
یک ماه تا نشست بعدی سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت

اوپک چه برگی را 
و می کند؟ ر

۲ دلیل سوخت بری در استان های مرزی

درآمدی که فقط عاید دالل می شود

متاســفانه آنگونه که دولت بودجه سال ۹۸ را بسته 
است، در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهیم 
بود و دلیل اصلی آن این اســت که ســمت درآمد ها 
بسیار خوشــبینانه پیش بینی شده اســت و این در 
حالی است که با توجه به شــرایط تحریمی در سال 
۹۸ حتی در خوشــبینانه ترین حالت هم درآمدهای 
نفتی ما نصف آن چیزی که در بودجه پیش بینی شده 

هم نخواهد بود. از طرف دیگر آن بخش از درآمد های 
دولت که از طریق فروش اوراق در نظر گرفته شــده 
است هم محقق نخواهد شد.درآمدهای مالیاتی نیز 
به اندازه ای که دولت فکر می کند وصول نخواهد شد 
و دلیل آن ادامــه یافتن  شــوک ارزی و تورم باالیی 
است که در سال ۹۷ شاهد آن بودیم و در سال آینده 
هم ادامه خواهد یافت. مگر اینکه ســازمان مالیاتی 
بخواهد به زور از مردم مالیات بگیرد که آن هم باعث 

آسیب رسیدن به فضای کسب و کار خواهد شد.
پس می توان گفت از همین زمان پیش بینی می شود 
به طور مجمــوع بخشــی از درآمدهــای دولت در 
سال آینده محقق نشــود  و حدود ۱۰۰تا۱۲۰هزار 

میلیاردتومان کســری بودجه داشــته باشیم، مگر 
اینکه معجــزه ای برای مثال در بــازار نفت رخ بدهد 
و قیمت نفت بســیار باال برود کــه درآمد ها تا حدی 
وصول بشود.اما آنچه باعث شــده است که با مشکل 
کســری بودجه مواجه شــویم مربوط بــه موضوع 

بودجه ریزی سیاسی ما است.
ســازمان برنامه و بودجــه انگیزه دارد که همیشــه 
کســری بودجه وجود داشته باشــد زیرا با این اتفاق 
می تواند تصمیم بگیرد که به هرکسی چقدر بودجه 
بدهد و اینگونه دایره اختیاراتش گسترده می شود و 
به نوعی می تواند مصوبه مجلس در خصوص بودجه را 
دور بزند.دســتگاه های مختلف هم همیشه در زمان 

تهیه متن الیحه بودجه با چانه زنی ســعی می کنند 
هزینه های خود را باال ببرند.

اتفاق دیگری که می افتد این اســت که وقتی الیحه 
بودجه به مجلس می رود نه تنها از هزینه ها کاســته 
نمی شــود بلکه بــه آن افزوده هم می شــود. تمهید 
درآمد ها هم نیازمند برخــی جراحی های اقتصادی 
است که ممکن اســت بر روی تصمیمات و رای های 
نمایندگان تاثیــر بگذارد، در نتیجــه معموال انجام 
اصالحات به نوعی پاس کاری می شــود. دولت منابع 
زیادی را هدر می دهد که در بودجه نمی آید؛ در واقع 
دولت مثل انسان پولداری اســت که بسیار بد خرج 

می کند به طوری که در پایان همیشه بدهکار است.
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کسری بودجه سال آینده با بدخرجی دولت



  ۲ دلیل سوخت بری در استان های مرزی

درآمدی که فقط عاید دالل می شود
مازیار شریف کیان  نبود شــغل دائم و سوخت 
ارزان موجب شده است اهالی مرزنشین شرق کشور 
اقدام به کار پرخطر ســوخت بری کننــد؛ کاری که 

درآمدش تنها به جیب دالالن سوخت می رود.
واقعیت معضل بیکاری در اســتان های محروم به ویژه 
سیستان و بلوچستان و تبعات ناگوار آن موضوعی نیست 
که قابل کتمان باشــد. ولی اینکه دریافت مجوز قانونی 
قاچاق سوخت در قالب عنوان جدید »سوخت بری« را 
یکی از اصلی ترین راهکارهای موجود برای ایجاد اشتغال 

بدانیم به ساده ترین تعبیر از چاله به چاه افتادن است.
با این مقدمه کوتاه به ســراغ افــرادی می رویم که در 
سیســتان و بلوچســتان به دنبال کار ســوخت بری 
هســتند و ســوخت ارزان قیمت را از ایران حمل می 
کنند و به نزدیکی مرز می رســانند و به دالل های ان 
طرف می فروشــند تا بتوانند از ایــن راه امرار معاش 
کنند.ظاهرا وانت نیسان مناســب ترین خودرو برای 
حمل سوخت قاچاق محسوب می شود امابهتر است 
گوییم هر نوع وســیله نقلیه ای کــه بتواند حتی یک 
گالن ۲۰ لیتری سوخت را حمل کند می تواند وسیله 

مناسبی باشد تا با آن به این کار پرداخت.
 علی رغم تصورات ما کسانی که اقدام به سوخت بری 
می کنند درآمد اندکی از این کار نصیبشــان می شود 
و بیشترین درآمد عاید دالالنی است که آن سوی مرز 

اقدام به خرید سوخت می کنند.
این را یکی از همین افرادی که اقدام به ســوخت بری 
می کند می گوید؛ ظاهرا مردم مناطق مرزنشــین در 
استان سیســتان و بلوچســتان راه درآمدی دیگری 
ندارند و  از همین فرصت ها استفاده می کنند تا درآمد 
اندکی برای امرار معاش شــان به دست بیاورند.ظاهرا 
نبود فرصت های شغلی پایدار در این مناطق موجب 
شده است تا بیشتر اهالی این مناطق دست به چنین 

کارهایی بزنند که عمل با جانشان بازی می کنند.
یکی از همین سوختبران می گوید سوخت قاچاق از 
دیگر استانها به شــهرهای مرزی می آید به طوریکه 
هر گالن 4۰ لیتری گازوئیل 35۰ تا 4۰۰ هزار تومان 
و هر گالن 4۰ لیتری بنزین نیز بین 45۰ تا5۰۰ هزار 
تومان به فروش می رســد اما همین گالن 4۰ لیتری 
آن ســوی مرز قیمتش چندین برابر است و دالالن به 
ازای هر گالــن 4۰ لیتری فقط بیــن ۷۰ تا ۱۰۰ هزار 

تومان به سوختبران پرداخت می کنند.

 بیکاری علت فراگیر شدن سوخت بری
 در استان های مرزی

محمدنعیم امینی فــرد، نماینده مردم سیســتان و 

بلوچســتان در مجلس شورای اســالمی می گوید: 
بیکاری در ســطح اســتان باعث شــده سوخت بری 
همه گیر شود. سوخت بران در دسته های سی تا چهل 
نفری با ماشــین هایی که پر از بنزین اســت در داخل 
شــهر و جاده ها تردد می کنند که باعث بروز حادثه  و 

ایجاد رعب و وحشت در بین مردم می شود.
وی ادامــه می دهد: به دلیل نــوع رانندگی خطرناک 
ســوخت بران با ماشــین هایی که عمدتا موتورهای 
آنها تقویت شــده اســت حوادثی به وجود می آید که 
به سوخت بران و شــهروندان آسیب های جدی مانند 

نقص عضو و یا مرگ می رساند.
امینی فرد به میزان درآمد سوخت بران اشاره می کند 
و می گوید: سرشاخه های سوخت بران ماهیانه چیزی 
حدود ســه میلیون تومان درآمد دارند و شاخه های 
پایین تر کــه رانندگان و افــرادی که ماشــین ها را 
همراهی می کنند را تشکیل می دهند ماهیانه حدود 

یک میلیون تومان دریافت می کنند.
وی با پرداختــن بــه فعالیت هایی که بــرای بهبود 
وضعیت معیشتی ســوخت بران صورت گرفته است، 
افزود: بارها وضعیت معیشتی سوخت بران را به صحن 
مجلس کشاندیم و از مسئوالن خواسته ایم برای حل 
مشکل مردم اســتان راه حلی پیدا کنند. در غیر این 
صورت آســیب هایی چون ســوخت بری جان افراد 

بیشتری را خواهد گرفت.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسالمی در 
همین مورد ادامه می دهد: برای حل مشــکل بیکاری 
در استان به ویژه بهبود وضعیت مرزنشینان پیشنهاد 
تاســیس تعاونی هایی را دادیم تا این افــراد بتوانند 
مبالغی که از فروش سوخت به دســت می آید را بین 
خود تقســیم کنند و از انجام کارهای پرخطری مانند 

سوخت بری خودداری کنند.

 درخواست مردم سیستان از مسئوالن دولتی
ظاهرا در ســفر اخیر حســن روحانــی رئیس دولت 
دوازدهم به استان سیســتان و بلوچستان جمعی از 
مردم جنوب سیستان و بلوچستان طی نامه ای اعالم 
کرده اند جوانان جنوب استان سیستان وبلوچستان 
بعلت بیکاری و بناچار بجای اینکه دســت به سرقت، 
مواد فروشی وراه بندانی بزنند،  اقدام به سوخت بری 
می کنند که اکثر این جوانان از خودشــان خودرویی 

ندارند بلکه فقط راننده هستند. 
با توجه به اینکه ســوخت بــران مجبورنــد از ترس 
مامورین نیروی انتظامی با ســرعت زیاد از بیراهه ها 
تردد کنند و هرروز شــاهد تصادف و یا واژگون شدن 

خودروهای حامل ســوخت شده و متاســفانه جان 
خودشــان را از دســت می دهند و در آتش زنده زنده 
می سوزند و برخی دست و پایشــان را از دست داده و 
عده ای دیگر فلج شــده اند و چه فرزندان و همسرانی 
که یتیم و بیوه می شــوند و به سختی امرار معاش می 

کنند.
تنها امیــد مردم ایــن منطقه مرز بود که متاســفانه 
بدلیل نامعلومی بسته شده اســت  و تنها تقاضایمان 
از  شما باز گشــایی مرز بصورت چمدانی و ایجاد گذر 
مرزی همانند میرجاوه و ایجاد اشــتغال از طریق مرز 
است تا دیگر هیچ جوانی در راه سوخت بری در آتش 

زنده زنده نسوزد و جان خود را از دست ندهد.
واقعیت معضل بیکاری در استان های محروم به ویژه 
سیستان و بلوچســتان و تبعات ناگوار آن موضوعی 
نیست که قابل کتمان باشد. ولی اینکه دریافت مجوز 
قانونی قاچاق سوخت در قالب عنوان جدید »سوخت 
بری« را یکی از اصلی تریــن راهکارهای موجود برای 
ایجاد اشتغال بدانیم به ســاده ترین تعبیر از چاله به 

چاه افتادن است.

