
عقب نشینی قیمتی ادامه دارد

 دالیل سقوط نفت 
وزه به کف 100 ر

رئیس ستاد تنظیم بازار:

کوپن فعال در دستور کار نیست

حکایت رابطه دولت و بخش خصوصی حکایت 
عجیب و غریبی اســت. در حالی که هر دو طرف 
به کرات بر ضرورت تحکیم و تقویت این ارتباط 
برای حل مشــکالت و چالش ها تاکید می کنند 
اما به نظر نه فقــط افق جدیــدی در این رابطه 
گشوده نمی شود بلکه هر چه می گذرد دو طرف 
از یکدیگر دورتر هم می شوند و برگزاری جلسات 
و نشســت ها و... نیز کارکردی صرفا تبلیغاتی و 
رسانه ای می یابند تا رســیدن به تفاهم و کاهش 
شکاف.در همین نشست اخیر رییس جمهوری 
با کارآفرینــان و فعــاالن اقتصادی مســائلی 
از ســوی دو طرف طرح شــد کــه بخوبی این 
بحران رابطه را به نمایش می گذارد.از یک ســو 

رییس جمهور به عنوان باالتریــن مقام اجرایی 
کشــور که از عزم دولتش بــرای نظرخواهی از 
فعاالن بخش خصوصی گفت و اینکه »همیشه 
اعضای دولت را تشویق کردم که بدون مشورت 
با بخش خصوصی تصمیم نگیرند و اگر تصمیمی 
بدون مشــورت با بخش خصوصی اتخاذ شود، 
قبول نمی کنم« و نیز »رقابــت بخش دولتی با 
بخش خصوصی را کاماًل غلط و اشــتباه است« 
و...از ســوی دیگر فعــاالن بخــش خصوصی 
که به شــدت گالیه منــد بودند کــه »نهادها و 
ســازمان های تصمیم گیــر، صــدای دولت و 
رییس جمهور را نمی شــنوند و بخش خصوصی 
عمال پاسخ مناســبی از آنها دریافت نمی کند« 
و حتی گزارش تحلیلی ارســال شــده از سوی 
این نهاد اصلی بخش خصوصــی را که »حاوی 
راه حل هایی برای رفع مشکالت اقتصادی است 
و به صورت محرمانه برای روسای سه قوه ارسال 
شده اســت، عالوه بر ده ها نامه دیگر ارسالی در 

همین ســال به دولت، مــورد بی اعتنایی قرار 
می گیرد و بدون پاسخ می ماند یا برخالف وعده 
و وعیدهــا« بخــش خصوصی به بــازی گرفته 
نمی شــود« و »در برگزاری مناقصات واگذاری 
پروژه ها، اولویت با بخش خصوصی نیست« و... 
آقای روحانی به اصل 134 قانون اساســی اشاره 
می کندکه طبق آن »ریاســت هیات وزیران با 
رییس جمهور اســت که ... با همکاری وزیران، 
برنامه و خط مشــی دولت را تعییــن و قوانین را 
اجرا می کند و در موارد اختــالف نظر یا تداخل 
در وظایــف قانونــی دســتگاه های دولتی در 
صورتی که نیاز به تفســیر یا تغییر قانون نداشته 
باشــد، تصمیم هیات وزیران که به پیشــنهاد 
رییس جمهور اتخاذ می شود الزم االجرا است« 
و از عــدم اجرای ایــن اصل گالیــه می کند که 
»مشکل این نیست که دولت چه اختیاراتی دارد 
و اگر قانون اساسی اجرا شــود، دولت اختیارات 
کافی دارد.«                    ادامه در صفحه 2
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  نمایندگان مجلس تاکید کردند 

پرداخت مستقیم یارانه ارزی به مردم
خریدار   گروهی از نمایندگان مجلس با اشــاره به 
اینکه بخش اعظم 14 میلیارد دالر ارز 4۲۰۰ تومانی 
اختصاص داده شــده به رانت خواران می رســد، 
خواســتار توقف اجرای ایــن سیاســت و پرداخت 

مستقیم یارانه ارزی به مردم شدند.
اخیرا و با گذشــت بیش از یک سال از اجرای سیاست 
ارز 4۲۰۰ تومانی توســط دولت، مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اســالمی گزارشــی را با محوریت 
ضــرورت حــذف ارز ترجیحــی )4۲۰۰ تومانــی( 
منتشــر نمود. در این گزارش با اشــاره به اختصاص 
ارز ترجیحی به ۲5 قلم کاالی اساســی آمده اســت: 
»کاالهای اساســی مشــمول ارز ترجیحی )4۲۰۰ 
تومان( از اسفند 13۹۶ تا بهمن 13۹۷ به ترتیب 53 

و 4۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند«.
این مرکز پژوهشــی با اشــاره به محدودیــت منابع 
ارزی در ســال آینده، پیشــنهاد حذف ارز ترجیحی 
اختصاص یافته به کاالهای اساســی به غیر از دارو و 
واردات آنها با ارز نیما را ارائــه و اعالم کرد: »اختالف 
ارز ترجیحــی و نیمایی اختصاص یافتــه به کاالهای 
اساســی مصرفی 3/8 میلیارد دالر اســت. می توان 
از آن بــه عنــوان منبعی بــرای پرداخــت یارانه به 
مصرف کنندگان و کمک به رفع مشــکل سرمایه در 

گردش تولیدکنندگان استفاده کرد«.
با توجه بــه اصرار دولــت مبنی بر اجرای سیاســت 
تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی 
در سال جاری و پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس 
مبنی بر حذف این سیاســت و پرداخت مستقیم این 
یارانه به مردم بــه صورت نقدی-کاالیــی، خبرنگار 
اقتصادی باشــگاه خبــری توانا خبرگــزاری فارس 
گفت وگوهایی با برخی نمایندگان مجلس داشته که 

متن آن در ادامه آمده است:

با حذف ارز ترجیحی، می توان به هر ایرانی 
ماهانه 200 هزار تومان یارانه داد

حســینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیســیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اختصاص ارز 
4۲۰۰ تومانی به کاالهای اساســی هیچگونه تاثیری 
در زندگی مردم نداشــته اســت، گفت: اختصاص ارز 
ترجیحی به واردات، تنها باعث ایجاد رانت و فساد و به 
وجود آمدن سلطان های مختلف در اقتصاد شده است.

حاجی دلیگانــی افزود: ما از ابتدا پیشــنهاد دادیم به 
جای آنکه ارز ترجیحی به واردات کاالهای اساســی 
اختصاص یاید، مابه التفــاوت ارز نیمایی و ارز 4۲۰۰ 
تومانی به حســاب خود افراد ریخته شــود. این مبلغ 

حدود 1۷۰ هزار میلیارد تومان اســت که به ازای هر 
فرد ایرانی در ماه ۲۰۰ هزار تومان می شود و هر کس 

خودش مدیریت مخارج خود را انجام می دهد.

اختالف قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به عنوان 
سود رانتی نصیب دالالن و واسطه  گران می  شود

عباس پاپی زاده عضو کمیســیون کشاورزی مجلس 
با انتقــاد از وضعیت توزیــع کاالهای اساســی وارد 
شــده با ارز 4۲۰۰ تومانی گفت: درآمد دولت از مابه 
التفاوت قیمت ارز ترجیحــی و ارز نیمایی 1.5 برابر 
کل یارانه یک سال مردم است. با شرایط فعلی توزیع 
این یارانه در قالب کاالی اساســی، رانت ایجاد کرده 
اســت بطوریکه بعضی ها با ارز یارانه ای کاالیی را وارد 
کشور می کنند و در زمان توزیع، بر اساس ارز آزاد آن را 

توزیع می کنند.
پاپی زاده افزود: در واقع اختالف قیمت ارز ترجیحی و 
ارز آزاد به عنوان سود رانتی نصیب دالالن و واسطه-

گران می شود. بهتر اســت، دولت برای تامین کاالهای 
اساسی مردم کارتی را صادر کند و مبلغ مابه التفاوت 
ارز ترجیحــی و ارز آزاد به کارت هر فرد واریز شــود. 
در این حالت دیگر شــاهد صف هــای طوالنی و تورم 

حاصل از دادن رانت به دالل ها نخواهیم بود.

 اگر یارانه مستقیما به مردم داده شود 
بهتر است

محمدرضا امیر حسنخانی عضو کمیسیون اصل نود 
مجلس با گالیــه از عدم همراهی دولت با پیشــنهاد 
حــذف ارز ترجیحی در زمان تصویــب الیحه بودجه 
۹8، گفت: روش تخصیــص ارز برای واردات کاالهای 
اساســی هر چند با هدف کمک به معیشت مردم در 
نظر گرفته شــده اســت، اما وقتی معلوم نیست وارد 
کنندگان ایــن ارز را در کجا مصــرف می کنند، نباید 
یارانه مردم را به واردکننده ها داد. اگر یارانه مستقیم 

به مردم داده شود بهتر است.

حمایت از پیشنهاد اختصاص کاال برگ به مردم 
برای تامین مایحتاج اساسی

سید محمد حســینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاســبات مجلس با تایید پیشنهاد اختصاص کاال 
برگ برای تامین مایحتاج اساســی به مردم، تصریح 
کرد: اختصاص ارز ترجیحی به واردات کاال در کاهش 
فشار اقتصادی به مردم بی تاثیر نبود، اما عدم شناخت 
جامعه هدف و ایرادهای شــبکه توزیع باعث شــد تا 

اثرگذاری این طرح کم شود.  

بهترین روش، اختصاص مابه التفاوت قیمت ارز 
آزاد و ارز ترجیحی به خود مردم است

سید حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس با بیان اینکه مخالف سیاست چند نرخی بودن 
قیمت ارز هســتم، گفت: نحوه توزیع یارانه باید طوری 
باشد که باعث ایجاد رانت و فساد دوباره نشود. بهترین 
روش برای کم کردن فشــار اقتصادی، اختصاص مابه 
التفاوت قیمــت ارز آزاد و ارز ترجیحــی به خود مردم 
است. اگر زنجیره توزیع، شــیوه توزیع و جامعة هدف 
شفاف و معلوم باشــد، اختصاص یارانة نقدی می تواند 

بیشترین تاثیر را بر سفرة مردم داشته باشد.

اختالف قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به خود 
مردم داده شود

حجت االسالم احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس با تاکید بر اهمیت شفافیت در پرداخت یارانه 
به مردم گفت: اگــر مابه التفاوت قیمــت ارز 4۲۰۰ 
تومانی و ارز آزاد به مردم پرداخت شــود، مدیریت آن 
با خود مــردم خواهد بود. نکته مهمی کــه باید به آن 
توجه شود، لزوم تبیین و شــفاف نمودن چرایی این 
پرداخت برای مردم است تا بتوانند به شیوه صحیح از 

آن استفاده کنند.

