در بازار 
بعد از اوج گیــری طال در اواخر هفته گذشــته، 

یکشنبه نرخ طال و سکه در بازار نزولی شد.
بر این اساس قیمت ســکه امامی در بازار آزاد 
تهران به چهار میلیون و ۷۶۵هزار تومان رسید 
که نســبت به روز شــنبه ۵۵هزار تومان ارزان 

شد.
بهای ســکه تمام طرح قدیم با ۵۰هــزار تومان 
افت قیمت، در بازار یکشــنبه به چهار میلیون و 

۶۵۰هزار تومان رسید.
یکشنبه نیم ســکه و ربع سکه هر کدام به ترتیب 
با قیمــت دو میلیــون و ۶۵۰ و یــک میلیون و 

۷۵۰هزار تومان در بازار داد و ستد شدند.
قیمت سکه یک گرمی با ۳۰هزار تومان کاهش 

قیمت، به یک میلیون تومان رسید.
طالی ۱۸عیار گرمی ۴۲۸هــزار و ۴۵۰ تومان 
بود که در مقایسه با روز قبل حدود ۵هزار تومان 

ارزان شد.
در بازار ارز نیز، مجــددا دالر ۱۳هزار تومانی در 
تابلوی صرافی های بانکی نمایان شد که نسبت 

به روز شنبه ۱۲۰ تومان ارزان شد.
بر این اساس، یکشــنبه  نرخ هر دالر آمریکا در 
این صرافی ها برای فروش ۱۳۹۰۰ و برای خرید 

۱۳۸۰۰ تومان بود.
همچنین هر یــورو در این صرافی هــا با قیمت 
۱۵۸۰۰ تومان فروخته و با نرخ ۱۵۷۰۰ تومان 

از مشتری خریداری شد.

 تثبیت قیمت نوبرانه ها 
از ۱۵ خرداد 

رئیس اتحادیه بارفروشــان با بیان اینکه کمبود 
سیب زمینی در بازار به زودی برطرف می شود، 
گفت: قیمت میوه های نوبرانه مانند زردآلو از ۱۵ 

خرداد به بعد تثبیت می شود.
حســن صابری در گفتگو با مهر با اشاره به ورود 
زردآلو به بازار میوه گفت: این میوه هنوز نوبرانه 

است و قیمت مشخصی ندارد.
وی با بیان اینکه قیمــت نوبرانه هایی مانند زرد 
آلو از ثبات برخوردار نیســت، افــزود: به عنوان 
مثال صبح نــرخ این میوه ها کیلویــی ۱۰ هزار 
تومان و عصر ۵ هزار تومان اســت بنابراین فعاًل 
نمی توانیم قیمت مشــخصی بــرای آنها اعالم 
کنیم.به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان، قیمت 
این نوبرانه ها از ۱۵ خرداد به بعد به ثبات خواهد 

رسید.
صابری همچنین با اشاره به آزاد شدن صادرات 
پیاز و ســیب زمینی اضافه کرد: درباره پیاز باید 
این اتفاق رخ می داد چون قیمت آن به شــدت 
افت کرده و حتــی هزینه تولیــد آن نیز تأمین 
نمی شود و کشاورزان به شــدت زیان می کنند. 
در حــال حاضــر قیمت هــر کیلوگــرم از این 
محصول بیــن ۲.۰۰۰ تومان تــا ۲.۵۰۰ تومان 

است.
وی با بیان اینکه تــا حدودی با کمبود ســیب 
زمینــی مواجه هســتیم، افزود: ســیلی که در 
ابتدای سال جاری رخ داد دلیل این کمبود است 
چرا که در این فصل عمده ســیب زمینی مورد 
نیاز بازار را منطقه گــرگان تأمین می کند که بر 

اثر سیل دچار خسارت شده است.
صابری گفت: کمبودی که وجــود دارد بزودی 

برطرف خواهد شد. 

تناقض وعده ها با واقعیت بازار 
وغن نباتی ر

اگرچه مسئوالن اظهار می کنند که روغن نباتی 
آنطور که باید و شاید افزایش قیمت نداشته، اما 
شواهد حاکی از آن اســت که این کاال نیز مانند 
ســایر محصوالت با افزایش چند برابری قیمت 

همراه بوده است.
چندی پیش خبر رســید که تعزیــرات در بازار 
روغن، گرانفروشان را شناسایی و روغن هایی که 
خالف قیمت مصوب، می فروشند را جمع کرده 

و به قیمت مصوب به مردم فروخته  است.
اما گره کار نه مغــازه داران انبار نفت بود و نه بازار 
داللی شــکل گرفته. به گفته بازاریان مشــکل 
اینجا اســت کــه کارخانه های روغــن، قیمت 
مصوب را به ضرر خود دانسته و این محصول را با 

قیمتی باالتر عرضه می کنند.
در این راســتا، بیشــتر فعاالن بازار روغن اظهار 
کرده اند کــه حتی برخــی از کارخانه ها فاکتور 
قیمت به آن ها نمی دهند، اما قیمت فروششــان 
بیــش از قیمت تعیین شــده اســت و آن ها نیز 

مجبور به تخلف هستند.
یکی از بازاریان گفت: بیشتر کارخانه ها نه تنها با 
قیمت مصوب به ما روغن نمی دهند، بلکه حتی 
وقتی تعزیرات در خصوص قیمت ها ما را جریمه 

کرد نیز این تخلف را برعهده نگرفتند.
وی ادامــه داد: قیمت مصــوب روغن حلب ۱۷ 
کیلویی ۹۰هزار و ۳۰۰ تومان اســت درحالیکه 
کارخانه بدون ارائه فاکتور این روغن را ۱۳۶هزار 
تومان می فروشد و ما نیز روی آن تا ۱۵۰۰تومان 

سود می کنیم.
به گفته این فعــال بازار، قیمــت مصوب روغن 
حلب ۵کیلویی نیــز ۳۶۶۰۰ تومان اســت اما 
کارخانــه آن را با قیمت ۴۴هــزار تومان عرضه 

می کند.