سوخت ارزان علت سوخت بری
عبدالرسول دشتی سخنگوی اسبق سامانه هوشمند 
سوخت نیز معتقد است: سوخت در کشور ما به معنای 
واقعی کلمه یک کاالی استراتژیک است و خودکفایی 
در تولید آن بســیار ارزشمند و پر مشــقت است. اما 
اینکه تاراج این تولید ملی و اســتراتژیک بین المللی 
به عنوان راهکاری برای رفع معظل بیکاری در استان 
های مرزی کشــور بطور قانونی و حتی غیر رســمی، 
به باور کارشناسان اقتصادی هیچگونه دلیل منطقی 

نخواهد داشت.
قاچاق ســوخت حتی در بهترین شــرایط اقتصادی 
کشــور هم نباید در ردیف یکی از مشــاغل رسمیت 
یابد و از آن تحت عنوان »سوخت بری« حمایت شود. 
چرا که این معظل کامال با موضوع »کول بری« که در 
نقاط مرزی استان های غرب کشــور انجام می شود 

تفاوت ماهوی دارد.
از آنجایی که دولت به منظور مهار قاچاق ســوخت در 
استان های مرزی باالخص سیســتان و بلوچستان، 
متحمل طرح هــای نظارتی پــر هزینــه مبتنی بر 
سامانه هوشمند سوخت نظیر اجرای طرح کدینگ، 
پیمایش، عرضه منطقه ای نفتگاز و ســایر طرح های 
کنترلی شده، بدیهی می نماید که با موضوع »سوخت 
بری« به شدت در تعارض بوده و موافقت با آن بعید به 

نظر خواهد آمد.
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 موافقت رهبری با تخصیص
  یک میلیارد دالر برای تثبیت

 و توسعه اشتغال کشور
 معاون اول رییس جمهــوری از موافقت رهبری 
با برداشــت یک میلیارد دالر اعتبار از صندوق 
توسعه ارزی برای تثبیت اشتغال موجود و ایجاد 

اشتغال جدید خبر داد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری 
در بازدیــد از نمایشــگاه عرضــه محصــوالت 
طرح های اشتغال کمیته امداد امام خمینی )ره( 
که در نمایشــگاه بین المللی تهران برگزار شد، 
اظهار کرد: در جلسه شــورای عالی اقتصادی که 
با حضور سران سه قوه برگزار شد تصویب کردیم 
یک میلیارد دالر اعتبار جدید از صندوق توسعه 
ارزی برای تثبیت اشــتغال موجود و ایجاد شغل 
جدید تخصیص یابد که مقــام معظم رهبری با 

این اقدام موافقت کردند.

صدور گواهی های مالیاتی برای 
ونیکی شد اصناف الکتر

ســامانه صدور گواهی موضوع ماده ۱۸6 قانون 
مالیات های مســتقیم برای تســهیل و تسریع 

مودیان اصناف عملیاتی شد.
 نادر جنتــی در نامــه ای بــه ادارات مالیاتی از 
ارائه صــدور گواهــی مالیاتی بــرای اصناف به 
صورت الکترونیکــی خبــر داد.در نامه معاون 
مالیات های مســتقیم ســازمان امــور مالیاتی 
آمده اســت: »در اجــرای سیاســت های کلی 
سازمان جهت گســترش خدمات الکترونیکی و 
به منظور تسریع و تسهیل فرآیند صدور گواهی 
مالیاتی مربوط و جلــب رضایتمندی مؤدیان، 
ســامانه صدور گواهی موضوع ماده ۱۸6 قانون 
مالیات های مســتقیم برای متقاضیان صدور/

تمدید/ تجدید پروانه کســب یا کار )اصناف( از 
تاریخ ۹۸/۲/۱ به صورت سراسری برای تمامی 
اتاق های اصناف در تمامی شــهرهای کشــور، 
عملیاتی گردیده اســت. بر این اساس مراتب به 
صورت رســمی به اتاق اصناف ایران اطالع داده 
شده و مقرر گردید که از تاریخ فوق الذکر، ارسال 
تمامی اســتعالم های موضوع ماده ۱۸6 قانون 
مالیات های مستقیم از اتاق های اصناف صرفاً به 

صورت الکترونیکی انجام شود.
بر این اساس مقتضی است مراتب صدور گواهی 
الکترونیکــی مذکور بــه تمامــی ادارات امور 
مالیاتــی، تاکید گردد و بــرای اتاق های اصناف 
و اتحادیه هــای مربوط نیز اطالع رســانی های 
تکمیلی الزم صورت پذیرد. بــه عالوه، ترتیبی 
اتخاذ شــود که ادارات کل امور مالیاتی ذیربط با 
هماهنگی اتاق های اصناف، اقدام به نظارت های 
دوره ای بر پروانه های صادر یــا تجدید یا تمدید 
شــده و مطابقت آنها با گواهی های الکترونیکی 

مربوط نمایند.«

و به رشد مصرف برق  وند ر ادامه ر
در کشور

 مصرف برق در پی افزایش دما در کشــور روند 
صعودی به خود گرفتــه و آخرین آمار از نزدیک 
شــدن پیک مصرف برق بــه کانــال 4۷ هزار 

مگاوات حکایت دارد.
میزان مصرف برق در کشــور با نزدیک شدن به 
فصل تابســتان، افزایش دما و استفاده از وسایل 
سرمایشــی همانند ســال های گذشــته روند 
صعودی به خود گرفته است. البته گاهی مصرف 
برق در کشور روی مدار نوســان قرار می گیرد و 
پس از افزایش وارد کانال کاهشــی می شود اما 
نگاه اجمالی به نمودار مصــرف حاکی از روند رو 

به رشد مصرف برق در کشور است.
در روزهای آخر اردیبهشــت ماه نمودار مصرف 
برق در کشــور صعودی و وارد کانــال 43 هزار 

مگاوات شده بود. 



  ۵۲۵ هزار فقره چک برگشت خورد

چک های برگشتی آب رفت
ســمیرا ربیعی   بالغ بر 5۲5 هزار فقــره چک به 
ارزشــی بالغ بر 5۸ هزار میلیارد ریال در فروردین ماه 
۹۸، در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به 
ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بــه ترتیب ۲۱.۷ درصد و 

4۰.۱ درصد کاهش نشان می دهد.
تازه ترین آمار بانــک مرکزی حاکی از آن اســت که 
حدود 5.4 میلیون فقره چک به ارزشــی بالغ بر 54۱ 
هزار میلیارد ری ال در فروردین ماه ۹۸ در کل کشور 
مبادله شد که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 
به ترتیب ۲۹.4 درصد و 4۷.5 درصد کاهش نشــان 
می دهد. در ماه مورد گزارش در اســتان تهران بالغ بر 
۱.۷ میلیون فقره چک به ارزشــی حــدود ۲64 هزار 

میلیارد ریال مبادله شد.
بر اســاس این آمار 4۹.۷ درصد از تعــداد چک های 
مبادلــه ای کل کشــور در فروردین ماه ۹۸، در ســه 
استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده 
اســت که به ترتیب با 3۱.۹ درصد، ۹.5 درصد و ۸.3 
درصد بیشترین سهم را در مقایســه با سایر استان ها 
دارا بوده اند. همچنین 6۱.3 درصد از ارزش چک های 
فوق در ســه اســتان تهران )4۸.۷ درصد(، خراسان 
رضوی )6.۷ درصد( و اصفهــان )5.۹ درصد( مبادله 
شده است که بیشــترین ســهم را در مقایسه با سایر 

استان ها دارا بوده اند.

90.2 درصد از چک های مبادله ای وصول شد
حدود 4.۹ میلیون فقره چک به ارزشــی بالغ بر 4۸3 
هزار میلیارد ریال در فروردین ماه ۹۸ در کل کشــور 
وصول شد که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 

به ترتیب 3۰.۱ درصد و 4۸.3 درصد کاهش نشــان 
می دهد. در مــاه مورد گزارش، در کل کشــور ۹۰.۲ 
درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و ۸۹.۲ درصد 

از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول شد.
بالغ بـر ۱.5 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲36 
هزار میلیارد ریال در فروردین ماه ۹۸ در استان تهران 
وصول شد. در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر 
تعداد ۹۰.4 درصد و از نظـر ارزش ۸۹.6 درصد از کل 

مبلغ چک های مبادله ای وصول شده است.

گیالنی ها خوش حساب ترین ها در وصول 
چک های مبادله ای

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور بیشترین 
نســبت تعداد چک هــای وصولی بــه کل چک های 
مبادله ای در اســتان، به ترتیب به استان های گیالن 
)۹۲.۸ درصد(، البــرز )۹۱.۷ درصــد( و یزد )۹۱.5 
درصد( اختصاص یافته است و استان های کهگیلویه 
و بویراحمد )۸۲.۸ درصــد(، چهارمحال و بختیاری 
)۸6.3 درصد( و ایــالم )۸6.6 درصــد( پایین ترین 
نســبت تعداد چک هــای وصولی بــه کل چک های 

مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد گزارش، در بین ســایر استان های کشور 
بیشترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش 
چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های 
ایالم )۹6 درصــد(، کهگیلویــه و بویراحمد )۹۲.۷ 
درصد( و خوزستان و لرستان )هرکـدام ۹۲.۱ درصد( 
اختصاص یافته اســت و اســتان های کرمان )۸5.3 
درصد(، اصفهــان )۸6.۲ درصد( و ســمنان )۸6.3 

درصد( کمترین نســبت ارزش چک های وصولی به 
کل ارزش چک های مبادله شــده در استان را به خود 

اختصاص داده اند.

چقدر چک  برگشتی در کشور داریم؟
بالغ بــر 5۲5 هزار فقــره چک به ارزشــی بالغ بر 5۸ 
هزار میلیارد ریال در فروردین ماه ۹۸، در کل کشــور 
برگشت داده شده است که نســبت به ماه قبل از نظر 
تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۱.۷ درصــد و 4۰.۱ درصد 
کاهش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش، در استان 
تهران بالغ بر ۱65 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲۷ 

هزار میلیارد ریال برگشت داده شد.
در ماه مــورد گــزارش، در کل کشــور ۹.۸ درصد از 
کل تعداد چک های مبادلــه ای و ۱۰.۸ درصد از کل 
مبلغ چک های مبادله ای برگشــت داده شده است. 
همچنیــن در ماه مورد گــزارش، در اســتان تهران 
۹.6 درصد از کل تعداد چک هــای مبادله ای و ۱۰.4 
درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشــت داده 
شده اســت.در ماه مذکور در بین ســایر استان های 
کشور بیشترین نســبت ارزش چک های برگشتی به 
کل ارزش چک های مبادله شــده در استان به ترتیب 
به استان های کرمان )۱4.۷ درصد(، اصفهان )۱3.۸ 
درصد( و سمنان )۱3.۷ درصد( اختصاص یافته است 
و استان های ایالم )4 درصد(، کهگیلویه و بویراحمد 
)۷.3 درصد( و خوزســتان و لرســتان )هر کدام ۷.۹ 
درصد( کمترین نســبت ارزش چک های برگشتی به 
کل ارزش چک های مبادله شــده در استان را به خود 

اختصاص داده اند.

شعبه

عضــو کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس گفــت: بارها تاکیــد کرده ایم 
خصوصی ســازی را در رســانه مطرح 
کنید تــا مردم نیز در خریدها ســهیم 
شوند ولی برخی ها می خواهند در خفا 

خصوصی سازی را پیش برند.
محمدرضــا منصوری اظهــار کرد: در 
جایی که انحصار است، شورای رقابت 
باید تعیین کننده قیمت خودرو باشد 
ولی وقتی تصمیم گرفته شــد قیمت 
کارخانه 5درصد زیر قیمت بازار باشد، 

موجب افزایش سرسام آور 
قیمت خودرو شد.