بخش اعظم 14 میلیارد دالر ارز ترجیحی 
نصیب رانت خواران شد

محمد مهدی مفتح ســخنگوی کمیســیون برنامه، 
بودجه و محاســبات مجلس هم دربــاره این موضوع 
گفت: متأســفانه دولت در فضای ادارة امور کشــور 
حضور فعال ندارد و این 14 میلیارد دالر هم بیشــتر 

نصیب رانت خواران شده است.
مفتح با اشــاره به بحث هدفمند کردن یارانه ها افزود: 
اقتصاد کشور نیازمند اصالحات اساسی است. تا وقتی 
این اتفاق نیافتد این قدم هــای کوچک اثر تجمیعی 
نخواهند داشــت، مانند بدنی که مریض است و هر بار 
ن  ن تزریق شــود، برای دفعة بعد به ُمسکِّ به آن ُمســکِّ
قوی تری نیاز پیــدا می کند. دولــت، مجلس و مرکز 
پژوهش هــا باید یــک برنامة اصالح اقتصــادی برای 

کشور تهیه کنند که در آن همة این مسائل دیده شود.
سیده فاطمه حســینی عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلس با اشاره به نطق هایی که درباره این موضوع در 
صحن مجلس داشته است، گفت: زمانی که سیاست 
ارز 4۲۰۰ تومانی اعالم شد، انتظار می رفت تدابیری 
اتخاذ گردد که رانت و فســاد کمتر شود نه اینکه رانت 

بیشتری به رانت خواران داده شود. 

سرمقاله
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  ادامه  از صفحه  یک

 فعاالن بخــش خصوصی نیــز آدرس دو قانون 
»اجــرای کلی سیاســت های اصــل 44 قانون 
اساســی« و »قانون بهبود مستمر محیط کسب 
و کار« می دهند که اجرای نادرست اولی »تصویر 
ناموزونی از بنگاهداری در کشــور ایجاد و امکان 
فعالیت بخش خصوصی را در بسیاری از حوزه ها 
ســخت کرده و سبب ورود مســتقیم نهادهای 
حاکمیتی به حوزه بنگاهداری شــده است که 
نقش سیاست گذاری و نظارت توسط نهادهای 
دولتی را تضعیف و اصول شــفافیت و رقابت را به 
محاق برده اســت« و دومی یعنی قانون »بهبود 
محیط کسب و کار« که به گفته رییس پارلمان 
بخش خصوصی رییس جمهوری »بارها آن را از 
طریق تلویزیون نشان داده اند و امروز کمتر از ۲۰ 
درصد آن اجرایی شده و 8۰ درصد آن همچنان 
دست نخورده باقی مانده است«. قانونی که مواد 
۲، 3 و۲4 آن برتکلیف دولت در مشورت خواهی 
از تشــکل ها و فعاالن بخش خصوصی در اتخاذ 
تصمیمــات و اصالح و تدوین مقــررات و صدور 
بخشــنامه ها ی مرتبط با محیط کســب و کار و 
شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی 

قبل از اجرا برای عموم تاکید می کند.
 بر این اساس بنظر می رســد اگر بخواهد چراغ 
رابطــه دولــت و بخــش خصوصــی همچنان 
روشن و از این محل اقتصاد ملی ســر پا بماند و 
کســب و کار مردم و فعاالن اقتصــادی از نفس 
نیفتــد، و همچنین پــروژه اخیــر دولت یعنی 
خصوصی سازی های گســترده که تیتر یک روز 
گذشــته روزنامه دولت بوده اســت، سرانجامی 
متفاوت بــا بعضــی از خصوصی ســازی های 
قبلی داشته باشد، الزم اســت بازیگران دیگری 
کــه مرتبط بــا قوانین فــوق هســتند و نقش 
تعیین کننده ای در اجرایی شــدن آنها دارند اما 
در این عرصه غایبند هم دور میز این گفت وگوها 
و مذاکرات بنشینند و سهم خود را برای حل این 

مسائل پیچیده و حیاتی ادا نمایند!

تالش بانک مرکزی برای نزدیکی 
خ بازار آزاد و سامانه نیما نر

از آنجایی که خوراک پتروشــیمی ها با نرخ نیما 
محاسبه می شود، این واحدها خودکنترلی برای 
جلوگیری از افزایش نرخ ارز در ســامانه را آغاز 
کرده اند؛ اگرچه بانک مرکزی مایل است نرخ را 

به بازار نزدیک کند.
فعــاالن بــازار ارز می گویند که بانــک مرکزی 
تالش خود برای نزدیک شــدن نرخ ارز بازار آزاد 
با سامانه نیما را شدت داده و در تالش است تا این 

دو نرخ را به هم نزدیک کند. 
بر همین اســاس اســت که طی هفته گذشته، 
تحــرکات بازارســاز در بــازار ارز و به خصوص 
صرافی های بانکی حکایــت از آن دارد که بانک 
مرکزی، حد مقاومتی را برای کاهش نرخ در نظر 
گرفته و بر اساس آن، در ساعات مختلف، تابلوی 
صرافی ها را با نرخ های جدید تغییر داده اســت.

بررســی های میدانی حکایت از آن دارد که در 
ساعاتی از روز، صرافی های بانکی قیمت را حتی 
باالتر از نرخی که در بازار مالک عمل قرار گرفته 
بود، اعمال کردند که حکایــت از نوعی مقاومت 
بازارســاز بر روی کاهش نرخ داشته است. البته 
این رفتار صرافی های بانکی، مسبوق به سابقه 
بوده و به خصــوص در روزهایی که نوســانات 
نرخ وجود داشــته و قیمت ها میــل به افزایش 
داشته اند، بازارســاز تالش کرده تا با یک رفتار 
منطقی، در بازار حاضر شــده و مانع از افزایش 
شدید نرخ شــود و در مقاطعی هم که نرخ رو به 
کاهش گذاشته اســت، نرخ صرافی های بانکی 

بعضاً بیشتر از نرخ بازار آزاد بوده است.

کالن



جزییات بخشودگی سود تسهیالت کمتر از ۱میلیارد ریال

اولویت بخشودگی با چه کسانی است؟
مریم آهون بــر     بانک مرکــزی در خصوص بند 
»ل« تبصــره 1۶ قانــون بودجه ســال 13۹8 کل 
کشور جزییات بخشودگی سود تســهیالت کمتر از 
1میلیارد ریــال را اعالم کرد.در راســتای اجرای بند 
»ل« تبصره 1۶ قانون بودجه ســال 13۹8 کل کشور 
موضوع تنفیذ حکم تبصــره )35( قانون اصالح قانون 
بودجه ســال 13۹5، بند )و( تبصره 1۶ قانون بودجه 
ســال 13۹۶ و بند )ط( تبصره 1۶ قانون بودجه سال 
13۹۷ درخصوص بخشودگی سود تسهیالت کمتر از 
یک میلیارد ریال، بانک مرکزی ضمن ابالغ بند قانونی 
یادشده به بانکهای عامل در سال جاری، اهم موارد به 

شرح زیر را به اطالع می رساند.
1ـ بخشودگی سود تسهیالت کمتر از یک میلیارد ریال

1-1- با توجه به اینکه آمار مربــوط به تمام مطالبات 
کمتر از یک میلیارد ریال نظام بانکی تا ســال 13۹5، 
بالغ بر ۲۶ میلیون پرونده با مانــده اصل بدهی بیش 
از ۲4۷8 هــزار میلیارد ریــال و ســود متعلقه آن به 
میزان بیش از 438 هزار میلیارد ریال مشمول قانون 
یادشــده می شــود و باتوجه به محدودیت منابع در 
نظرگرفته شــده در مفاد تبصــره )35( قانون اصالح 
قانون بودجــه ســال 13۹5و جدول پیوســت آن، 
حسب مباحث مطرح شــده در کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اســالمی، بانک مرکزی ناگزیر شد تا 
اولویت هایی را در مفاد دستورالعمل اجرایی مربوطه 
مدنظر قرار دهد و برهمین اساس دستورالعمل مورد 
اشــاره در اسفندماه ســال 13۹5 به بانک های عامل 
ابالغ شد. ضمن اینکه در ادامه اجرای طرح نیز، حسب 
بررســی های به عمل آمده و به مقتضای تصمیمات 
متخذه، اولویت هایی خاصی مــورد تاکید قرار گرفته 

و به بانک های عامل ابالغ گردید.
1-۲- با توجــه به مفاد تبصره های قانونی یادشــده، 
آیین نامه اجرایــی مربوطه و دســتورالعمل اجرایی 
مربوط به بخشــودگی سود تســهیالت کمتر از یک 
میلیاردریــال، ســهمیه بانک هــای عامل شــامل: 
بانک های ملی ایران، صادرات ایــران، تجارت، ملت، 
رفاه کارگران، کشــاورزی، مســکن، ســپه، توسعه 
تعاون، توســعه صــادرات ایران و پســت بانک ایران 
تعیین و ابالغ شده است. بانکهای عامل می توانند در 
چارچوب ســهمیه ابالغی و اولویت های تعیین شده 

نسبت به اجرای قانونی موصوف اقدام کنند.
۲- اولویت های مشمولین بخشودگی سود تسهیالت 

در سال جاری به شرح زیر تعیین شده است:
۲-1- بانک عامل بدواً نســبت به بخشــودگی سود 
تسهیالت اولویت های »۲    -1« و »۲    -۲« ذیل بند )۲( 
دســتورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات 

تســهیالت اعطایی یارانــه ای مــورد حمایت دولت 
بابت حوادث غیرمترقبه و مســکن روستایی و مانده 
مطالبات امهال شده آســیب دیدگان ناشی از حوادث 
غیرمترقبه مشــمول بند )د( تبصره 11 قانون بودجه 
سال های 13۹3 و 13۹4 و بند )و( تبصره )13( قانون 
بودجه 13۹5 )درمــورد پرونده هایی حداکثر تا یک 
میلیــارد ریال بدهــی بابت اصل تســهیالت )اعم از 
سررسید شده قبل از ســال 13۹5 و یا سررسید شده 

طی سال 13۹5(( اقدام می نماید.
۲-۲- درخصــوص مشــمولین بنــد )د( تبصره 11 
قوانیــن بودجــه ســالهای 13۹3 و 13۹4 و بند )و( 
تبصره 13 قانون بودجه ســال 13۹5 که تسهیالت 
آنها به دلیل حــوادث قهری امهال شــده )و تاکنون 
تسویه نشده است(، براســاس قرارداد اولیه متقاضی 

با بانک عامل مورد اقدام قرار می گیرد.
۲-3- اجرای طرح بخشــش سود تســهیالت برای 
طرح های پرورش میگــو، صیادان و شــیالت که به 
دلیل حــوادث غیرمترقبــه و بیماری نتوانســته اند 
نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند )به تشخیص 
بانــک عامل( براســاس قــرارداد اولیــه متقاضی با 
بانک های عامــل در تمام اســتانهای کشــور برای 