وی ادامــه داد: در جایــی 
کــه رقابت وجود نــدارد و 
فــروش انحصاری اســت، 
قیمت ها باید توســط یک 
واحد تعیین شــود و یا با باز 

شــدن فضای واردات خودرو، قیمت 
ها را کاهش دهیم.منصوری از فقدان 
سیســتمی برای ممانعت از فســاد و 
خالف در صنعت خــودرو انتقاد کرد و 

افزود: بدین منظور باید فکر 
کرد و درایت داشت تا کاری 
کنیم که همه فعالیت ها در 
راستای فسادزایی حرکت 

نکند.
این نماینــده مجلس ادامه 
داد: مجوزهایــی نظیر کد و 
کارت ملی برای فروش باعث می شود 
بسیاری اجناس گران تر از حد معمول 

فروخته شوند.
منصوری همچنین اظهار کرد: دولت 

ها نمی تواننــد و نمــی خواهند روند 
خصوصی ســازی را پیش برند. چون 
رای آن ها به افرادی بســتگی دارد که 

سهم خواهی می کنند.
وی افــزود: وقتــی فســاد در جامعه 
افزایــش یابد؛ هر تصمیم فســادزایی 
در راستای خصوصی سازی اتفاق می 
افتد. در این راســتا شــاهد خصوصی 
ســازی خوب نیز بوده ایم ولی تصمیم 
گیران رسما می خواهند واحدها را به 

اقوام و دوستان خود واگذار کنند.

دیدگاه

ود خصوصی سازی در خفا پیش می ر
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چه قدر است؟
 اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین بررسی خود 
قیمت ها در بازار ســکه، دالر، مسکن و کاالهای 
مصرفی مردم را در فروردین ۱3۹۸ با فروردین 

۱3۹۷ مقایسه کرده است.
بر اســاس ارزیابی های صورت گرفته قیمت هر 
سکه طرح قدیم در فروردین ســال قبل به طور 
میانگین یک میلیــون و ۷۰۰ هزار تومان بوده و 
این نرخ در فروردین امســال به چهار میلیون و 
6۰۰ هزار تومان رســیده و افزایش قیمت ۱6۷ 

درصدی را تجربه کرده است.
نرخ ســکه طرح جدید نیز از یک میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان ســال قبل، در فروردین ماه امسال 
به چهار میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان رســیده و 
افزایش ۱۷۰ درصدی را پشــت ســر گذاشته 

است.
در بازار ارز، نــرخ دالر از میانگین قیمت 5۰۰۰ 
تومانی در فروردین سال گذشــته به ۱3 هزار و 
5۰۰ تومان در سال جاری رسیده و ۱۷۰ درصد 
رشــد قیمت داشــته اســت. یورو نیز از حدود 
6.۰۰۰ تومان در فروردین ۱3۹۷ به بیش از ۱5 
هزار تومان در سال جاری رسیده و افزایش ۱5۲ 

درصد را در قیمت به ثبت رسانده است.
در بازار مســکن، میانگین قیمــت هر متر واحد 
مســکونی در تهران، ۱۰3 درصد رشــد قیمت 
داشته اســت. بر اســاس آمارهای ارائه شده در 
نخستین ماه از ســال قبل قیمت هر متر خانه در 
تهران به طور میانگیــن 5.5 میلیون تومان بوده 
که این عدد در ســال جاری از مــرز ۱۱ میلیون 

تومان گذشته است.
باالترین بازده در یک سال اخیر در بازار سرمایه 
به ثبت رســیده و شاخص ارزش ســهام در یک 
ســال حدوداً ۸۰۰ درصد و تعداد سهام معامله 

شده حدوداً 56۰ درصد افزایش داشته اند.
بررسی های اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد 
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی کشور در 
فروردین ســال ۱3۹۸ در قیاس با مدت مشابه 
ســال قبل افزایشــی 5۱ درصدی را پشت سر 
گذاشــته و این رقم در خانوارهای شهری 5۰ و 

در خانوارهای روستایی 5۹ درصد بوده است.
شــاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی استان 
تهران نیز در مقایسه میان این دو ماه افزایش 5۰ 

درصدی را به ثبت رسانده است.

رتبه دوم خرید خانه اتباع خارجی 
در ترکیه به ایرانی ها رسید

در سه ماه نخست امسال، عراقی ها ۱۷۸۱ واحد 
خانه در ترکیه خریدنــد و ایرانی ها با خرید ۹46 

واحد مسکونی در جایگاه دوم قرار گرفتند.
 به گــزارش دیلی صبــاح، ایرانی هــا رتبه دوم 
فروش خانه به خارجی ها در ترکیه را از آن خود 
کردند.کاهش هزینه تابعیــت در ترکیه، منافع 
خارجی ها در بخش امالک این کشور را افزایش 

داده است.
ســهم ایرانی ها در فروش خانه های مســکونی 
به خارجی ها در ترکیه، هــر ماه در حال افزایش 
اســت. با این افزایــش قابل توجــه در فروش 
خانه های مســکونی، ایرانی ها به مالکان مسکن 
در بخش های مختلف این کشور تبدیل شده اند.

 در ســه ماهه نخست امســال، عراقی ها ۱۷۸۱ 
واحد خانــه در ترکیــه خریدنــد و ایرانی ها با 
خرید ۹46 واحد مســکونی در جایگاه دوم قرار 
دارند.فاتح چیقاتماز، مدیر یک موسســه که به 
ایرانی در زمینه دریافت تابعیت، خرید خدمات 
مشــاوره ای ارائه می کند، گفت: با کاهش هزینه 
تابعیت از یک میلیــون دالر در ژانویه ۲۰۱۷ تا 
۲5۰ هــزار دالر در ســپتامبر ۲۰۱۸، تقاضای 
برای خرید خانه مســکونی از ســوی ایرانی ها 

افزایش یافته است.



  یک ماه تا نشست بعدی سازمان کشورهای صادرکننده نفت

و می کند؟ اوپک چه برگی را ر
فاطمه محمد نژاد  حــدود یک ماه به نشســت 
اوپک و متحدانش برای بازنگری در سیاســت تولید 
نفت باقی مانده اســت. در این مــدت اظهار نظرهای 
مختلفی از ســوی اعضــای اوپک و غیــر اوپک برای 
تصمیم نهایی مطرح می شود؛ تصمیمی که می تواند 

بر آینده بازار نفت تأثیرگذار باشد.
گروه اوپک محدودیت عرضه خود را در ژانویه ســال 
۲۰۱۷ به منظور پایان دادن به اشــباع عرضه جهانی 
نفت و تقویت قیمت ها آغاز کرد؛ این سیاســت موفق 
شد سطح ذخایر را کاهش داده و قیمت ها را باال ببرد. 
با این حال این گروه در ماه ژوئن تحت فشــار ترامپ 
در آستانه بازگشــت تحریم های واشنگتن علیه ایران 
موافقت کرد میزان تولید خود را مجموعاً یک میلیون 

بشکه در روز افزایش دهد.
اوپک و متحدانش که اوایل پاییز بــرای جبران تأثیر 
تحریم هــای آمریکا علیــه ایران بر بازار، از تســهیل 
محدودیت تولید صحبت می کردنــد، اواخر فصل از 
ضرورت کاهــش تولید برای جلوگیــری از باال رفتن 
ســطح ذخایر جهانی نفت حرف زدنــد و تحت تأثیر 
نگرانی ها نسبت به نزول قیمت نفت و عرضه فزاینده، 

موافقت کردند تولیدشان را محدود کنند.
تحت این پیمان، مقرر شــد تولید آن ها از اول ژانویه 
برابر با ۱۱ دی ســال ۱3۹۷، به مدت شــش ماه ۱.۲ 
میلیون بشکه در روز محدود شــود که سهم اوپک از 

این کاهش تولید، ۸۰۰ هزار بشکه در روز است.

اماراتی ها و سعودی ها موافق کاهش تولید 
اوپک پالس

اخیراً نیز وزیران کلیدی اوپک، اماراتی ها و سعودی ها 
با اشــاره به رشد ســطح ذخایر جهانی نفت و با وجود 
تشــدید تحریم های آمریــکا علیه ایران، خواســتار 
تمدید کاهش تولید نفت در ژوئن هســتند. ســهیل 
المزروعی - وزیر انرژی امــارات متحده عربی - اظهار 
کرده که اوپک و ۱۰ تولیدکننده غیراوپک متحد این 
گروه که در دسامبر موافقت کردند تولیدشان را جمعاً 
۱.۲ میلیون بشــکه در روز در نیمه اول ســال ۲۰۱۹ 
محدود کنند، همچنان باید بــه مقابله با مازاد ذخایر 

نفت بپردازند.
وی با بیان این که کار ما هنوز تکمیل نشــده اســت و 
ما همچنان شــاهد رشد ســطح ذخایر نفت هستیم، 
در برابر این پرســش که آیا اوپک تولیــد خود را برای 
جبران افت تولید ایران به دلیل تشــدید تحریم های 
آمریکا افزایش خواهد داد، گفت: اوپک و شــرکایش 
در صورتی که عوامل بنیادین بــازار چنین اقدامی را 

توجیه کنند، به طور گروهی عمل خواهند کرد. اما هر 
گونه تصمیم برای تغییر سیاســت در نشست رسمی 
ماه آینده اوپــک و متحدانش در روزهــای ۲5 و ۲6 

ژوئن در وین گرفته خواهد شد.
بخش تحلیلی اوپک نیز گزارش کرده بود که ســطح 
ذخایر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در مارس 
۲۲.۸ میلیون بشــکه باالی میانگین پنج ساله بود که 
سطح هدف گیری شده توسط اوپک از طریق اجرای 
توافق کاهش تولید است.نمایندگان اوپک به پالتس 
گفته اند کمیته فنی اوپــک و غیراوپک اعالم کرد که 
نرخ پایبندی گروه اوپک پالس به توافق کاهش تولید 
در آوریل به ۱6۸ درصد رســیده است که به این گروه 
اجازه می دهد بدون تســهیل توافق کاهش تولید، به 

کمبودهای عرضه پاسخ دهد.
هنوز معلوم نیســت نــرخ پایبنــدی ۱6۸ درصدی 
چگونه محاسبه شده است، زیرا ایران و ونزوئال و لیبی 
از مشارکت در توافق کاهش تولید معاف شده بودند. 
اما طبق محاســبات پالتس، در میان ۱۱ عضو اوپک 
که در توافــق کاهش تولید مشــارکت کرده اند، نرخ 
پایبندی در آوریل ۱۱6 درصد بود و این کشــورها که 
متعهد شده بودند تولیدشــان را ۸۱۲ هزار بشکه در 
روز کاهش دهند، تولیدشــان را ۹4۰ هزار بشکه در 

روز محدود کردند.

موضع عراق و کویت درباره تمدید کاهش 
تولید اوپک پالس

عراق از تمدیــد توافق کاهش تولیــد اوپک و غیراوپک 
حمایت می کند و کویت نیز اعــالم کرد که قیمت های 
فعلی نشــان می دهند بازار با وجود تشــدید اقدامات 
خصمانــه آمریکا علیه ایــران، به خوبی تأمین اســت. 
اما به تازگی فاضــل - وزیر نفت کویت - بــا بیان این که 
این کشــور در حال حاضر حدود ۲.۷ میلیون بشکه در 
روز نفــت تولید می کنــد، گفته کــه قیمت های فعلی 
نفت همچنــان نوســان دارد اما مصــرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان می توانند آن را مدیریــت کنند و اگر 
اوپک تصمیم بگیرد سطح تولید افزایش پیدا کند تا نیاز 
بازار تأمین شود ما می توانیم تولیدمان را افزایش دهیم.