تسهیالت تا سقف یک میلیاردریال انجام می شود.
۲-4- اولویت بخشش سود تســهیالت برای افرادی 
که حکم محکومیــت آنها به دلیل عــدم بازپرداخت 
اقساط قطعی شــده و زندانی شــده اند، تا سقف یک 

میلیاردریال قابل اقدام است.
۲-5- آســیب دیدگان ناشــی از زلزله شهرستان بم 
که قبل از وقوع زلزله تســهیالت دریافــت کرده اند 
)موضوع مصوبــه شــماره 135۷۲۰   .ت515۰۲هـ 
مــورخ 13۹3.11.1۲ هیــأت محترم وزیــران( نیز 
مشــمول اولویت هــای بنــد )3 -1( تا ســقف یک 

میلیاردریال قرار می گیرند.
۲-۶- بانک  عامل نســبت به تســویه مطالبات برای 
تمام پرونده هایی که از ســوی آن بانــک بر روی آنها 
اقدام حقوقی صورت گرفته اســت، حداکثر تا سقف 
5۰۰ میلیون ریال بدهی بابت اصل تسهیالت )اعم از 
سررسید شده قبل از ســال 13۹5 و یا سررسید شده 

طی سال 13۹5( اقدام می نماید.
۲-۷- بخشودگی سود تســهیالت اتحادیه مرکزی 
تعاونی های عشــایری ایران، حداکثر تا ســقف یک 

میلیارد ریال قابل اقدام است.
۲-8- بانک کشــاورزی    برای طرح هــای دولت بابت 
پرورش دهندگان موز گلخانه ای، پرورش دهندگان 
میگو، شهرک های گلخانه ای، طرح های آب و خاک، 
اراضی باهوکالت و طرح های پرورش ماهیان گرم آبی 

استان های شــمالی )که فاقد توجیه اقتصادی اولیه 
بوده و یارانه مربوطه تاکنون از ســوی دولت پرداخت 
نشده( تا ســقف یک میلیاردریال و براساس قرارداد 

اولیه متقاضی با بانک، اقدام می نماید.
خاطر نشــان می شــود شــرط »تســهیالت اعم از 
سررسیدشده قبل از ســال 13۹5 و یا سررسیدشده 
طــی ســال 13۹5« برای تمــام متقاضیــان طرح 
بخشش سود تســهیالت زیر یک میلیاردریال برقرار 
می باشد. ضمن اینکه بانکها تا زمان ابالغ اولویت های 
بعدی می بایست نســبت به ادامه طرح بخشش سود 
تسهیالت حســب اولویت های اعالمی بانک مرکزی 

)در سقف سهمیه های ابالغی( اقدام کنند.
بخشش سود صرفاً حســب اولویت های اعالمی بانک 
مرکزی و براســاس اصل قرارداد تســهیالت کمتر از 
یک میلیاردریال صــورت می پذیــرد و مالک تعیین 
مشــمولین، مانده بدهی بابت اصل تسهیالت نیست. 
بخشش سود تسهیالت منوط به پرداخت یکجا و نقدی 

مانده بدهی بابت اصل تسهیالت توسط متقاضی است.
 چنانچه بخشــی از بدهی متقاضی به بانک عامل اعم 
از اصل، ســود و وجه التزام قباًل پرداخت شده باشد، 

بخشش سود به مبالغ پرداخت شده تعلق نمی گیرد.
 باتوجه به مفاد بند »ل« تبصــره )1۶( قانون بودجه 
ســال جاری مبنی بر اینکــه هر یک از مشــمولین 
بخشــودگی ســود تســهیالت با مبلغ یک میلیارد 
ریــال و کمتــر از آن می توانند از زمــان تصویب این 
قانون تا ســقف یک میلیارد ریال از بخشودگی سود 
تسهیالت موضوع این بند اســتفاده کنند، بانک های 
عامل مکلفند نســبت به اخذ تعهد کتبی از متقاضی 
مشمول بخشودگی ســود تســهیالت کمتر از یک 
میلیارد ریال مبنی بر اینکه »مجموع تسهیالت مورد 
بخشودگی ســود از محل اجرای این قانون )مجموعاً 
از کلیه بانک هــای عامل این قانــون(، حداکثر مبلغ 
یک میلیاردریال می باشــد و چنانچه بــرای بانک یا 
دستگاه های مربوطه محرز شود که مجموع تسهیالت 
مورد بخشودگی سود قرار گرفته، بیش از یک میلیارد 
ریال باشد، بخشــودگی انجام شــده منتفی خواهد 

شد«، اقدام کنند.
 بنابر آخرین آمار دریافتــی از بانکهای عامل ، تا تاریخ 
13۹8.۰۲.۲8 بــه میــزان 41.155 میلیارد ریال از 
مجموع سهمیه تعیین شــده، بابت بخشودگی سود 
۷8۹.5۲4 فقره تسهیالت مصرف شده است. بدیهی 
اســت پس از پایان ارزیابی عملکرد بانک ها در مورد 
اجرای قانون مورد اشــاره و در صــورت امکان تأمین 
منابع، در مرحله بعدی نســبت به تغییــر اولویت ها 

اتخاذ تصمیم خواهد شد.

شعبه
3

وزنامـهیکشنبه      12  خرداد 1398     شماره 309 ر

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

@kharidaar
@kharidaar »ونمایی از »ُترنج کارِت  ر

بانک آینده
بانک آینده در ســال »رونق تولید« و در راستای 
حمایت از »کاالی ایرانی«، تسهیـــالت کارت 
اعتباری »تُرنــج کارت« را بــرای بهره برداری 

مشتریان محترم، رونمایی و به بازار عرضه کرد.
سقف تسهیالت کارت اعتباری »تُرنج کارت«؛ 
مبلغ 5۰۰ )پانصــد( میلیون ریال، بــا قابلیت 

بازپرداخت اقساطی، حداکثر 3۶ ماهه است.
تســهیالت »تُرنج کارت«؛ ِصرفاً بــرای خرید 
از شــرکت های طرف قــرارداد )تولیدکنندگان 
 Close داخلی(، امکان اســتفاده دارد و قابلیت
Loop در کانال های درگاه اینتـــرنتی و کارت-
خوان نیز، برای این محصول جدید بانک آینده، 

پیش بینی شده است.
صاحبان »تُرنــج کارت«، حداکثر 3۰ روز پس از 
صدور این کارت، مهلت خرید از فروشــگاه های 
طرف قرارداد با بانک آینده را دارند، که پس از این 
مدت، »تُرنج کارت«، منقضی می شود.دارندگان 
»تُرنج کارِت« بانک آینــده، در حال حاضر می-
توانند؛ محصوالت یکی از شرکت های تولیدکننده 
لوازم خانگی ایرانی که در شــعب بانــک به آنها 
معرفی خواهد شــد را خریــداری کنند. مذاکره 
با سایر شــرکت های تولیدی و خدماتی ایرانی در 
حال انجام اســت که در صورت توافــق و اضافه 
شدن به لیست »تُرنج کارت«، اسامی این شرکت-
ها، بالفاصله به مشتریان محترم، از طریق شعبه 

مربوط، اطالع رسانی خواهد شد.

تفاهم نامه همکاری بانک تجارت 
و صندوق ضمانت صادرات ایران

 بانک تجارت و صنــدوق ضمانت صادرات ایران 
به منظور توســعه تامین مالــی و ارایه خدمات 
صادراتی بانک با پوشــش صنــدوق تفاهم نامه 

همکاری امضاء کردند.
این تفاهم نامه با هدف افزایش ســهم صادرات 
از مجموع تســهیالت اعطایی بانک و توســعه 
تامین مالی صادراتی از طریق اعتبار فروشــنده 
توسط بانک با پوشــش صندوق، در مراسمی به 
امضای رضا دولت آبــادی مدیرعامل این بانک 
و افروز بهرامی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره 

صندوق ضمانت صادرات ایران رسید.
دولت آبادی، بــا ابــراز خرســندی از امضای 
تفاهم نامه با صندوق ضمانت صــادرات ایران، 
گفــت : بانک تجارت طی این ســال هــا با ارائه 
ســبد خدماتی و تســهیالتی متنوع توانسته به 
عنوان یک بانک پیشــتاز در این امور تفاهم نامه 
های مختلفی را با شــرکت ها به امضا رسانده و 
همواره روابط بسیار مناســبی در ارایه خدمات 
مختلف بانکی با این مجموعه ها داشــته است. 
وی افزود: امروز هم در راســتای تحقق اهداف 
شــعار رونق تولید و حمایــت از صنایع تولیدی 
و صادرکننــدگان بانــک مصمم اســت تا این 
همکاری گســترش یافتــه و دوطــرف به یک 

مشارکت برد- برد دست یابند.
بهرامی مدیر عامل صنــدوق ضمانت صادرات 
ایران با اشاره به اینکه بانک تجارت اولین بانکی 
اســت که با این صندوق تفاهم نامــه امضاء می 
کند، گفت: بانک تجارت همواره به عنوان بانکی 
پیشرو در تمام عرصه های بانکداری، حاکمیت 
شرکتی و بازار ســرمایه بوده و بسیار خرسندیم 
که این تفاهم نامه در راســتای تســهیل تامین 
منابع مالی برای صادرکنندگان امضا می شــود. 
وی افــزود: امیدواریــم انعقاد ایــن تفاهم نامه 
در سالی که ســال رونق تولید نامگذاری شده، 
منجر به افزایش نقدینگــی واحدهای تولیدی 
برای توسعه صادرات و ورود بنگاه ها به بازارهای 
بین المللی شود و در عین حال با انجام ابزارهای 
جدید تامین مالی و خرید دین اســناد صادراتی 
دریچه هــای جدیدی بــرای تامین مالی 

بنگاه های صادراتی گشوده شود.



 عقب نشینی قیمتی ادامه دارد

وزه دالیل سقوط نفت به کف 100 ر
 مریم علیزاده   درحالی قیمــت نفت به کمترین 
میزان خود از ماه فوریه رســیده اســت که پُررنگ تر 
شدن عوامل تضعیف کننده اقتصاد جهانی در پی باال 
گرفتن منازعات میان آمریکا، چین و مکزیک، سمت 

تقاضای طالی سیاه را متزلزل کرده است.
پس از آنکه مناقشات سیاســی در خاور میانه، قیمت 
نفت را به ۷5 دالر در هر بشــکه رســاند، بازی تعرفه 
گذاری ترامپ سبب عقب نشینی قیمتی در معامالت 
بازارهای جهانی طالی سیاه شــد. از این رو در هفته 
گذشــته با اعالم خبر اعمال تعرفه بر کاالهای چینی، 
جنگ تجاری دو غول اقتصادی دنیا وارد مرحله جدید 
شــد. گفتنی اســت در حال حاضر با توجه به کاهش 
حجم تجارت جهانــی و افزایش عــدم اطمینان در 
اقتصــاد جهانی عوامــل بالقوه تقویت کننده رشــد 
اقتصادی بســیار محدود اســت. معامله گران طالی 
ســیاه در بازارهای جهانی با نگرانی از عقبگرد رشــد 
اقتصاد دنیا، روز به روز از سطح تقاضای خود کم کرده 
و این موضوع ســبب بر هم خوردن تعــادل عرضه و 

تقاضا در این بازارها شده است.
از ســویی دیگر ســازمان اطالعات انــرژی آمریکا 
در گزارش ماهانه خــود اعالم کرد تولیــد نفت خام 

آمریکا ۲41 هزار بشــکه در روز معادل ۲.1 درصد در 
ماه مارس افزایش یافته و به 11.۹۰5 میلیون بشــکه 
رسیده اســت. این افزایش ماهانه تولید نفت آمریکا 
نسبت به 11.۶۶4 میلیون بشــکه ماه فوریه، پس از 
دو ماه متوالی کاهش تولیــد در ژانویه و فوریه صورت 
گرفت. گفتنی اســت تولید ماهانه آمریکا در دسامبر 

به اوج 11.۹۶۶ میلیون بشکه در روز رسیده بود.
در کنار این موضوع، پنجشنبه شــب ترامپ با انتشار 
توئیتی، آغاز تعرفه گــذاری بــر واردات از مکزیک، 
دومین شــریک تجاریش را نیز اعالم کــرد. واردات 
آمریکا از این کشور سال گذشته حدود 35۰ میلیارد 
دالر بوده است. گفتنی اســت ترامپ برای جلوگیری 
از ورود غیرقانونی اتباع کشــورهای آمریکای التین 
به ایاالت متحده با عبــور از مکزیک، تصمیم به وضع 
تعرفه گمرکی 5درصدی بر تمام کاالهای وارداتی از 
این کشور گرفته است که در صورت حل نشدن مساله 
مهاجران غیرقانونــی مکزیک، این تعرفــه ها تا ۲5 

درصد افزایش خواهند یافت.
در نتیجــه قیمت هر بشــکه نفــت برنــت در پایان 
معامالت روز جمعه با 3 دالر و 34 سنت معادل 5.11 
درصد کاهش به ۶1دالر و ۹۹ ســنت رســید. قیمت 

نفت خام آمریکا نیز در پایان معامالت دیروز با 3دالر 
و ۹ســنت معادل 5.4۶درصد کاهش بــه 53دالر و 

5۰سنت رسید.
بر اســاس تحلیل های تکنیکال، پیش بینی می شود 
این ضعف تقاضا ســبب افت قیمت نفت در هفته آتی 
معامالتی تا سطح 5۹ دالر و 3۰ سنت شود. البته این 
میزان کــف حمایت قوی برای نفت برنت محســوب 
نمی شود و با ظهور نشــانه های ضعف اقتصاد جهانی 
در هفته های آتــی، احتماال شــاهد نفت 5۰دالری 
خواهیم بود. چراکه عالوه بر عقبگرد اقتصاد چین، از 
آمریکا نیز خبر می رســد برای دومین ماه پیاپی، نرخ 
بهره در این کشــور روند افقی طی کرده است. بطور 
کلی افقی شدن نمودار نرخ بهره در امریکا، زمینه ساز 

رکود در ماه های آینده اقتصاد این کشور خواهد بود.
اما دو عامــل بازدارنده از افت قیمــت نفت به زیر 5۰ 
دالر را می توانــد تمایل جدی عربســتان به کاهش 
بیشــتر تولید نفت و همچنین باال بودن هزینه تولید 
نفت شــیل در آمریکا دانســت. از این رو به نظر می 
رســد قیمت نفت در صــورت عدم افزایش ریســک 
های ژئوپولتیک منطقه خلیج فارس، در کوتاه مدت 

حداقل تا محدوده 55 دالر کاهش یابد.

نفت

درحالی مقرر شــده اســت که از ۲۰ 
مردادماه عرضه بنزیــن فقط با کارت 
سوخت انجام شود که به نظر می رسد 
این اقدام نــه تنها در کنتــرل قاچاق 
سوخت موثر نخواهد بود که چالشهای 

عدیده ای را به همراه خواهد داشت.
اخیرا شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران اعالم کرده است که عرضه 
بنزین بــه خودروهــا از روز ۲۰ مرداد 
امســال فقط با ارائه کارت هوشــمند 
سوخت انجام می شود. این شرکت در 
اطالعیه اش بیان داشــته این اقدام در 
اجرای سیاســت های دولت و مجلس 
شــورای اســالمی انجام می شود. روز 
1۶ اردیبهشــت نماینــدگان مجلس 
ضمــن مخالفت بــا ســهمیه بندی 
بنزین با پیشــنهاد اســتفاده از کارت 
ســوخت موافقت کرده بودنــد. بهروز 

نعمتی، ســخنگوی هیئت 
رئیســه مجلــس، دلیــل 
موافقت با کارت ســوخت 
را »جلوگیــری از قاچاق« 

بنزین عنوان کرده بود.
در ایــن خصــوص جالل 
میرزایی، عضو کمیســیون 

انرژی مجلس ضمن ابــراز مخالفت با 
این نحوه از بازگشت کارت سوخت به 
عرصه سوخترسانی، به اقتصادآنالین 
گفت: زمانی که قرار اســت ســهمیه 
بندی بنزین انجــام نشــود و تنها به 
بهانه کنترل قاچاق ســوخت، عرضه 
بنزین با کارت ســوخت باشــد، فقط 
ایجاد زحمت اضافه برای مردم اســت. 
وی در ادامه افزود: ما اگر واقعا دغدغه 
مردم را داریم اجــازه دهیم روال فعلی 

سوختگیری ادامه یابد.

میرزایــی همچنین افزود: 
من بعید می دانیم اجرایی 
شدن عرضه بنزین با کارت 
سوخت به نحوی که مد نظر 
دولت و مجلس است، بتواند 
مانع از قاچاق سوخت شود. 
وی معتقــد اســت قاچاق 
ســوخت از جایگاه ها و بــا مهاجرت 
کارت ســوخت به مناطق مرزی، رقم 
چشمگیری نیســت و قاچاق عمده از 

محل دیگری انجام می شود.
در این بین اما ســوال اساســی مطرح 
است که در صورت همراه نبودن کارت 
هوشــمند ســوخت با صاحب خودرو 
در زمان ســوختگیری، چه تمهیدی 
بــرای این موضوع اندیشــیده شــده 
است؟ اگر قرار است مجددا پای کارت 
ســوخت جایگاه دار در میان باشد که 

ایــن موضــوع، اصل ســوختگیری با 
کارت ســوخت فردی را زیر سوال می 
برد و در کل دیگر افراد تمایلی به ارائه 
کارت ســوخت در زمان سوختگیری 
نخواهنــد داشــت چراکــه مطمئن 
هســتند می توانند از کارت ســوخت 
جایــگاه داران اســتفاده کنند که این 
موضوع سناریوهای اقتصادی دیگری 

را متصور می کند.
اگر هــم بدون کارت ســوخت به هیچ 
عنوان ســوختگیری مقدور نباشــد، 
این مساله سبب بروز مشکالت فراوان 
بــرای متقاضیان بنزین بــدون کارت 

سوخت در جایگاه ها خواهد شد.
 ازاین رو پیش بینی می شــود به ویژه 
در روزهای ابتدایی سردرگمی خاصی 
در اطراف جایــگاه های ارائــه بنزین 

مشاهده شود.

سوخت

وی بنزین کارتی چالش های پیش ر
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W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R انرژی
فاز ۱۱ هم چنان منتظر چینی ها

حدود 1۰ مــاه از خروج توتال از قــرارداد طرح 
توســعه فاز 11 میــدان گازی پــارس جنوبی 
می گذرد و علیرغم اینکه قرار بود شــرکت ملی 
نفت چین جایگزین توتال در این قرارداد شود، 
هنوز خبری از چینی ها نشده است؛ با این وجود 
وزیر نفت به تازگی از ادامه مذاکرات با این کشور 

خبر داده است.
1۲ تیــر 13۹۶ یکی از مهم تریــن صفحات 
تاریخ صنعت نفت ایران بود، زیرا وزرات نفت 
توانست در فضای پسابرجام و با عبور از موانع 
منتقدان نخســتین قرارداد نفتی را در قالب 
قراردادهای جدید نفتی با یک شــرکت غربی 

امضا کند. 
این شــرکت غربی که یک غول فرانسوی به نام 
»توتال« بود، در دهه ۷۰ هم پس از تحریم های 
دوران ریاســت جمهوری بیــل کلینتون علیه 
ایران )معروف بــه داماتو( به ایــران آمده بود تا 
نخســتین فازهای پارس جنوبی را توسعه دهد؛ 
آخرین شــرکت مهــم نفتی غربی کــه پس از 
تحریم های هســته ای و تحریم هــای دوجانبه 
آمریکا و اروپا در ابتدای دهــه ۹۰ ایران را ترک 
کرد و پس از برجام بار دیگر نخســتین شرکت 

مهم غربی بود که با ایران قرارداد امضا کرد.
توتال از همان ابتدا و بعــد از امضای قرارداد، کار 
خود را همانطور که وزارت نفت پیش بینی کرده 

بود در فاز 11 آغاز کرد. 
طی زمانی که توتال در ایران فعالیت کرد اولین 
جکت فاز 11 پارس جنوبی توسط شرکت های 
ایرانی ساخته شد، دفتر توتال در ایران شروع به 
کار کرد و کار توتــال در فاز 11 طبق زمان بندی 

پیش رفت. 
مناقصه برگزار شــد و توتال ۹۰ میلیون دالر در 
فاز 11 هزینه کرد. اما خروج آمریکا از برجام سد 
راه قطار فعالیت توتال در ایران شد و در نهایت از 
آنجاکه این شــرکت نتوانست برای ادامه حضور 
در ایران از آمریکا معافیت بگیرد فاز 11 را ترک 

کرد.
توتــال با ســهم 5۰.1 لیــدر کنسرســیومی 
 CNPCI متشکل از شــرکت ملی نفت، چین
با سهم 3۰ درصد و شــرکت ایران پتروپارس با 
سهم 1۹.۹ درصد بود؛ بنابراین طبق قانون در 
ابتدا شــرکت چینی می تواند جایگزین توتال 
شــود و اگر شــرکت چینی هم فاز 11 را ترک 
کرد، شــرکت ایرانی عهده دار توســعه این فاز 
خواهد شــد. البته هنوز خبر قطعی جایگزینی 
شرکت چینی با توتال از سوی مسئوالن اعالم 

نشده است.