بازی تکراری روسیه در بازار نفت
در این میان روســیه که از ژانویه سال ۲۰۱۷ با اوپک 
برای مدیریت عرضه جهانی نفــت و تقویت قیمت ها 
هم پیمان شد سیگنال های مختلفی درباره تمایلش 
برای ادامــه شــرکت در توافق کاهش تولید نشــان 
می دهد. پس از سال ۲۰۱۷ در آســتانه هر نشستی 

اظهارات و اشــارات مقامات ارشد روســیه از جمله 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشــور بازارهای 
نفت و تحلیلگــران را درباره بازی که روســیه به راه 
خواهــد انداخت، در حــدس و گمان نگه داشــت و 

روسیه هر بار این رفتار را تکرار کرد.
در نشست دسامبر سال ۲۰۱۸ که توافق فعلی کاهش 
تولیــد نفت منعقد شــد، پوتین از طریق الکســاندر 
نواک - وزیر انرژی - خود کــه دیدارهای جداگانه ای 
با وزیران نفت عربستان سعودی و ایران داشت، آن ها 
را متقاعد کرد توافق کاهش تولید را به شکلی تدوین 
کند که ایران بــه آن رأی دهد زیــرا رأی موافق همه 
اعضای اوپک برای تصمیمات الزم است. اکنون که به 
زمان نشست ۲5 و ۲6 ژوئن نزدیک می شویم، روسیه 
دوباره سیگنال های مختلفی را درباره پایبندی خود 

به توافق ارسال می کند.
با این همه وظیفه اوپک بــرای ارزیابی میزان عرضه 
جهانی با ابهامــات فزاینده پیرامون صــادرات نفت 
روســیه به اروپا از طریق خط لوله دروژبا و انتظارات 
برای کاهش بیشتر تولید در ونزوئال و احتماالً اختالل 
در روند عرضه لیبــی به دلیل جنــگ داخلی در این 
کشور، بسیار دشــوارتر شده اســت.اواخر ماه بهمن 
ماه گذشــته پوتین گفت امیدوار است که سعودی ها 
تعهداتی که تحت توافق اوپک پالس داشته اند را زیر 
پا نگذارند و وی درباره اینکه کشــوری تمایل داشته 

باشد از این توافق خارج شود چیزی نشنیده است.

تصمیم نهایی اوپک چه می شود؟
نرســی قربان، کارشناس ارشــد حوزه انرژی درباره 
پیش بینی تصمیمات نشست آتی اوپک در خصوص 
تعهد کاهــش تولید و تمدید این مســاله به ایســنا 
گفت: به اعتقاد من اخذ این تصمیم ارتباط زیادی به 
اتفاقاتی که در طول یک ماه آینــده می افتد، دارد اما 
پیش بینی می کنم که عربستان احتماالً ممکن است 

که از اوپک بخواهد تعهد کاهش تولید را لغو کند.
وی با بیان این که در حال حاضر نیز در عمل عربستان 
این تعهد را زیر پا گذاشته اســت، اظهار کرد: ممکن 
اســت اجماع تصمیم اعضا اوپک لغو این تعهد نباشد 
که در این صورت ممکن اســت عربستان تولید فعلی 
خود را حفــظ کنــد و در عمــل کاری را که خودش 

می خواهد انجام دهد.
او درباره تصمیم اوپک گفــت: تصمیم نهایی اوپک به 
عوامل مختلفی بســتگی دارد و من گمان می کنم که 
برای حفظ یکپارچگی اوپک این تعهد باقی بماند اما 

در عمل شرایط متفاوتی را شاهد باشیم.
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افزایش تولید در مجتمع گاز 

پارس جنوبی
 مدیر پاالیشــگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی 
اعالم کرد: فازهــای ۲ و 3 مجتمــع گاز پارس 
جنوبی با توجه به توانمندی شرکت های داخلی 
هم اکنــون در حداکثر ظرفیــت در حال تولید 

محصوالت خود هستند.
مهدی گرامی شــیرازی گفت: بومی سازی در 
فازهای ۲ و 3 انواع شــیرهای کنترلی، شیرهای 
اضطراری، قطعات کمپرســور و قطعات پمپ ها 

و… را شامل می شود.
وی اظهار کرد: هر جا که امــکان تأمین قطعات 
نبود، صنعت داخل را توانمند کردیم و این اتحاد 
بین صنعت و پاالیشگاه باعث شد که در شرایط 
تحریم پاالیشــگاه بدون هیچ مشــکلی با تمام 

توان فعالیت کند.
مدیر پاالیشــگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی 
افزود: در سالیان اخیر مشــکل خاصی در حوزه 
تولید نداشتیم و در دو مرحله نیز افزایش تولید 

داشته ایم.
گرامی بیان کرد: این افزایش هــا در مرحله اول 
۱3 درصد و در مرحلــه دوم ۱۰ درصد بوده که 
مجموع آن موجب توان تولید روزانه 6۰ میلیون 
متر مکعبی گاز شــیرین در فازهای ۲ و 3 شده 

است.
وی تصریح کرد: هم اکنون پاالیشــگاه دوم توان 
تولید روزانه 3۷۰ تن گوگرد و ۷۲ هزار بشــکه 

میعانات گازی را نیز داراست.
مدیر پاالیشــگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی 
خاطرنشان کرد: در راســتای پایداری تولید در 
مواردی که الزام برای خودکفایی وجود داشــته 
اســت، حرکت کرده ایم و در داخل کشــور نیز 
برای اقالمی که به صرفه اســت سرمایه گذاری 

و برنامه ریزی الزم صورت گرفته است.
گرامی افزود: هر قطعه ای کــه در فرآیند تولید 
پاالیشگاه به آن نیاز داشتیم را با کمک طراحان 
داخلی، شرکت های دانش بنیان، پارک های علم 
و فن آوری، فن بازارها و دانشگاه ها تولید و سعی 
کرده ایم با کمک مهندســان مجتمع این بخش 

را توانمند نمائیم.

تالش آمریکایی ها برای کاهش 
قیمت بنزین

درحالی قیمت بنزین در آمریکا نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل کاهش یافته است که پیش 
بینی می شــود در پایان هفته جــاری بیش از 
3۷ میلیون آمریکایی برای جشــن خاطره ها به 

مسافرت بروند.
مطابق بــا آخرین گزارش ها، قیمــت بنزین در 
آمریکا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افت 
۱۰ ســنتی به رقم ۲ دالر و ۸5 سنت در هر گالن 
کاهش یافت. این در حالی اســت که امریکایی 
ها خود را برای جشــن هــای پایــان هفته و 
مسافرت های گسترده تابســتانی در این هفته 

آغاز می کنند.
از ایــن رو پیش بینــی می شــود در تعطیالت 
این هفته، بیــش از 3۷ میلیــون آمریکایی به 
مســافرت بروند. اما به رغم افزایــش تقاضای 
بنزین، قیمتها نســبت به مدت مشــابه ســال 
قبل با کاهش ۱۰ ســنتی در هــر گالن مواجه 
شده اســت. البته ابتدای ســال جاری میالدی 
قیمت هــر گالن بنزیــن به ۲ دالر و ۱۰ ســنت 
کاهــش یافت کــه بیشــترین افــت قیمت را 
 از ماه مــی ســال ۲۰۱6 تجربه کرده اســت.

 از ســویی دیگر آمارها نشــان مــی دهند با 
افزایش ریسک در بازارهای جهانی نفت به دلیل 
اعمال تحریم بر نفت ایــران و ونزوئال از ابتدای 
سال جاری میالدی، قیمت بنزین در آمریکا سر 
به افزایش گذاشته است به نحوی که آمریکایی ها 
در ژانویــه ۲۰۱۹، بنزین ۲ دالر و ۲۰ ســنتی را 

تجربه کردند.



نوسان نرخ ارز و عدم ثبات در سیاست گذاری

پسند جواب می دهد؟ تهدید دژ
سید جواد جاللی  در آستانه یک سالگی سیاست 
ارزی، بازگشت ارز صادراتی به کشور اختالف فاحشی 
میان آمارهای وزارت اقتصــاد و بانک مرکزی وجود 
دارد تا جایی که وزیر اقتصــاد برخی صادرکنندگانی 
که ارز خود را نیاورده انــد را تهدید به پیگیری قضایی 
کرده است.بازار ارز در ســال ۹۷ دستخوش تحوالت 

زیادی روبرو و هر ساعت با یک نرخ داد و ستد می شد.
این فراز و فرودها که از نیمه دوم ســال ۹6 شــروع 
شد ابتدا تحت تاثیر عرضه و تقاضا و انتظارات شکل 
گرفت و بعد از آن بــا حمالت ســفته بازانه، جهش 
نرخ ارز در بهمن همان ســال و ابتدای سال ۹۷ را به 

همراه داشت.

نوسان نرخ ارز و عدم ثبات در سیاست گذاری
پس از این تحوالت دولت ۱5 مرداد ســال گذشــته 
بسته ارزی جدید با محورهای گوناگون ابالغ کرد که 
یکی از این مصوبات به بازگشــت ارز صادراتی مربوط 
می شود.براین اســاس صادرکنندگان مکلف شدند 
نســبت به بازگشــت ارز حاصل از صادرات به چرخه 

اقتصادی کشور تعهد بسپارند.
 بانک مرکزی در این راســتا دســتورالعمل و ضوابط 

اجرایی رفع تعهدات ارزی صادر کنندگان و برگشت 
ارز حاصل از صادرات کاال به چرخه اقتصادی کشور را 
تدوین کرد.مطابق این دستورالعمل صادر کنندگان 
موظف شــدند حداکثر ظرف 3 مــاه از تاریخ صدور 
پروانه صادراتی گمرکــی، حداقل ۹5 درصد از ارزش 
گمرکی کاالی مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه 
اقتصادی کشــور باز گردانده و از طریق سامانه جامع 

تجارت، به بانک مرکزی اظهار کنند.
دســتورالعمل و ضوابــط اجرایی رفــع تعهد ارزی 
صادرکننــدگان و برگشــت ارز حاصــل از صادرات 
کاال به چرخه اقتصادی کشــور، در ۲۰ شــهریور به 
دســتگاه های ذیربط ابالغ شــد. با توجه به انتشارات 
کشور و تســهیل در اجرای این دســتورالعمل، بانک 
مرکزی در ۲۷ آبان بخشــنامه دیگری را صادر کرد.

بدین ترتیب باز گشــت ارز حاصل از صــادرات در 4 
گروه به صورت صادر کنندگانی که مجموع صادرات 
ساالنه آنها تا ۱ میلیون یورو، بین ۱ تا 3 میلیون یورو، 
بین 3 تا ۱۰ میلیون یورو و بیــش از ۱۰ میلیون یورو 
باشــد، در گروه هایی متفاوت و با شــرایط خاص هر 
گروه تعیین شــد.همچنین تمامی صــادر کنندگان 
مکلف شــدند  ارز خود را به چرخه اقتصادی کشــور 

بازگردانند و بانک مرکزی صرفاً بــرای واردات کاال و 
خدمات صادر کننده ای که نحوه بازگشت از آن ها به 
چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار این بخشنامه 
باشــد، متعهد به تخصیص و تأمین ارز شد. همچنین 
کلیه صادرات انجــام گرفته از تاریــخ ۲3/۱/۱3۹۷  
مشمول این مصوبه بود.با گذشــت یک سال از ابالغ 
این مصوبات و دســتورالعمل ها، بازار ارز همچنان با 

وضعیت شکننده ای مواجه است.
فرهاد دژپسند ۹ اردیبهشــت در نشست هم اندیشی 
کارآفرینان برتر کشــور با طرح این ســوال که چرا از 
صادرات 4۰ میلیارد دالری صادرکنندگان در ســال 
گذشــته تنها ۱۰ میلیارد دالر از آن برگشــته است؟ 
خطاب به کارآفرینان گفته بود: »آیا شــما حاضرید 
شاهد سقوط ارزش پول ملی باشید؟ آن هم در حالی 
که ارزش پــول ملی یک جزء اصلی از اقتصاد کشــور 
است. می دانید اگر نصف این ارزی که به کشور نیامده 
است وارد می شد چه اتفاقی می افتاد؟«.این درحالی 
اســت که وزیر اقتصاد به تهدید روی آورده و عالوه بر 
درخواست از صادرکنندگان مبنی بر بازگرداندن ارز 
به کشور تاکید می کند در صورتی که این اقدام صورت 

نگیرد اسامی آنها به قوه قضاییه ارجاع می شود.