صحبت با چینی ها ادامه دارد
بیژن زنگنه، وزیر نفت در آخرین صحبت های 
خود با اشــاره بــه آخرین وضعیــت تکمیل 
ســاخت فاز 11 پارس جنوبی گفت: همچنان 
در حال صحبــت و رایزنی بــا چینی ها برای 
تکمیل فاز 11 هستیم؛ البته آن ها تا چند وقت 
پیش ایــران بودند و به تازگی کشــور را ترک 

کرده اند.
به گفته وی، شــرکت های ایرانــی نمی توانند 
تکمیل فاز 11 پارس جنوبی را در دســت گیرند 
و با توجه به این که رهبر کنسرســیوم، شرکت 
چینی است و 8۰ درصد ســهم پروژه برای آن ها 
و ۲۰ درصد آن برای شرکت ایرانی است؛ لذا باید 
ابتدا چینی ها اعالم آمادگی کنند تا کار تکمیل 
این فاز آغاز شــود، البته شــاید تحریم ها علیه 
ایران دلیل چینی ها در تعلل برای آغاز همکاری 

با ایران باشد.



  با تاسیس نیروگاه روی پشت بام

وشید به دولت گران تر برق بفر
پونه ترابی   ایــران از نظر میــزان دریافت انرژی 
خورشیدی و متوسط ســاعت آفتابی، ساالنه بیش از 
۲۹۰۰ ســاعت، یکی از کشــورهای مناسب جهان در 
حوزه تولید انرژی های خورشــیدی است و پیش بینی 
می شود این انرژی در آینده سهم قابل توجهی از انرژی 
مصرفی ایران را به خود اختصاص دهد. در این راســتا، 
مشترکان خانگی می توانند با خرید پنل خورشیدی و 
تاسیس نیروگاه روی پشت بام خانه خود، عالوه بر حل 
نیاز خود، مازاد برق تولیدی شان را 1۰ برابر گران تر به 

شرکت توزیع برق تهران بزرگ بفروشند.
از ســال 13۹5 تاکنون، پیرو مصوبه وزیر نیرو درباره 
خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر، عقد 
قرارداد خرید تضمینی برق خورشیدی از مشترکان 
غیردولتی آغاز شــد و با توجه به روند فرهنگ سازی، 
اســتقبال شــهروندان از این طرح رشد چشم گیری 
داشت؛ به طوری که طی سال 13۹۶، میزان قراردادها 
و ثبت نام مشــترکان به طرز قابل توجهی نســبت به 

سال 13۹5 افزایش داشته است.
طبق اعــالم شــرکت توزیع بــرق تهــران بزرگ، 
ســرمایه گذاری در ایــن طــرح به عهده مشــترک 
متقاضی اســت و این شــرکت موظف اســت با کلیه 
مشترکان متقاضی نصب مولد خورشیدی، مطابق با 
دســتورالعمل های مربوطه قرارداد خرید تضمینی با 

مدت ۲۰ سال منعقد کند.

 مزیت های تأسیس نیروگاه خورشیدی
 روی پشت بام

در این راســتا، حســین صبوری، مدیر عامل شرکت 

توزیع نیروی برق تهران بزرگ در گفت وگو با ایســنا، 
با تاکید بــر این که ایجاد نیروگاه های پشــت بامی در 
خانه های شخصی یک امر بســیار جدی است، اظهار 
کرد: در شهر تهران فضای باز برای تأسیس و استفاده 
از نیروگاه وجــود ندارد، به همین دلیل در راســتای 
سیاست هایی که دولت و وزارت نیرو به خصوص طی 
سه تا چهار سال گذشته برای حل این مشکل داشته 
است، تسهیالت و پتانســیل های خوبی را برای جلب 

سرمایه گذاری در این بخش در نظر گرفته است.
وی درباره مزیت های تأســیس نیروگاه خورشیدی 
روی پشت بام توضیح داد: بنا بر سیاست های مذکور، 
با فردی که نیروگاه خورشیدی تأسیس کند، قرارداد 
۲۰ ســال خرید تضمینی امضا خواهد شد. هم چنین 
برق تولیدی بیش از 1۰ برابر مبلغی که یک مشترک 
به وزارت نیرو پرداخت می کند، از مشترک خریداری 
می شــود. مشــترکی که به این کار اقــدام کند، هم 
می تواند بــرق تولیدی را خودش مصــرف کند و هم 

می تواند به شبکه توزیع وصل شوند.
به گفته مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ در دو سال اخیر در سراسر ایران به ویژه در شهر 
تهران هم مجتمع های بــزرگ و مجموعه های دولتی 
ظرفیت های خوبی را نصــب کرده اند و هم پروژه های 

خوبی جزو برنامه شان قرار دارد.

برای تأسیس نیروگاه خورشیدی روی 
پشت بام چه باید کرد؟

صبوری به این ســوال که یک مشترک برای تأسیس 
نیروگاه پشت بامی چه اقداماتی باید انجام دهد، پاسخ 

داد: باید به شــرکت توزیع تهران بزرگ مراجعه کرده 
و مشــاوره و اطالعات رایگان بگیرد. مشــترک باید 
سیستم های مورد نیاز را شــخصاً خریداری کرده و با 
همکاری و مشــاوره وزارت نیرو نصب کند. کنتور وی 
وصل خواهد شد و اگر مشترک تصمیم داشته باشد، 
برق تولیدی را به شبکه تزریق کند، وزارت نیرو کنتور 
را قرائت کرده و هزینه برق تولیدی به صورت ماهانه به 

آن ها پرداخت می شود.
وی با بیان این که دولت برای احجام باال تسهیالتی را 
به مشــترک ارائه می کند، گفت: فعاًل برای مشترکان 
خانگی تسهیالتی در نظر گرفته نشده است. تأسیس 
این نیــروگاه به ســوخت و تعمیــرات نیاز نــدارد و 
بازگشت ســرمایه آن ظرف پنج تا شش سال خواهد 

بود. 
در ســال های گذشــته در شــهر تهــران بــا هدف 
فرهنگ سازی تعدادی نیروگاه پشت بامی در مدارس 
و مساجد نصب شــد و تعدادی را هم ســازمان های 

دولتی و بخش خصوصی نصب کرده اند.

برق را 10 برابر گران تر بفروشید
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی بــرق تهران بزرگ 
درباره هزینه خرید برق تولیدی از مشــترکان گفت: 
دولت برق تولیــدی را حدود 8۰۰ تــا ۹۰۰ تومان به 
ازای هــم کیلووات ســاعت خریــداری می کند، در 
حالی که برقی که به مشــترک فروخته می شود، ۷۰ 
تومان اســت. به عبارت دیگر مازاد برق تولیدی شان 
را 1۰ برابر گران تر به شرکت توزیع برق تهران بزرگ 

می فروشند.

تولید

عضو هیات نماینــدگان اتاق بازرگانی 
تهران با بیــان اینکه دولــت، مجلس 
و حاکمیت نســبت به امــر صادرات 
غیرنفتی جدی نیســتند، گفت: برای 
توسعه صادرات غیرنفتی باید معاونتی 
با عنــوان معاونت صــادرات غیرنفتی 
تشکیل شــود.حمیدرضا صالحی در 
گفت وگو با فارس در مورد با اینکه برای 
توسعه صادرات غیرنفتی چه باید کرد، 
گفت: همه نســبت به اهمیت توسعه 
صادرات غیرنفتی اذعان دارند، اما طی 

سال های گذشته، دولت ها 
و بخش خصوصی هر کدام 
مسیر خود را رفته اند. عضو 
هیــات نماینــدگان اتاق 
بازرگانــی تهران بــا بیان 
اینکه بارهــا از درآمدهایی 
کــه امــکان جایگزینــی 

درآمدهــای نفتــی را دارد، ســخن 
گفته ایم، بیان داشــت: در حوزه انرژی 
و خدمات فنــی و مهندســی اعتقاد 
داریــم، اگر حمایت دولــت و حمایت 

و  سیاســی  دیپلماســی 
اقتصــادی وجود داشــته 
باشــد، می تــوان درآمــد 

زیادی ایجاد کرد. 
وی با اشــاره به اینکــه بازار 
عراق برای صــادرات انرژی 
و خدمات فنی و مهندســی 
یک بازار ۲۰ تا 3۰ میلیون دالری است، 
افزود: در حال حاضر هزار مگاوات برق به 
عراق صادر می شــود که می توان درآمد 
کشــور را از این ناحیه با صادرات برق به 

کشــورهای دیگر از جمله افغانستان و 
پاکستان افزایش داد و ساالنه 1۰ میلیارد 
دالر درآمد از صادرات بــرق ایجاد کرد. 
صالحی با بیان اینکه مشــکالتی بر سر 
راه خدمات فنی و مهندسی وجود دارد، 
گفت: طی سال های گذشته همواره اتکا 
کشور به درآمدهای نفتی بوده است و 
این نگاه هنوز تغییر نکرده است، چرا که 
اگر این نگاه تغییــر می کرد، حداقل یک 
فرد در دولت به عنوان مسئول صادرات 

منصوب می شد. 

صادرات 

دولت و مجلس نسبت به صادرات جدی نیستند
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به ٤٧,٥ درصد رسید 
درصد تغییــرات میانگین شــاخص کل قیمت 
تولیدکننده در چهــار فصل منتهــی به فصل 
زمستان ســال 13۹۷ نســبت به دوره مشابه 
ســال قبل )میانگین تورم تولیدکننده( معادل 
4۷.5 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل 
منتهی به فصل پاییز سال 13۹۷ )34.8 درصد( 

افزایش داشته  است.
مرکز  آمــار ایــران گــزارش شــاخص قیمت 
تولیدکننده در ایران- فصل زمستان 13۹۷  )بر 
مبنای سال پایه 13۹۰( را منتشر کرد. براساس 
این گزارش؛ شاخص کل قیمت تولیدکننده، در 
فصل زمســتان 13۹۷، به عدد 41۲.۲ رسید که 
نسبت به شاخص فصل قبل )3۷۹.۰( 8.8 درصد 
و شاخص فصل مشابه سال قبل )۲4۷.۹(، ۶۶.3 
درصد افزایش داشــته  اســت. درصد تغییرات 
میانگین شــاخص کل قیمــت تولیدکننده در 
چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 13۹۷ 
نسبت به دوره مشابه ســال قبل )میانگین تورم 
تولیدکننده( معادل 4۷.5 درصد بوده که نسبت 
به تورم چهــار فصل منتهی به فصل پاییز ســال 

13۹۷ )34.8 درصد( افزایش داشته  است.
شــاخص قیمت تولیدکننده  بخش کشاورزی، 
در فصل زمســتان 13۹۷، با ۶.۲ درصد کاهش 
نسبت به شــاخص فصل قبل )4۲5.۹( به عدد 
3۹۹.4 رســید. شــاخص این بخــش در فصل 
مورد بررســی نسبت به فصل مشــابه سال قبل 
۶۷.4 درصــد افزایش نشــان می دهــد. درصد 
تغییرات میانگین شــاخص قیمت تولیدکننده 
بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل 
زمستان ســال 13۹۷ نســبت به دوره مشابه 
ســال قبل )میانگین تــورم تولیدکننده بخش 
کشــاورزی( معادل 48.8 درصد بوده که نسبت 
به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز ســال 