تولید
5

وزنامـهچهارشنبه      8  خرداد 1398     شماره 307 ر

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rصنعت
kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar مذاکره برای واردات پوست 

از کشورهای همسایه
نایب رئیس انجمــن صنایع چرم ایران از ســه 
برابر شــدن قیمت مواد اولیه صنعت چرم خبر 
داد و گفــت که ایــن انجمن در حــال رایزنی با 
ســازمان های مربوطه برای واردات پوســت از 

کشورهای همسایه است.
عبــاس ترکمن اظهار کــرد: مقــرون به صرفه 
نبودن پرورش دام بــرای دامداران باعث کاهش 

چشمگیر کشتار دام شده است.
وی اظهار کرد: بــا توجه مشــکالت مربوط به 
مراودات بانکی ناشی از تحریم ها، انجمن صنایع 
چرم ایران از وزارت صنعــت، معدن و تجارت و 
سازمان دامپزشــکی درخواست کرده که اجازه 
واردات پوســت از کشورهای همســایه صادر 

شود.
نایب رئیس انجمن صنایع چرم ایران با اشــاره 
به جاری بودن گفت وگوهایــی بین این انجمن 
و سازمان دامپزشکی کشور، استانداردهای این 
ســازمان در زمینه واردات پوست را غیرمنطقی 
خواند و اظهار کرد: هنــوز تصمیم نهایی درباره 
واردات پوست از کشورهای همسایه اتخاذ نشده 
و سختگیری های سازمان دامپزشکی در زمینه 
اجازه واردات پوســت به کشــور باعث شده که 
پوست کشورهای عراق، آذربایجان و ارمنستان 

به کشورهای دیگر صادر شود.
ترکمن با بیان اینکه تأمین مــواد اولیه صنعت 
چــرم، معضــل بیــکاری و رکود ایــن صنعت 
را برطــرف خواهــد کــرد، گفــت: وضعیــت 
کشتارگاهی که در گذشــته روزانه ۲۰۰ رأس 
گاو و ۱۰۰۰ گوســفند کشــتار داشــت، امروز 
به ۲۰ کشــتار در روز رســیده که این وضعیت 
باعث افزایش ســه برابری قیمت پوست و مواد 
اولیه شده اســت؛ به طوری که قیمت پوست در 
میانه سال گذشــته حدود 5.۰۰۰ هزار تومان 
بوده اما امروز بیش از ۱5 هزار تومان به دســت 

تولیدکنندگان می رسد.
وی اظهار کرد: صنعت چرم با فعال بودن در سه 
شهر تهران، مشهد و تبریز، در سال های گذشته 
با کمتر از 3۰ درصد ظرفیت خود فعالیت کرده 
که با مشــکالت اخیر ظرفیت فعال این صنعت 

کمتر نیز شده است.

واردات ۷۷ هزار دالری مانکن 
خیاطی!

 در ۱۱ ماهه ســال ۱3۹۷ بیش از ۷۷ هزار دالر 
صــرف واردات مانکــن خیاطــی و آدمک های 

چوبی در ویترین مغازه ها شده است.
آخرین آمارهای گمــرک از این حکایت دارد که 
در سال گذشــته و در پایان بهمن ماه ۷۷ هزار و 
۷۹3 دالر با ارزش ریالی بیــش از 3۲۱ میلیون 
تومــان مانکن خیاطــی و آدمک هــای چوبی 
متحرک و ســایر نمایش های متحــرک برای 
ویترین مغازه ها وارد کشور شده که حجم آن به 

حدود ۲3 هزار و 5۰۰ کیلو می رسد.
این در حالی اســت که در ســال جــاری و در 
فروردین مــاه میــزان واردات مانکــن خیاطی 
و آدمک هــای چوبــی بــه ۲63۱ دالر با ارزش 
ریالی ۱۱ میلیون تومان رســیده است این رقم 
در مقایسه با فروردین ماه ســال گذشته از نظر 

دالری کاهش دارد.
در ماه ابتدایی سال ۱3۹۷، حدود 4۰35 دالر با 
ارزش ریالی بیــش از ۱5 میلیون تومان واردات 

مانکن خیاطی انجام شده بود.
 البتــه از نظر حجمی در ســال گذشــته ۸۲۷ 
کیلوگــرم و در فروردین مــاه امســال ۸۷3 
کیلوگــرم واردات مانکن خیاطی انجام شــده 

است.
در عین حال که به مرور با توجه به اهمیت حفظ 
منابــع ارزی و واردات مدیریت شــده، واردات 

بیش از ۱۰۰۰ قلم کاال ممنوع شد.



بی توجهی دولت به تولید مسکن استیجاری

 عرصه بر مستاجران تنگ تر می شود
عارفه صادق تهرانی    یکی از مشکالتی که همیشه 
مورد دغدغه دولت های مختلف، مدیران، برنامه ریزان 
و کارشناسان بخش مســکن بوده، کنترل بازار اجاره و 
ارائه سیاســت های مناســب جهت جلوگیری از فشار 
هزینه این بازار بر مردم و اجاره نشینان بوده است.این 
احساس نیاز در روزهای اخیر که به فصل نقل و انتقال 
واحدهای استیجاری نزدیک می شویم، نمود بیشتری 
پیدا کرده است. از تابستان گذشته بعضی مستاجران 
که در جســت وجوی مســکن جدید یا تمدید مسکن 
فعلی خــود بوده اند با افزایش شــدید قیمت اجاره بها 
روبه رو شده اند. بعضی از آنها که توان تأمین اجاره بهای 
منطقه فعلی خود را ندارند، تصمیــم به تغییر منطقه 
و مهاجرت از شــهرهای بزرگ یا بعضا حاشیه نشینی 
گرفته اند.اکثــر کارشناســان بر این باور هســتند که 
صنعت اجاره داری می تواند به تعــادل نرخ اجاره بها و 
شفافیت قیمت در بازار کمک کند، اما مشخص نیست 
چرا سالهاست این برنامه از سوی هیچ نهادی و یا دولت 

مورد توجه قرار نمی گیرد.
برنامه های کوتاه مدت و بلند مــدت دولت برای بازار 
اجاره در حالی از ســوی دفتر برنامه ریــزی و اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی به وزیر راه ارائه شده که 
در آن ساخت مسکن استیجاری دیده نمی شود و این 
در حالی است که اکثر کارشناسان صنعت اجاره داری 
را اقدام مناســبی برای تعادل بازار اجاره و شــفافیت 

قیمت ها و به نفع مستاجران می دانند.

گسترش تولید مسکن استیجاری
فردین یزدانی کارشناس مســکن و دبیر علمی طرح 
جامع مسکن در پاسخ به این سوال که اقدامات دولت 
در بلند مــدت برای کنتــرل اجاره با تولید مســکن 
استیجاری تا چه حد می تواند کمک حال کشور باشد، 
گفت: دولت به هر حال باید برای بازار اجاره نشــینی 
راهکار بلندمدت بیاندیشد و تولید مسکن استیجاری 
را گســترش دهد، پس با ارائه بســته تشــویقی به 

انبوه سازان این برنامه را در کشور گسترش دهد.
وی با بیان اینکه دولت می تواند با پرداخت سوبســید 
اجاره کمک بزرگی به اقشــار کم درآمد و اجاره نشین 
جامعه کند، افزود: دولت همانند دهه ۸۰ که اقدام به 
پرداخت وام قرض الحسنه به خانواده های کم درآمد 
و اجاره نشین کرد، مجدداً از این اقدام رونمایی کند و 

از رشد بیش از حد اجاره نشینی خودداری کند.

باید صنعت اجاره داری فعال شود
مصطفی قلی خســروی رئیس اتحادیــه امالک در 

مورد مسکن استیجاری گفت:  قبول داریم که قیمت 
مسکن در یک سال گذشــته بیش از ۸۰ درصد رشد 
کرده است، اما این دلیل نمی شود که اجاره بها نیز در 

همین حد باید افزایش یابد.
خسروی در پاسخ به این سؤال که در مدت باقیمانده 
تا فصل نقــل و انتقاالت آیا درســت می تواند اقدامی 
برای ســاماندهی بازار اجاره بها انجــام دهد، گفت: با 
دســتورات پادگانی نمی توان اجاره بها را ساماندهی 

کرد، اما به هر حال باید صنعت اجاره داری فعال شود.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک با اشاره به اینکه باید 
به سمت مدرن ســازی ساخت وســاز حرکت کنیم، 
گفت: می تــوان از ترکیه در باره صنعــت اجاره داری 
الگوبرداری کرد، چرا که در این کشــور شرکت های 
بیمه بــا شــهرداری ها وارد مذاکره شــده و اقدام به 
ســاخت مســکن برای خانه اولی هــا می کنند و در 

حقیقت اجاره بها را ساماندهی می کنند.
مهدی غالمی، مدیر گروه مســکن مرکــز مطالعات 
تکنولوژی دانشــگاه علم و صنعت  در مورد مســکن 
اســتیجاری معتقد اســت که اگر دولــت بخواهد با 
استفاده از مســکن اســتیجاری خود در بازار اجاره 
تاثیرگذار باشد، الزم است این واحدهای دولتی سهم 

قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهند.
این کارشــناس مســکن ادامه داد: هدف از اســکان 
خانواده ها در واحدهای اســتیجاری دولتی این است 
که افراد بعد از دوران مشخصی توانمند شده و مسکن 
خود را از بــازار غیردولتی تأمین کنند، اما شــاخص 
هزینه دسترسی مسکن در کشور ما نشان می دهد، از 
این منظر هم مسکن اســتیجاری نسخه تاثیرگذاری 

در بازار مسکن نیست.
 شاخص هزینه دسترسی مسکن نشــانگر این است 
یک خانواده اگــر تمام درآمد خــود را پس انداز کند، 
چند سال طول می کشد تا بتواند واحد مسکونی مورد 
نیاز خود را تهیه کند. برای مثال در شــهر تهران این 

شاخص به صورت میانگین به ۱۸ سال رسیده است.
غالمی اضافه کرد: بنابراین در صورت عرضه مســکن 
اســتیجاری دولتی به صورت رایگان، کــه منجر به 
پس انداز نیمی از درآمد مستأجران تهرانی می شود، 
این خانوارها پس از 36 ســال توان خرید مســکن را 
خواهند یافت. البته این عدد به صورت میانگین است 
و برای دهک های پایین درآمدی به بیش از 5۰ ســال 
می رسد. در نتیجه یا باید پیش از آنکه خانواده بتواند 
برای تأمین مسکن خود توانمند شود، واحد مسکونی 
حمایتی اجباراً از او باز پس گرفته شود، یا اینکه برای 
سالیان متمادی، مسکن حمایتی اجاره ای در اختیار 

او باشــد که هزینه های بســیاری را بر دولت تحمیل 
می کند.