13۹۷ )3۹.3 درصد( افزایش داشته است.
شــاخص قیمت تولیدکننده  بخــش معدن، در 
فصل زمستان 13۹۷، با ۶.۷ درصد افزایش نسبت 
به شــاخص فصل قبــل )38۰.4( و  ۶۰.۷ درصد 
افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل 
)۲5۲.۷( به عدد 4۰5.۹ رســید. درصد تغییرات 
میانگین شــاخص قیمــت تولیدکننده بخش 
معــدن در چهار فصل منتهی به فصل زمســتان 
ســال 13۹۷ نســبت به دوره مشــابه سال قبل 
)میانگین تورم تولیدکننده بخش معدن( معادل 
5۰.۹ درصد بوده که نســبت به تورم چهار فصل 
منتهی به فصل پاییز سال 13۹۷ )41.۹ درصد( 
افزایش داشته  است.شاخص قیمت تولیدکننده  
بخــش صنعت، در فصــل زمســتان 13۹۷، با 
14.1 درصــد افزایش نســبت به شــاخص فصل 
قبل )4۲۰.4( به عدد 4۷۹.۹ رســید. شاخص این 
بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل 
مشــابه ســال قبل )۲53.۶( 8۹.۲ درصد افزایش 
نشــان می دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص 
قیمت تولیدکننده بخش صنعــت در چهار فصل 
منتهی به فصل زمســتان ســال 13۹۷ نسبت به 
دوره مشابه ســال قبل )میانگین تورم تولیدکننده 
بخش صنعت( معادل ۶4.۶ درصد بوده که نسبت 
به تــورم چهار فصــل منتهی به فصل پاییز ســال 

13۹۷ )4۷.3 درصد( افزایش داشته  است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل 
زمســتان 13۹۷، با 4.۶ درصد کاهش نسبت به 
شــاخص فصل قبل )1۲۰.5( به عــدد 115.۰ 
رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی 
نسبت به فصل مشــابه ســال قبل ۰.۲ درصد 
افزایش نشــان می دهد. میانگین شاخص قیمت 
تولیدکننده بخش برق در چهــار فصل منتهی 
به فصل زمســتان سال 13۹۷ نســبت به دوره 
مشــابه ســال قبل )میانگین تورم تولیدکننده 
بخش برق( معادل 4.۷ درصد افزایش داشته که 
نســبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز 

سال 13۹۷، )۰.8 درصد( افزایش داشته  است.



آغاز کسادی بازار مسکن در سالگرد جهش قیمت

  جامانده های مسکن چه کسانی هستند؟
محســن محروقی   افت 3۶ درصدی معامالت 
مسکن در اردیبهشت ماه ســال جاری نشان می دهد 
که بازار مســکن در حــال ورود به یک کســادی در 

سالگرد رشد جهشی قیمت ها است.
جهــش قیمــت مســکن در دو برهــه ســال ۹۶ و 
اردیبهشــت ۹۷ به گونه ای بود که باعث شد، قدرت 
خرید از همان روزهــا روز به روز کاهــش پیدا کند و 
نبود تسهیالت مناسب و برنامه برای باال رفتن قدرت 
متقاضیان باعث شــد تا روند معامالت مســکن این 

روزها با افت قابل مالحظه ای همراه شود.
کارشناســان مســکن بر این باور هســتند، افزایش 
قیمت مسکن در ســال ۹۶ و ســپس در اردیبهشت 
ماه ۹۷ شــوک عجیبی به بــازار وارد کــرد و همین 
موضوع باعث شــد، قدرت خرید به مرور کاهش یابد، 
اگر چه فعاالن اقتصادی و مســوالن ارشد وزارت راه و 
شهرسازی بر این باور هستند که رشد قیمت مسکن 
به دالیل مختلفی مثل رشــد نرخ ارز و ســایر موارد 

کالن اقتصادی بوده است.

جامانده های مسکن چه کسانی هستند
احمدیان یکی از مشــاوران امالک فعــال در تهران 
می گوید، سال گذشــته برخی متقاضیان مسکن که 
قدرت خرید هم داشتند، دســت نگه داشتند تا بلکه 
ثبات قیمت  به مســکن برگردد، لذا منتظر ماندند که 
ببینند آیا در ماه های آتی قیمت هــا کاهش می یابد 
یا خیر؟ همین موضوع باعث شــد تا از آنها این روزها 
قدرت خرید نداشته باشــند و به عنوان جامانده های 

مسکن یاد شود.

بازگشت قیمت ها به حالت قبل بعید بود
فردین یزدانی مدیر علمی طرح جامع مســکن نیز با 
تاکید بر اینکه دو تفاوت میان رشــد قیمت مســکن 
ســال ۹۶ با ســال ۹۷ وجود دارد، گفــت: در همان 
روزها نیز بنده پیش بینی کرده بودم که بعید اســت، 

قیمت ها به حالت قبل بازگردد.
وی معتقــد اســت، افزایــش قیمــت مســکن در 
اردیبهشــت پارســال را اگــر بخواهیم بــا افرایش 
قیمت مسکن در سال ۹۶ مورد بررســی قرار دهیم، 
باید بگوئیم که افزایش قیمت مســکن در سال ۹۶ تا 
حــدودی طبیعی بود، امــا افزایش قیمت مســکن 
در اردیبهشــت ماه ۹۷ تا حــدودی غیرطبیعی بود 
که ناشــی از اثرات سیاســت های خارجی و تحریم و 

نوسانات نرخ ارز بود.
گــزارش بانــک مرکزی نشــان می دهد کــه تعداد 

معامــالت آپارتمان های مســکونی شــهر تهران در 
اردیبهشــت ماه ســال جاری به 1۲.1 هــزار واحد 
مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 3۶.5 

درصد کاهش را نشان می دهد.
اما نکته جالب در گزارش بانک مرکزی رشــد قیمت 
در روزهای کســادی بازار مسکن اســت.در ماه مورد 
گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع 
زیربنای واحد مسکونی معامله شــده از طریق بنگاه 
های معامالت ملکی شهر تهران 1۲۶.۷ میلیون ریال 
بود که نســبت به ماه قبل و ماه مشابه ســال قبل به 

ترتیب 1۲.5 و 11۲.۰ درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین در اردیبهشــت ماه امسال، متوسط قیمت 
خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر 
تهران 1۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود که نسبت به 
فروردین امســال 1۲.5 درصد و نسبت به اردیبهشت 

سال گذشته 11۲ درصد افزایش داشته است.

روند تثبیت شده  قیمت مسکن برای سال 98
عطا آیت اللهی کارشــناس بازار مسکن نیز درباره این 
پرسش که قیمت مسکن در سال ۹8 چه خواهد شد؟ 
می گوید، چنانچه به تاریخچه صنعت ساخت وســاز 
بعد از انقالب نگاهی بیاندازیم، شاهد خواهیم بود که 
قیمت مسکن در یک دوره چهار ساله و یا پنج ساله با 
رکود مواجه می شود و قیمت ها در دوره کوتاهی روند 
فزونی به خود می گیرد، بعــد از این دوره قیمت ها در 

مقطع زمانی کوتاه تثبیت می شود.
وی خاطر نشــان کرد: با توجه به شرایط پیش آمده و 
افزایش ۷۰ تا 8۰ درصدی نرخ مسکن نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، به نظر می رسد که قیمت مسکن 

برای سال ۹8 روند تثبیت شده ای را طی خواهد کرد.
مهدی روانشادنیا کارشناس مسکن نیز در مورد آینده 
بازار مسکن گفت: رشد قیمت مسکن در سال جاری 
متاثر از افزایش سایر کاالها رخ خواهد داد، اما به دلیل 
قدرت خرید پایین متقاضیان این رشد قطعا کمتر از 
نرخ تورم عمومی اعالم شــده از ســوی بانک مرکزی 

خواهد بود.

رکورد افزایش ماهانه قیمت شکسته شد
بر اساس اعالم بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال 
1۲ هزار و 1۲8 فقره واحد مســکونی معامله شد که 
نیمــی از آنها کمتــر از ۹۰۰ میلیــون تومان قیمت 

داشتند.
به گزارش خبرنــگار مهــر، بانک مرکــزی آخرین 

وضعیت تحوالت بازار مســکن در اردیبهشــت ماه 
امسال در شهر تهران براســاس آمارهای سامانه ثبت 

امالک و مستغالت کشور را اعالم کرد.
براســاس این گزارش، در اردیبهشــت ماه سال ۹8، 
1۲ هــزار و 1۲8 واحد مســکونی در پایتخت معامله 
شد که واحدهای تا 5 ســال ساخت با سهم 41 درصد 
بیشــترین تعداد را به خود اختصاص دادند. این سهم 
در مقایســه با اردیبهشت سال گذشــته ۲.۹ درصد 
کاهش داشــته اســت.میانگین قیمت هر مترمربع 
واحد مســکونی در تهــران در اردیبهشــت ماه 1۲ 
میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود که نسبت به فروردین 
ماه امسال 1۲.5 درصد و نســبت به اردیبهشت سال 

گذشته 11۲ درصد رشد داشته است.
در میان مناطق ۲۲ گانــه پایتخت، منطقه 5 تهران با 
ســهم 1۶.۶ درصد از کل معامالت، بیشترین تعداد 
قراردادهای فروش مســکن را به خود اختصاص داد 
و گران ترین منطقه پایتخت نیز منطقه 1 با متری ۲۶ 

میلیون تومان بود.
ارزان تریــن منطقــه پایتخت در معامالت مســکن 
اردیبهشــت ماه به منطقه 18 با هر متــر 5 میلیون و 

۹1۰ هزار تومان اختصاص داشته است.
بانک مرکزی در خصوص معامالت مســکن شــهر 
تهران در دو ماهه نخســت امســال اعــالم کرد: در 
ماه های فروردین و اردیبهشــت ۹8، برای حدود 15 
هزار و ۶۰۰ واحد مســکونی مبایعه نامه امضا شد که 
در مقایسه با دو ماهه نخست ســال ۹۶ حدود 35.۶ 
درصد کاهش نشــان می دهد. همچنین در این بازه 
زمانی میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 1۲ 
میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود که نســبت به دو ماهه 
نخست ســال گذشــته 1۰8.1 درصد افزایش نشان 

می دهد.
همچنین در اردیبهشت ماه امســال بیشترین تعداد 
معامالت مســکن به واحدهای مســکونی در دامنه 
قیمتی ۷.5 تا ۹ میلیون تومان در هر متر و بیشــترین 
سهم معامالت مسکن از نظر مســاحت به واحدهای 

مسکونی ۶۰ تا ۷۰ متری اختصاص داشت.
بنابر اعــالم بانک مرکــزی 14.۲ درصــد معامالت 
مســکن در اردیبهشــت ماه به واحدهای مسکونی با 
دامنه قیمتی 3۰۰ تا 45۰ میلیون تومان تعلق داشته 
و 5۰.4 درصد از حجم معامالت مسکونی ماه گذشته 
به خانه های بــا ارزش کمتــر از ۹۰۰ میلیون تومان 
اختصاص داشته اســت. با این حساب حدود نیمی از 
معامالت اردیبهشــت ماه مربوط به امالک میلیاردی 

بوده است.
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شرایط پرداخت تسهیالت ارزان 

قیمت بانک مسکن 
مدیرامور اعتباری بانک مســکن نحوه پرداخت 
تسهیالت ارزان قیمت ســاخت مسکن در بافت 

فرسوده به سازنده ها را اعالم کرد.
محمدحســن علمداری در خصــوص آخرین 
وضعیت و شــرایط پرداخت تسهیالت ساخت 
مســکن در بافت های فرســوده به ســازنده ها 
گفت: سازنده های مسکن در بافت های فرسوده 
شــهری نیز می توانند مانند سایر ســازنده ها 
اقدام بــه دریافت تســهیالت ســاخت از بانک 
مسکن کنند و هیچ محدودیتی از بابت دریافت 

تسهیالت ساخت ندارند.
وی افزود: به ایــن معنا که ســازنده های بافت 
فرسوده نیز می توانند مانند ســایر سازنده ها از 
همه مسیرهای موجود برای دریافت تسهیالت 
ساخت مسکن اســتفاده کنند و عالوه بر آن یک 
مســیر دیگر نیز برای دریافت تسهیالت ارزان 
قیمت ساخت مســکن در محدوده های هدف 
نوسازی و بافت های فرســوده شهری به صورت 
اختصاصی و براســاس قانون برای سازنده های 

مسکن در این محدوده ها تعریف شده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون نرخ ســود تسهیالت 
ساخت مســکن برای ســازنده های واحدهای 
مســکونی در مناطقی غیر از محــدوده بافت های 
فرســوده 18 درصــد اســت، شــرط دریافت 
تسهیالت ارزان قیمت ۹ درصدی برای سازنده های 

مسکن در بافت های فرسوده را شرح داد.
علمداری در این باره توضیح داد: همه سازنده هایی که 
از طرف شرکت بازآفرینی شهری برای دریافت 
تسهیالت نوسازی و ساخت مسکن در بافت های 
فرسوده به بانک مســکن معرفی شوند مشمول 
دریافت تسهیالت ساخت مسکن با نرخ سود ۹ 
درصد هستند و بانک مســکن این تسهیالت را 
به آن ها پرداخت می کند و مشکلی از بابت عدم 

پرداخت تسهیالت به آن ها وجود ندارد.
وی افزود: در ســال های قبل عــدم اختصاص 
یارانه از ســوی دولت برای پرداخت یارانه سود 
تسهیالت ساخت مسکن در بافت های فرسوده 
مانع از دسترسی ســازنده ها به تسهیالت ارزان 
قیمت بود اما هم اکنون و براساس مصوبه دولت 
برای اجرای طرح بازآفرینی شــهری 5۰ درصد 
از نرخ سود تسهیالت ســاخت مسکن معادل ۹ 
درصد از نرخ ســود 18 درصــدی از محل وجوه 
اداره شــده در قالب یارانه ســود به سازنده های 
واجد شــرایط اختصاص می یابد و بانک مسکن 
می توانــد اقدام بــه پرداخت تســهیالت ارزان 
قیمت به این سازنده ها به شرط معرفی از سوی 

شرکت بازآفرینی شهری کند.
علمــداری با بیــان اینکه به دلیل عــدم تامین 
یارانه سود تســهیالت نوســازی تا قبل از سال 
۹۷ تسهیالت نوســازی در بافت های فرسوده 
عمال با همان نرخ 18 درصد پرداخت شده است 
گفت: با شــرایط و تفاهم نامه جدید و به دنبال 
تامین منابع پرداخت تســهیالت ارزان قیمت، 
تسهیالت نوسازی مســکن پرداخت شده بعد از 
سال ۹۷ مشمول دریافت یارانه سود می شوند و 

نرخ سود آن ها ۹ درصدی خواهد بود.
وی افزود: آمارها نشان می دهد تا قبل از سال ۹۷ 
در راستای اجرای مصوبه هیأت دولت در زمینه 
پرداخت تسهیالت نوسازی، سازندگان 51 هزار 
واحد مسکونی از این تسهیالت استفاده کردند؛ 
این تســهیالت براســاس مصوبه دولت در شهر 
تهران 5۰ میلیون تومان، در مراکز اســتان ها و 
شــهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر 4۰ 
میلیون تومان و در ســایر شــهرها 3۰ میلیون 

تومان بوده است.
علمداری پرداخــت هرگونه تســهیالت ارزان 
قیمت در این حــوزه را منوط به تامیــن یارانه 
سود از ســوی دولت و همچنین معرفی مراجع 
ذی ربط یعنی وزارت راه و شهرســازی و شرکت 

بازآفرینی شهری عنوان کرد.



   نگاهی به مصوبه خودرویی مجلس برای ساماندهی بازار خودرو

و در راه است؟ سقوط قیمت خودر
مریم فکری  بــازار خودروهــای وارداتی تکان می خــورد؛ این 
انتظاری است که در حال حاضر فضای خودرویی کشور از مصوبه ای 
انتظار دارند که در روزهای گذشــته در مجلس بــا طرح آن موافقت 
کرد.همه هیاهوها با یک خبر ایجاد شــد و یک شبه کلی سروصدا به 
راه انداخت؛ واردات خودروهای تمام برقی و تمام هیبریدی آزاد شد. 
با منتشر شدن این خبر، آن قدر سر و صدایی در بازار خودرو به وجود 
آمد که حتی در یکی دو روز بازار رو به کاهش قیمت خودرو را شــاهد 
بودیم.این در حالی اســت که در حال حاضــر واردات هر کاالیی در 
داخل کشــور که امکان تولید دارد، ممنوع است و خودرو نیز در زمره 
این کاالها قرار دارد. چندی پیش مدیــرکل دفتر مقررات صادرات و 
واردات اعالم کرد که بــه هیچ عنوان واردات خودرو در ســال ۹8 در 

دستور کار قرار ندارد.
آن طور که روند قیمت ها در بازار خودرو نشــان می دهد، خودروهای 
وارداتی به حدی افزایش قیمت داشــته اند که قیمت هایی نزدیک به 
قیمت خانه پیدا کرده اند و اغلب با قیمت هایــی میلیاردی در بازار به 
فروش می رسند. این در شرایطی اســت که عده ای از دالالن با ایجاد 

انتظار تورمی در این بازار، باعث شدند که قیمت ها روز به روز باال رود.

دقیقا در مجلس چه تصویب شد؟
اما نمایندگان مجلس در نشســت علنی یک شــنبه، ۲۹ اردیبهشت 
امسال در جریان بررسی طرح یک فوریتی ســاماندهی بازار خودرو، 
با ماده 4 این  طــرح موافقت کردند. در ماده )4( آمده اســت: واردات 
خودروهای ســواری تمام برقی – بنزینی )تمــام هیبریدی( تا زمان 
تولید آنها در داخــل از پرداخت حقوق ورودی معاف اســت. دولت 
موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج 
ســال فراهم کند. هزینه های مالی ناشــی از اجرای این ماده از محل 
درآمدهای ناشــی از اجرای حکــم تبصره ذیل مــاده )3( این قانون 

تامین می شود.

کاهش چشم گیر قیمت خودرو در راه است؟
مجلســی ها اعتقاد دارند که این مصوبه کمک زیادی به کنترل بازار 
خودرو می کند و به زودی شــاهد کاهش چشــم گیر قیمت خودرو 
خواهیم بود. بهرام پارسایی، ســخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
شــورای اســالمی می گوید: خوشــبختانه با وجود البی و ارتباطات 
قوی خودروسازان، کلیات طرح ســاماندهی بازار خودرو در مجلس 
به تصویب رســید. البته ما خواستار برگشــت به طرح اولیه براساس 
آیین نامه بودیم، اما این درخواست پذیرفته نشد و با توجه به تغییراتی 
که در محتوای طرح رخ داده بود، ناچار بودیــم این طرح را مجددا به 

کمیسیون برگردانیم.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ متذکر می شــود:  یکی از پیشنهادات 
دیگر ما در این طرح با توجه به مشــکالت آالیندگی و زیست محیطی 
خصوصا در کالن شهرها این بوده که از واردات خودروهای هیبریدی 

حمایت شود و تعرفه واردات این خودرو ها مشابه سال گذشته باشد.
وی همچنین با اشــاره به معاف شــدن خودروهای هیبریدی و تمام 

برقی از عوارض واردات براســاس مصوبه مجلس تاکید می کند: این 
امر به ترغیب مردم برای مصرف این نوع خودروها کمک کند و باعث 
کاهش قیمت آن ها، رقابت پذیر کردن بازار، کاهش آلودگی و کاهش 

قیمت ها می شود و بازار را از حالت انحصاری بیرون می آورد.
محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹8 مجلس نیز 
تصریح می کند: با مصوبه نمایندگان در صحن علنی مجلس شــورای 
اسالمی، واردات خودروهای ســواری هیبریدی و برقی به مدت پنج 
سال بدون هیچ گونه پرداخت حقوق ورودی به کشور آزاد شد که این 
مصوبه مجلس باعث کاهش  چشمگیر قیمت خودروهای بنزینی در 

بازار خواهد شد.
به گفته وی، بــه طور حتم آزاد شــدن واردات خودروهای هیبریدی 
بدون پرداخت عوارض به کشــور باعث کاهــش قیمت خودروهای 
موجود در بازار خواهد شــد. به عنوان مثال، اگر قیمت یک دســتگاه 
خــودروی تویوتا کمری هیبریــدی وارداتی در بــازار ۲۰۰ میلیون 
تومان شــود، دیگر تقاضایی برای خودروی ســمند و ساندرو ۲۰۰ 
میلیونی در بازار وجود نخواهد داشــت، بنابراین واردات خودروهای 
هیبریدی بدون پرداخت عوارض گمرکی به کشــور باعث افت شدید 
قیمت خــودرو در بازار خواهد شــد، به همین جهت مــردم منتظر 

کاهش چشمگیر قیمت خودرو در بازار باشند.