دولت سازوکاری برای مسکن استیجاری ندیده
مصطفــی قلی خســروی رئیس اتحادیه مشــاوران 
امالک با اشــاره به اینکــه دســتورات پادگانی برای 
تعیین نــرخ اجاره بها در دولــت نهم و دهــم با زور 
تعزیرات اجرا شــد و مقرر شد در ســال اول اجاره بها 
۷ درصد رشــد کند و در ســال بعد ۹ درصد باشــد، 
گفت: این اقدام نه تنها بــازار اجاره بها را کنترل نکرد، 
بلکه باعث شد، تا بســیاری از موجران با مستأجران 
به صورت غیر رســمی اقدام به افزایش نرخ اجاره بها 

بسیار باالتر از نرخ اعالم شده کنند.
نکته جالب در اظهارات قلی خســروی این است که 
وی معتقد است دولت باید به سمت صنعتی سازی و 

تولید مسکن استیجاری حرکت کند.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک در پاسخ به این سؤال 
که چرا دولت به سمت صنعت اجاره حرکت نمی کند، 
گفت: چون هنوز ســازوکاری برای آن ندیده است و 
بهترین کار الگوبرداری از اقدام ترکیه برای این منظور 
اســت که با همکاری شــهرداری و تأمین اجتماعی 
واحدهای مســکونی اســتیجاری احداث و به خانه 

اولی ها به اجاره داده می شود.
  بیــش از 3۷ درصد از خانواده های شــهری کشــور 
اجاره نشین هستند و هزینه اجاره بها بیشترین سهم 
را در سبد هزینه های آن ها دارد و در شهرهای بزرگ 

این مسئله جدی تر است.
به عنوان مثال، در شــهر تهران به صــورت میانگین 
نیمی از درآمد مســتأجران صرف اجاره بها می شود. 
افزایش این هزینه فشــار زیادی را بر خانواده ها وارد 
می کند. تابستان گذشــته بعضی از مستاجران که با 
افزایش شدید قیمت اجاره بها رو به رو شدند، به تغییر 
منطقه محل سکونت و حتی مهاجرت از شهر تهران و 

یا بعضاً حاشیه نشینی روی آوردند.
دولتمــردان و کارشناســان راهکارهایــی را برای 
تنظیم بــازار اجاره و کاهش فشــار هزینــه بر مردم 
ارائه می کنند. یکی از این راهکارها توســعه مســکن 
استیجاری توســط دولت است.به نظر می رسد دولت 
باید برای یک بار هم که شده بحث رشد بیش از اندازه 
و بی ضابطه نرخ اجاره بها را مرتفع کند، بنابراین برای 
حل این موضوع در بلند مــدت بهترین اقدام می تواند 
بحث تولید مسکن استیجاری باشــد، راهی که اکثر 
کشــورها به ویژه کشــورهای اروپایی و پیشرفته آنرا 

دنبال کرده و کمک حال مستاجران شده اند.
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وند نوسانات قیمت  بررسی ر

مسکن در ۲۰سال گذشته
بررســی آمارهــای مربوط به تحــوالت قیمت 
مسکن در ۲۰ سال گذشته نشــان می دهد که 
این شــاخص طی این ســال ها افزایــش قابل 
توجهی را تجربه کرده است و متوسط قیمت هر 
متر مربع خانه از ۱5۰هزارتومان در سال ۷۷ به 

حدود ۷میلیون تومان در سال ۹۷ رسیده است.
در سال ۱3۷۷ با میانگین متری ۱55هزارتومان 
می توانســتید در تهران صاحب خانه شوید، این 
در حالیست که نرخ تورم در این سال ۱۸ درصد 

و دالر 6۰۰تومان بوده است.
قیمت مســکن تا پایان دولــت هفتم همچنان 
افزایشــی بود به طوری که در سال ۸۰ به حدود 
3۰۸هزار تومان برای هر مترمربع رسید و دولت 
هشــتم کارش را با افزایش 65درصدی قیمت 

مسکن نسبت به سال گذشته آغاز کرد.
قیمت هر متر مربع خانه در ســال۸۲ به حدود 
6۰۰هــزار تومان رســید و در ســال۸3 نیز در 
همین محــدوده باقی ماند که البتــه در این دو 
ســال نرخ تورم نیز در محدوده ۱5درصد بوده 

است.
سال ۸5 قیمت مسکن به ۸4۲هزار تومان برای 
هر متر مربع رســید که البته این ســال آخرین 
باری بود که بازار مسکن قیمتی زیر یک میلیون 

تومان را به خود دید.
در ســال۸6 قیمت مســکن بــرای اولیــن بار 
میلیونی شــد و بــا یک جهــش ۱۲۰درصدی 
نســبت به ســال ۸5 به حدود یــک میلیون و 

5۰۰هزارتومان رسید.
در همین سال قانون مســکن مهر تصویب شد 
و در ۸ســال فعالیت دولت نهم و دهم میانگین 
قیمت مســکن در تهران از مترمربعی 64۸ هزار 
تومان به ۲میلیون و ۹۲6هــزار تومان افزایش 

پیدا کرد.
همچنین در طول۸ ســال دولــت احمدی نژاد 
میزان حجم کل عرضه مسکن به باالی 3میلیون 
و 3۰۰هزار واحد رسید که ســهم زیادی از این 
عدد متعلق به واحد مســکن مهر ســاخته شده 
در این سال ها اســت و  این در حالی است که در 
مجموع دولت های سازندگی و اصالحات معادل 
3میلیون و ۲۹۹هزار واحدمســکونی جدید در 

کشور ساخته شد.
درســال های ۹۱ و  ۹۲ بار دیگر شــاهد افزایش 
شدید قیمت مســکن در تهران هستیم که علت 
آن را می توان تشدید تحریم ها و افزایش قیمت 

نرخ ارز عنوان کرد.
در ســال های بعد با وجود رونــد نزولی که نرخ 
تــورم در پیش گرفــت و کاهــش تحریم ها اما 
قیمت مســکن به افزایــش خود ادامــه داد به 
طوری که در ســال ۹5 به 5میلیون و ۹۰۰هزار 

تومان رسید.
در طی ســال های گذشــته هر دولت بــا نگاه 
متفاوتــی که به بازار مســکن داشــته اســت 
سیاســت های مختلفی را بــرای اداره آن اتخاذ 
کرده اســت، برخــی دولت ها بــه توزیع زمین 
پرداختند و برخی با پرداخت تســهیالت توان 
مالی خریداران و ســازندگان را افزایش دادند و 
در دولت نهــم و دهم هم با عرضه انبوه مســکن 
به شکلی غیرکارشناسی سهم زیادی در ملتهب 

کردن بازار مسکن داشته است.
البته در تمام طول این ســال ها تــورم به عنوان 
یک عامل کلیدی نقش اساسی در تعیین مسیر 
بازار مســکن و کاهش و یا افزایش قیمت آن ایفا 

کرده است.
ملتهب  ترین ســال های بازار مســکن به لحاظ 
دفعات جهش قیمت مســکن و رشد دو رقمی 
قیمت در هر سال، مربوط به دوره ۸4 تا ۸۷ بوده 
است و رکورد کم نوســان ترین دوره بازار نیز در 
کارنامه 4 ساله دولت یازدهم یعنی ۹۲ تا ۹5 به 

ثبت رسیده است.



 گرانی و کمبود الستیک همچنان گریبان گیر کامیونداران

  وعده تازه دولت برای توزیع الستیک 
ســعید مؤذنی   در شــرایطی که ناوگان عمومی 
جاده ای همچنان در تأمین الستیک با مشکل مواجه 
اســت، رئیس ســازمان راهداری وعد ه داده است، از 
هفته آینده در پایانه ها و شــهرک های حمل و نقل به 
کامیون هایی که در طرح جابه جایی کاالی اساسی و 

کشاورزی مشارکت کنند، الستیک تعلق می گیرد.
پــس از نوســانات ارزی ســال گذشــته، در کنــار 
افزایش قیمت انــواع کاال تا چندین برابــر، طبیعتاً 
در بخش حمــل و نقل جاده ای هم قیمت الســتیک 
کامیون، قطعات یدکی، روغن و همچنین دســتمزد 

تعمیرگاه ها تا چندین برابر افزایش یافت.
در این بین قیمت الستیک افزایش بی رویه ای یافت و 

در کنار افزایش قیمت در بازار نایاب شد.
در ناوگان عمومی جاده  ای هم یکی از پرمصرف ترین 
قطعات، همین الســتیک بود که بــا افزایش قیمت 
و کمبود آن در بــازار و همچنین عرضــه با نرخ  های 
بســیار باال در بازار سیاه،  مشــکالت عدیده ای  برای 
کامیون داران ایجاد کرد.در این راستا دولت و وز ارت 
صنعت، معدن و تجارت، در مقطعی کوتاه تصمیم به 

توزیع الستیک با نرخ دولتی در پایانه ها گرفتند .
یکی از مســئوالن ســازمان راهداری در این باره به 
فارس گفت: پس از بروز مشکالت راننده های کامیون 
در حوزه تأمین الســتیک، ســازمان راهداری از ۲5 
تیرماه ۹۷ به  موضوع ورود  و سامانه ای را طراحی کرد  
که براساس کارکرد ناوگان، به ناوگان حواله الستیک 
می دهیم، در قالب ســهمیه هایی که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به استان ها اختصاص می دهد، ادارات 
کل استان ها در ســامانه ای که طراحی کردیم، برای 
راننده حوالــه صادر می کند و کل ایــن موارد مربوط 
به حواله الســتیک،  مشــخصات راننده، مشخصات 
کامیون و میــزان پیمایش و کارکرد، کامال شــفاف 
است.با این حال به علت محدودیت تعداد الستیک ها 
و همچنین شیوه نامناسب توزیع، الستیک به دست 
مصرف کننده واقعی نرسید و کماکان مشکل کمبود 

و گرانی الستیک وجود داشت.
یکــی از راننده  های کامیــون  در این بــاره به فارس 
گفت:  توزیع الســتیک دولتی هم چنــد روزی انجام  
و سپس متوقف شــد، ابتدا قرار بود سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای رانندگان را شناســایی کند و 
سپس آنها را بابت دریافت الستیک به وزارت صنعت 
معدن و تجارت معرفی کند، اما متاســفانه این مورد 
اجرایی نشد و توزیع الستیک برای راننده از ترمینال 
و وب سایت ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
به وزارت صنعت معدن و تجارت منتقل شد و وزارت 

صنعت خود متولی توزیع الســتیک شد، پس از چند 
روز از توزیع الســتیک دولتی، بازار سیاه آن الستیک 
به وجود آمد و ســپس به دلیل عدم کنتــرل آن بازار 
ســیاه، توزیع الســتیک دولتی متوقف شد و دست 

راننده خالی ماند.
طبق آمار ســازمان راهــداری از ۲5 تیرماه ۹۷ تا ۲5 
آبان ماه ۹۷ تعداد ۲45 هزار حلقه الســتیک در قالب 
این ســامانه بین راننده ها توزیع شــد  که  این رقم به 
نسبت نیاز کشــور، بسیار کم اســت، به هر حال یک 
دســتگاه کامیون حداقل 6 حلقه الستیک نیاز دارد، 
ضمن آنکه تریلی ها و کشنده ها تا ۲۰ حلقه الستیک 
هم نیاز دارنــد، بیش از 34۰ هزار دســتگاه کامیون 
در کشــور وجــود دارد و ارقام فعلی الســتیک، نیاز 

رانندگان را تأمین نمی کند.
واسطه  گری در توزیع الســتیک نیز در کنار افزایش 
قطعات یدکی تقلبی و الستیک های نامناسب، یکی 

دیگر از معضالت کامیون داران در این برهه است.
طبق بررســی ها نیاز اســت هر ماه حداقل ۲۰۰ هزار 
حلقه الســتیک به ســازمان راهداری ارائه شــود تا 
دراختیــار راننده ها قرار گیرد، در حالــی که این رقم 

محقق نشد .
یکــی از راننده های کامیــون در این بــاره می گوید: 
قیمت قطعات یدکی و الســتیک امروز خیلی گران 

شده است و اصال برای راننده صرفه اقتصادی ندارد.
به گفته سیدمحمد شرافت، در حال حاضر الستیک 
تریلــی تا قیمت های هــر جفت ۱4 میلیــون تومان 
هم رسیده اســت و الســتیک های چینی و هندی با 
قیمت های هر جفت ۹ تا ۱۰ میلیون تومان به فروش 
می رســد و این نرخ ها برای کامیونــداری که قیمت 

کرایه هایش کنترل شده و پایین است، صرفه ندارد.
این راننده کامیون می گوید: حتی در برخی شــرایط 
همین الستیک با قیمت گران هم در مغازه  ها موجود 

نیست و توسط عده ای احتکار می شود.
وی می گوید: برخی از الســتیک های موجود در بازار 
هم بی کیفیت هستند و ممکن است، شما ۱۰ میلیون 
تومان بابت یک جفت الســتیک پرداخت کنید، اما 
بعد از یک ماه الســتیک دوپوسته می شــود و این از 

مشکالت عمده راننده ها است.
این راننده باسابقه کامیون با انتقاد از افزایش بی رویه 
قیمت قطعــات یدکی و نبــود نظارت، افزود: ســال 
گذشــته همین فصل قیمــت تعویــض روغن برای 
کامیون های ما با احتســاب فیلتر حــدود ۱۰۰ هزار 
تومان بود، اما امروز حدود 4۰۰ هزار تومان اســت و 

قیمت  هم در مغازه  های مختلف، متفاوت است.

وی اضافه کرد:  امروز در بسیاری از  استان ها الستیک 
برای فــروش وجود نــدارد، یا اغلب فروشــندگان، 
تولیدکنندگان و وارد کنندگان الســتیک به احتکار 

الستیک روی آورده اند.

الستیک و روغن برای کامیون  هایی که کاالی 
اساسی حمل می کنند

در این راستا رئیس ســازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کشور در این باره می گوید: با مشارکت وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت درصدد هســتیم، از هفته 
آینده در پایانه ها و شــهرک های حمــل و نقل بار، به 
کامیون هایی که در طــرح بزرگ جابه جایی کاالهای 
اساسی و محصوالت کشــاورزی مشارکت می کنند، 

الستیک، روغن و قطعات پرمصرف را ارایه کنیم.
به گفته عبدالهاشــم حسن نیا، براســاس هماهنگی  
انجام شده در کمیسیون عمران با وزیر صنعت، معدن 
و تجارت قرار اســت  روغن مورد نیاز رانندگانی که بار 
و مســافر جا به جا می کنند، از طرف شــرکت توزیع 
کننده روغن در پایانه های بار توزیع شود تا رانندگان 

با مشکالت کمتری روبه رو شوند. 
وی همچنین معتقد اســت: بخش قابــل توجهی از 
مشــکالت موجود در بخش جابه جایی بار کشــور، 
ناشی از راننده محوری و نبود شرکت های حمل و نقل 
توانمند است.به گفته رئیس سازمان راهداری، تالش 
می کنیم با تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری 
و بهره گیــری از منابــع بانکــی نســبت بــه ایجاد 
شرکت های توانمند در شــهرهای بزرگ این نقیصه 
را برطرف کنیم؛ شــرکت های حمــل و نقل توانمند 
بدان گونه که در قانون آمده اســت، با برخورداری از 
تعداد قابل توجهی کامیون و بهــره گیری از ظرفیت 
منطقه ای، می تواننــد در مواقع ضــروری  و تنگناها 

مشکالت بخش حمل و نقل جاده ای را برطرف کنند
معاون وزیر راه و شهرســازی می گوید: بیش  از 34۰ 
هزار دســتگاه کامیون در بخش حمل و نقل جاده ای 
فعال اســت که به دلیل عمر بــاال، چالش های جدی 
را در حوزه جابه جایــی بار و بهــره وری حمل و نقل 
ایجاد کرده اســت که چنانچه در قالب شــرکت های 
توانمند ســاماندهی شــوند، بخش قابــل توجهی از 
مشکالت موجود برطرف خواهد شد.به هر حال امروز 
کامیونداران تالش می کنند بار مردم روی زمین نماند 
و چرخه اقتصاد کشــور بی وقفه بچرخــد، اما انتظار 
دارند، دو لت با اتخاذ تدابیر ویژه و پیشگیرانه ، طوری 
برنامه ریزی کند که روند رو به رشــد رفع مشــکالت 

برای آنها و البته همه اقشار جامعه محسوس باشد.

پدال
7
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و متقاضیان خودر
 از پس یک سال تنش در بازار خودرو، قیمتها به 
تازگی روندی کاهشی را آغاز کرد و وزیر صنعت 

اعالم کرده این روند ادامه دارد.
در شــرایطی که بازار خودرو هر روز شاهد ثبت 
رکوردهای تازه بود،برخی با استناد به تحرکات 
دالالن خواســتار حــذف موافــه قیمت از 

آگهی های مجازی شدند.
مســئوالن نیز بارها وعده کاهش قیمت ها را با 
اجرای طرح های متعــدد دادند،از جمله فروش 
فوری خودرو در قالب تحویل سی روزه و سرعت 
بخشی به ایفای تعهدات پیشین،اما در عمل این 
اقدامات و برنامه ها نتوانســت مشکالت را حل 

کند. 
انتشار اخباری در خصوص ترخیص خودروهای 
در گمرک مانده اما نکته مهمی بــود که بازار را 
تحت تاثیر قرار داد. کاهش محسوس قیمت ها 
در بازار تحت تاثیر ریزش قیمت دالر از یک سو و 
به کف رسیدن تقاضا از سوی دیگر نیز این امید 
را زنده کرده اســت که تعدیل قیمت ها در این 
بازار ادامه یابد .رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن 
و تجارت درباره علت کاهــش قیمت خودرو در 
بازار در روزهای اخیر، به خانه ملت گفت: قیمت 
خودرو عمدتا تحــت تاثیر مســائل روانی بازار 
است؛ در دوره ای به دلیل نوســانات ارز، قیمت 
ســازی ها در فضای مجازی و… قیمت خودرو 

افزایش پیدا کرد.
وی افــزود: تصمیماتــی ماننــد ترخیــص 
خودروهای مانده در گمــرک بر قیمت خودرو 
در بازار اثر مثبت داشــت و قیمت ها را کاهشی 

کرد.
این وزیر کابینه دوازدهم با بیــان اینکه وزارت 
تحت امرش برای ســاماندهی بــازار خودرو و 
کاهش قیمت ها تصمیماتی اتخاذ کرده اســت، 
اظهار کرد: حدود 5۰ هزار دستگاه خودروهای 
کف پارکینــگ در روزهای آینده به مشــتریان 
تحویل داده می شــود که اثر بسیار خوبی بر بازار 

دارد.
رحمانی تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو را 
در بهبود شرایط بازار موثر دانست و خاطرنشان 
کرد: مصوبه مجلس اثر مثبتی بر قیمت خودرو 

در بازار و کاهش التهابات داشت.

و و سایپا خصوصی  ایران خودر
می شود

 در جلســه اخیر هیــات عالی واگــذاری که به 
ریاست وزیر امور اقتصادی ودارایی برگزار شد، 
عرضه باقیمانده ســهام دولت در شــرکت های 

بزرگ بورسی به تصویب رسید.
بر این اساس مقرر شد ســهام این شرکت ها به 
صورت بلوکی و یکجا مطابــق مقررات به عموم 

متقاضیان واگذار شود.
بر اســاس این گزارش ، هیأت واگذاری در این 
راستا قیمت پایه این ســهام را نیز مطابق آیین 

نامه نحوه قیمتگذاری سهام به تصویب رساند.
شرکت های موضوع این مصوبه شامل شرکتهای 
پاالیشگاه نفت الوان، شــیراز، اصفهان، تهران، 
بندرعباس و تبریــز، بانکهای تجــارت، ملت و 
صادرات ایران و دو شــرکت بیمه ای شامل بیمه 
البرز و بیمه اتکایی امیــن و همچنین هلدینگ 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، شرکت های 
ملی صنایع مس ایــران و فوالد مبارکه اصفهان، 
ایران خودرو و ســایپا و نیز شرکت های کشت و 
صنعت و دامپروری پارس و سرمایه گذاری ملی 

ایران می باشد.
بنابر این گــزارش همچنین در ســایر مصوبات 
نیز با اصالح اساسنامه شــش شرکت مندرج در 
فهرست واگذاری ســال جاری که عمدتاً مربوط 
به افزایش ســرمایه این شــرکت ها می باشــد، 

موافقت شد. 
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

ستاد تنظیم بازار دست به کار شد

جزییات مصوبه مقابله با تحریم
رامین شــهراد  معاون فنی گمرک ایران با اشاره 
به پیشنهاد استقرار تیم کارشناســی دفتر ارزش در 
وزارت صنعت و تعامل نزدیک و کاربردی با این مرجع 
گفــت: آماده ایم چارچــوب ارزش اقــالم مورد ثبت 
ســفارش در زمان صدور و اخذ مجوز مربوطه، توسط 

این تیم کارشناسی چندجانبه تعیین شود.
با توجه به موضوع بررســی راهکارهای رفع مشــکل 
عدم انطباق ارزش تعیین شده در مجوز ثبت سفارش 
با ارزش زمان اظهار کاالهای اساســی به گمرکات و 
مشکالت متأثر از این موضوع برای فعالین اقتصادی 
با توجه به مصوبــات ابالغی ســتاد اقتصادی دولت 
توسط ریاســت محترم جمهوری و تکالیف محوله از 
سوی ریاســت محترم جمهوری مبنی بر رسیدگی 
و تأییــد قیمت خریــد کاالهای وارداتــی در مرحلۀ 
ثبت ســفارش، مباحث مرتبط با مشــکالت تأمین 
کاالی ناشــی از عدم امکان تســویۀ حســاب ارزی 
توســط واردکنندگان علی رغم ترخیص کاال به دلیل 
اختالف ارزش، ارزش مندرج در مجوز ثبت سفارش 
با ارزش های گمرکی مندرج در سامانۀ TSC و بروز 
پرونده های اختالفــی متعدد در گمــرک، موضوع 
در جلســۀ کمیتۀ کارگــروه تنظیم بــازار مطرح و 

تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.
معاون فنی گمــرک ایــران در گفتگو بــا خبرنگار 
اقتصادی تســنیم اعالم کرد: مطابق مصوبات جلسۀ 
کممیتۀ مذکور، مقرر شد دستگاههای مسئول ثبت 
ســفارش کماکان کنترل هــای الزم را درخصوص 
بررســی و تأیید ارزش مندرج در پروفرما اینوایس در 

زمان ثبت سفارش انجام بدهند.
ارونقی افزود: برای رفع مشکل اجرائی بررسی ارزش 
از ســوی گمرکات اجرائی کشــور در زمــان اظهار و 
بررســی ارزش گمرکی و از آنجا که ارزش مورد تأیید 
مراجع ذی ربــط منــدرج در ثبت ســفارش مالک 
تأمین ارز از طــرف بانک و اظهار به گمرک از ســوی 
واردکنندگان می باشد، مقرر شد ارزش مورد بررسی 
گمرک بــا تلرانس حداکثر ۱5% باالتر یــا پایین تر از 
TSC بــرای کاالهای اساســی و ضــروری، مالک 
رسیدگی و اقدام گمرک واقع شــود تا بدین وسیله از 
بوروکراسی های زاید اداری و تشــکیل غیرمتعارف 
پرونده هــای بیش اظهاری و کم اظهــاری جلوگیری 

شود.
معاون رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه زمان 
اجرای مصوبۀ فوق از 5/۱۸/ ۱3۰۷ تا پایان تحریم ها 
مقرر شده اســت و بیان این موضوع که گمرک ایران 

بالفاصله نســبت به ابالغ موضوع بــه کلیۀ گمرکات 
اجرائی کشــور اقدام خواهد نمود ابراز کرد: با اجرای 
مفاد این مصوبه بسیاری از پرونده های مفتوح در این 
زمینه که شــائبه کم اظهاری یا بیش بود ارزش دربارۀ 
آنها متصور بوده رفع شــده و گمــرکات اجرائی نیز 
من بعد در رســیدگی های خود به ارزش اقالم اعالمی 
اظهارشــده به گمرک، در خصوص مورد، وفق مفاد 

مصوبه مزبور اقدام خواهد کرد.
ارونقــی خاطرنشــان نمــود: علی رغــم اینکه وفق 
مفاد قانون امــور گمرکی و آئین نامــۀ اجرائی قانون 
اشاره شده، رســیدگی به ارزش کاال از جمله وظایف 
و صالحیت های ســازمان گمرک به شــمار می رود 
اما با توجه به شــرایط موجود، گمرک ایران آمادگی 
کامل دارد تا عــالوه بر اقدامات فوق، با اســتقرار تیم 
کارشناســی در وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
و تعامل نزدیک و کاربردی با ایــن مرجع، چارچوب 
ارزش اقالم مورد ثبت ســفارش در زمان صدور و اخذ 
مجوز مربوطه، توسط این تیم کارشناسی چندجانبه 
تعیین شــود تا هنگام اظهار کاال به گمرک با رعایت 
مقررات مربوطه، ایســتایی از نظر رسیدگی به ارزش 
کاال در گمرکات اجرائی وجود نداشــته باشد و سریعاً 
نسبت به انجام تشــریفات گمرکی و ترخیص کاال از 
گمرک اقدام شــود؛ درهرحال، این اقدامات، مانع از 
بررسی ارزش توســط گمرک نبوده ولی از اختالفات 
حادث شده و تعداد پرونده های متشکله در این زمینه 

تا حد بسیار زیادی خواهد کاست.
معاون فنــی و امور گمرکی گمرک ایــران در خاتمه 
اعالم کرد: گمرک این اختیار را دارد که  در بررســی 
ارزش معامالتی کاالهای بورســی که دائمــاً تغییر 
قیمت پیدا می  کننــد، از منابع معتبــر بین المللی و 
بازارهای بین المللی اســتفاده کــرده و برمبنای آن 
ارزش گمرکــی را تعیین کند؛ همیــن طور گمرک 
مجاز هســت در بررســی ارزش گمرکــی به صورت 
تکمیل کننده از خدمات شــرکتهای بازرسی و فنی 
بین المللی ذی صالح بهره ببرد کــه این موضوع باید 
به هنگام بررســی ارزش هنگام ثبت سفارش کاال هم 
مدنظر واقع شود، در همین راستا می توان به تشکیل 
جلسات متعدد کارشناســی با اعضای اتحادیه های 
صنوف مختلف هم اشــاره کرد که گمــرک ایران با 
برگزاری این جلسات و استماع توضیحات اعضای این 
اتحادیه ها و کســب راهنمایی های تخصصی توانسته 
گامهای مؤثری در اعالم ارزش های متقن، مســتند و 

واقعی بردارد.

پیشنهاد افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی 
قیمت شوینده ها

دبیر انجمــن تولیدکنندگان پودر شــوینده با 
اعالم اینکه قیمــت نهاده های تولیــد افزایش 
پیدا کــرده اســت، گفــت: بر همین اســاس 
تولیدکننــدگان شــوینده درخواســت ۲۰ تا 
۲5 درصدی تعدیل قیمتها را به ســازمان های 

مربوطه ارسال کرده اند.
جمشید فروزش در گفت و گو با تسنیم، با اشاره 
به اینکــه افزایش قیمت مواد اولیــه و تغییرات 
قیمت ارز نیمایی هزینه تمام شده کاالها را برای 
تولیدکنندگان افزایش داده است، اظهار داشت: 
نهاده های تولید به حدی قیمتشان افزایش پیدا 
کرده که تولیدکنندگان ملزم به افزایش قیمت 

برای ادامه فعالیت خود هستند.
وی با بیــان اینکــه تولیدکنندگان شــوینده 
درخواســت ۲۰ تا ۲5 درصدی تعدیل قیمتها را 
به سازمان های مربوطه ارسال کرده اند، افزود: به 
نظر می رسد با صدور مجوزها قیمت های جدید 

شوینده اواخر خردادماه امسال اجرایی شود.

عرضه گوشت تنظیم بازار توسط 
تعاونی ها

 معاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی از 
مذاکره برای واگذاری برخی شــرکتهای شستا 
به تعاونی هــای توانمند و اســتفاده از ظرفیت 
تعاونی هــای دانش بنیــان در شســتا خبر داد 
و گفت: شــبکه تعاونی های توزیعی در ایام ماه 
مبارک رمضــان، با قیمت ارزان تری گوشــت و 

کاالهای اساسی را در اختیار مردم قرار دادند.
محمد کبیری با اشــاره به امضــای تفاهم نامه 
همــکاری با شــرکت ســرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی )شســتا(، اظهــار کــرد: انعقاد این 
تفاهم نامــه دربرگیرنده چند هــدف بود؛ اول 
اینکه با ایجــاد و گســترش همکاری های دو 
جانبه زمینــه اســتفاده از ظرفیت های بخش 
تعاون به وجــود آید و دوم در بحــث واگذاری 
برخــی از شــرکت های شســتا اولویت بخش 
تعاون بــه ویــژه تعاونی های توانمنــد در نظر 
گرفته شود و با توجه به هدف گذاری دستیابی 
بخش تعاون به ســهم ۲5 درصدی در اقتصاد 
ملی، بخش تعاون به طور مؤثــر در این زمینه 

سهم داشته باشد.
وی ادامه داد: هدف دیگر این بود که زمینه های 
همکاری در ســرمایه گذاری هــای ایجادی یا 
توســعه ای در بخش تعاون را به مجموعه شستا 
اعالم کنیم تا پس از نهایی شــدن، این زمینه ها 
مــورد بررســی قــرار گیــرد و در صورتی که 
طرح هــای تعاونی ها اقتصادی باشــد، در بحث 
سرمایه گذاری ایجادی و توســعه ای مشارکت 

مستقیم داشته باشند.
معــاون امور تعــاون وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی خاطرنشــان کرد: هدف دیگر انعقاد 
تفاهم نامــه این بود که طی تفاهمــی که از قبل 
با صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در بحث راه 
اندازی مرکز نوآوری تعاون داشــتیم، مقرر شد 
تعاونی های دانش بنیان نیــز حمایت و معرفی 
شوند و در زنجیره تأمین شــرکت های شستا از 
ظرفیت بخش تعاون به ویژه تعاونی های دانش 
بنیان اســتفاده و در مرکز نوآوری بخش تعاون 

حتی االمکان مشارکت الزم را داشته باشند.

چرا برنج گران شد؟
دبیر انجمن برنــج با بیان اینکــه 45۰ هزار تن 
برنج بیش از نیاز در کشــور وجــود دارد، گفت: 
افزایش  قیمت  برنج کاذب است و توسط عده ای 
فرصت طلب، محتکر و ســودجو انجام می شود و 

همین ها هستند که بر طبل واردات می کوبند.
طی روزهای گذشــته مســئوالن اتحادیه های 
واردکننــدگان برنج مرتب اعــالم می کنند که 
افزایش فعلی قیمت برنج در بازار متأثر از کمبود 
عرضه است و دولت باید اجازه دهد واردات برنج 
در طول دوازده ماه انجام شود. این گروه در حالی 
بر طبــل واردات می کوبند که دولت از ســالها 
پیش در فصل برداشت برنج یعنی مرداد تا آبان 
واردات برنج را ممنوع می کند تا تولیدکنندگان 
داخل در تولیــد این محصول اساســی متضرر 

نشوند و تولید پایدار ادامه یابد.
در این زمینه که آیــا واقعا افزایش قیمت برنج به 
دلیل کاهش تولید و کمبود عرضه در بازار بوده 
است، با جمیل علیزاده شــایر دبیر انجمن برنج 
صحبت کردیم. وی در پاســخ بــه این اظهارات 
گفت: تولیــد داخل به اضافه وارداتی که ســال 
گذشــته داشــتیم، 45۰ هزار تن بیش از نیاز 

داخل است. 
وی ادامه داد: ســال گذشــته ۲ میلیون و ۲5۰ 
هزار تن برنج در داخل کشور تولید شد و در نیمه 
نخست سال گذشته با توجه به آمار ۱.۲ میلیون 
تن برنج وارد کشور شد که در مجموع 3 میلیون 

و 45۰ هزار تن برنج می شود.

برخی به طبل واردات می زنند
به گفته دبیر انجمن برنــج، در این میان گروهی 
هستند که بنا به ماهیت مســئولیتی که دارند، 
دنبــال واردات برنج هســتند و از هــر راهی و 
ترفندی برای ایــن کار اســتفاده می کنند، در 
حالی که کشــور نیاز به واردات برنــج در حال 

حاضر ندارد، بیش از نیاز داخل برنج وجود دارد.
علیزاده با بیان اینکه هیچ دلیــل فنی، علمی و 
منطقی برای افزایش قیمت برنج در بازار وجود 
ندارد، گفت:  این افزایــش  قیمت ها کامال کاذب 
و توسط عده ای فرصت طلب، محتکر و سودجو 
انجام می شــود و باید دولت نظارت های خود را 
بر این بازار تشــدید کند. زمانــی که محصولی 
فراوان وجــود دارد، باال رفتن قیمــت آن قابل 
پذیرش نیست و باید رسیدگی بیشتری از سوی 

مسئوالن ذیربط انجام شود. 
وی گفت: برخی با ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی سود 
خوبی از این واردات به دست می آورند و مرتب بر 
طبل واردات می زننــد، در حالی که به جای این 

صحبت ها باید به تقویت تولید داخل بپردازند. 
وی با طرح این موضوع که چرا این افراد با اقتصاد 
و معیشت مردم بازی می کنند، گفت: همه افراد 
در داخل یک کشــتی نشســته ایم و هر آسیبی 
که جامعــه و اقتصاد مردم ببینــد، آنها هم ضرر 

خواهند کرد. 
از علیزاده ســوال شــد که آیا امکان آزادسازی 
واردات برنج وجود دارد؟ گفت: از ســالها پیش 
دولت از مرداد تا اول آبــان واردات برنج را برای 
حمایت از تولید داخل ممنوع می کرد، اما اکنون 
برخی با هدف القــای واردات اعالم می کنند که 
آزادســازی برنج از آبان ماه انجام می شــود، در 
حقیقت آنها با طرح معکــوس موضوع، به دنبال 

القای واردات هستند.