واردات خودروهای هیبرید همچنان ممنوع است
این در شــرایطی اســت که مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکیــد بر این نکه واردات خودروهای 
هیبریدی همچنان ممنوع اســت، می گوید: متناسب با سیاست های 
تجاری کشــور برنامه ریزی و عمل می کنیم.ســید مهــدی نیازی در 
خصوص واردات خودروهای هیبریدی عنوان می کند: معافیت حقوق 
ورودی خودروهای هیبریــدی به منزله مجاز بودن واردات نیســت، 
ضمن اینکه طرح باید در مجلس تصویب و پس از تایید شورای نگهبان 
در قالب قانون ابالغ شــود. بعد از ابــالغ قانون و بر اســاس احکام آن، 

متناسب با سیاست های تجاری کشور برنامه ریزی و عمل می شود.
وی با تاکید بر اینکه در سال ۹8 برای واردات خودرو برنامه ای نداریم، 
می افزاید: در شرایط فعلی و محدودیت های ارزی، کاالهای اساسی، 
مواد اولیه و واســطه ای بخش تولید در اولویــت واردات قرار دارند و 

واردات کاالهای مصرفی در اولویت نیست.
مدیرکل دفتر مقــررات صادرات و واردات تصریــح می کند: واردات 
خودرو در ســال ۹۷ به دلیل ارزبری باال و مدیریت تقاضا در شــرایط 

ارزی کشور متوقف شد و این تصمیم همچنان ادامه دارد.
نکته ای که در این میان مطرح اســت، این که آیا با این مصوبه مجلس 
باید منتظــر کاهش قیمت خودروها باشــیم؟ برخی کارشناســان 
خودرویی معتقدند که این مصوبه دارای ابهامات بســیاری است و در 
عمل یا اصال به مرحله اجرا نرســد و یا اگر هم برسد، اتفاق خاصی در 
بازار نیفتد. یک کارشناس خودرویی با اشاره به مصوبات اخیر مجلس 
با محوریت ســاماندهی بازار خودرو می گوید: این مصوبات هیچ کدام 

قابلیت اجرایی و منطقی ندارند.
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 ثبت نام کنندگان خوردو
 معــاون بازاریابی و فروش گروه خودروســازی 
ســایپا گفت: ســایپا با پایش ثبت نام کنندگان، 
خودروهــای مصرف کننــدگان واقعــی و تک 

 ثبت نامی را در اولویت تحویل قرار می دهد.
حســین کاظمــی طرقــی گفــت: باتوجه به 
ضرورت جلــب رضایــت مشــتریان و اجرای 
عادالنه برنامه تحویل خودروهای مشــتریان، 
ثبت نام کنندگانــی کــه منتظــر دریافت یک 
خودرو هســتند، در اولویت قرار دارند و تالش 
می کنیم خودروهای این طیــف از افراد، زودتر 
به دست شان برسد.به گفته وی افرادی که برای 
نخستین بار صاحب خودرو می شــوند و یا برای 
نخســتین بار قصد دارند از محصوالت ســایپا 
اســتفاده کنند، جزو مصرف کننــدگان واقعی 
دســته بندی شــده و خودروهای خود را زودتر از 
دیگران دریافت خواهند کرد. ســایپا پیشتر نیز در 
خصوص اولویت بندی تحویل خودروهای مشتریان 
اطالع رســانی کرده و هدف خــود را از اجرای این 

برنامه، مشتری مداری اعالم کرده است.
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طبق لیســت اخیر ارائه شده در خصوص 
میزان فــروش برترین برندهای گوشــی  
هوشــمند، شاهد پیشــی گرفتن هوآوی 
از اپل، و قــرار گرفتــن آن در جایگاه دوم 
هســتیم.به رغم اینکه سال های متمادی 
شــاهد روند چشــمگیر رو به رشد فروش 
گوشــی های هوشــمند در سراسر جهان 

بوده ایم، در حــال حاضر برای دومین ســال متوالی، 
 ،Gartner شاهد کاهش این میزان هستیم. به گفته
در ســه ماهه نخســت ســال ۲۰1۹، میزان فروش 
جهانی گوشــی های هوشــمند، ۲.۷ درصد کاهش 

یافت. همچنین، باید اشاره کرد که دو بازار 
قدرتمند گوشی های هوشمند در جهان، 
یعنی ایــاالت متحده و چیــن، به ترتیب 
15.8 و 3.۲ درصد با کاهش میزان فروش 

روبرو شده اند.
 ،Anshul Gupta ،سردبیر ارشــد گارتنر
اذعان داشــت: تقاضــا برای گوشــی های 
هوشمند گران قیمت، نسبت به گوشی های اصلی کاهش 
پیدا کرده اســت. وی توضیح داد که در سه ماهه نخست 
سال جاری، میزان فروش گوشــی های سامسونگ و 

اپل، به ترتیب ۹ و 18 درصد کاهش پیدا کرد. 

گوشی

اپل در بازار گوشی های هوشمند سقوط کرد

 رئیس ستاد تنظیم بازار:

کوپن فعال در دستور کار نیست
سمیرا ربیعی  رئیس ســتاد تنظیم بازار با اشاره به 
موجودی انبارهای شــکر و واردات شــکر خام گفت: 
با توجه به برداشــت محصوالت بهــاره وضعیت بازار 
شکردر حال عادی شدن است و مشکلی در تامین آن 

نخواهیم داشت.
عباس قبادی در نشســت خبری در مورد تنظیم بازار 
شــکر اظهار کرد: قبل از اتفاقاتی که در بازار شکر رخ 
داد، هشــدار داده بودیم که با توجه به نزدیک شدن 
به شــب عید و ماه رمضان باید در مورد منابع شــکر 
اطمینان خاطر وجود داشته باشد، اما با توجه به وقوع 
سیل در فروردین ماه کارخانجات شکر مجبور شدند 
درهای انبارهای خود را برای جلوگیری از نفوذ آب به 
انبارها ایزوگام کنند و به همین دلیل تسویه شکر در 

کارخانجات به تاخیر افتاد.
قبادی با بیان اینکه اکنون مشــکالت مربوط به شکر 
در بازار رفع شــده و ســوپرها شــکر را با نرخ مصوب 
عرضه می کنند، گفت: شــرایط بازار شرکت در حال 
عادی شــدن اســت و حدود یک میلیون تن شکر در 
انبارها، در حــال واردات و همچنین در حال ترخیص 

از گمرکات کشور است.
این مقام مســئول تاکید کرد: همچنین با برداشــت 
محصوالت بهــاری نیشــکر، ظــرف 15روز آینده 

وضعیت بازار شکر بهتر خواهد شد.
او همچنین به مشــکالت پیش آمده در بــازار خرما 
اشــاره کرد و افزود: قیمت خرما حدود 15 تا 35 هزار 
تومان در بازار اســت کــه البته با توجه بــه این که ما 

دومین کشور تولیدکننده خرما در دنیا هستیم نباید 
قیمت به این صورت بــرای مصرف کننده داخلی رقم 

بخورد.
رییس ستاد تنظیم بازار با اشاره به صادرات 3۰۰ هزار 
تنی خرما خاطرنشــان کرد: برای تنظیم بازار خرما و 
جلوگیری از افزایــش قیمت، پیشــنهاد ممنوعیت 
صادرات این محصــول را دادیم اما تصویب نشــد و 
قرار بر این شد که برای تنظیم بازار برای صادرات آن 
تعرفه قرار دهند که اخذ تصمیم در این مورد هم دیر 

اتفاق افتاد.
وی با اشــاره به قیمت هــای باالی صــادرات خرما 
که حدود 5۰ هزار تومان اســت، گفت: وقتی قیمت 
صادرات خرما باال باشد قطعا در داخل هم قیمتی که 
برای عرضه تعیین می شــود، حدود قیمت صادراتی 
خواهد بود و بــه همین دلیل شــاهد افزایش قیمت 

خرما تا 35 هزار تومان بودیم.
این مقام مسئول درباره علت تغییر گروه برخی کاال ها 
از یک به دو بیان کرد: در شــرایط ســخت اقتصادی 
قرار داریم و منابع ارزی ما تا حدودی محدود شــده، 
بنابراین بر اساس تصمیمات کالن کشور گروه برخی 

کاال ها تغییر کرد.
رییس ستاد تنظیم بازار درباره کوپنی شدن کاال های 
اساســی نیز صراحتا اعالم کرد: فعــال برنامه ای برای 
کوپنی شدن کاال ها در دســتور کار قرار ندارد اما اگر 
با مشکل تامین کاال مواجه شــویم، ستاد تنظیم بازار 

آمادگی کامل برای اجرای این طرح را دارد.

 بلور ایرانی با برند خارجی
 عرضه می شود

 رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان 
بلور، چینی و لوســتر بــا بیان اینکــه کیفیت 
تولیدات داخلی رقابت پذیــری قابل توجهی در 
سطح جهانی دارد، گفت: بلور و کریستال ایرانی 
دارای درجه کیفی بسیار باالیی است اما به دلیل 
فرهنگ عموم مصرف کننــدگان محصوالت با 
نام های تجاری جهانی عرضه می شوند و خبری 

از نام تجاری ایرانی بر روی آنها نیست.
احمد رحمانــی در رابطه با وضعیــت بازار بلور، 
چینــی و لوســتر گفــت: ۹۰ درصــد واردات 
محصوالت بلور، چینی و لوســتر از کشور چین 
انجام می شــود و این موضوع به دلیل آن اســت 
که محصــوالت این کشــور در زمینــه قیمت 
رقابت پذیر بــوده و با قدرت خریــد مردم ایران 
همخوانی قابــل توجهی دارد.رئیــس اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشــندگان بلــور، چینی و 
لوستر اظهار کرد: در زمینه لوستر کشور نیازی 
به واردات نــدارد، زیرا تولیــدات داخلی از نظر 
کیفیت و قیمت دارای رقابت پذیــری باالیی با 
محصوالت جهانی است و حتی ایران لوسترهای 
خاص برای اماکن خاص در سطح جهانی تولید 
می کند و ایــن محصوالت با تکیه بــر مواد اولیه 

داخلی و کارگران ایرانی تولید می شود.
وی با اشــاره به اینکه تنها در بازار لوستر نیاز به 
واردات برخی مواد اولیه احســاس می شــود، 
خاطرنشان کرد: تنها مشکل این صنف آن است 
که برخی دســت اندرکاران و سیاســت گذاران 
راهکارهای قابــل قبولی برای رفع مشــکالت 
تولید به خصوص در صنف لوســتر، چینی و بلور 
ارائه نمی دهند. در شــرایط فعلی دولت باید از 
تولیدکننده حمایت کند تا تولیدکننده به اجبار 

به کاهش نیرو و افزایش قیمت روی نیاورد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان 
بلــور، چینی و لوســتر بیان کــرد: محصوالت 
ایرانی به کشورهای همسایه صادر می شود و در 
بسیاری از کشورها برندهای ایرانی دارای شعب 

فروشگاهی هستند.
وی در رابطه با تولید بلور و کریستال اظهار کرد: 
محصوالت تولیدی در زمینه بلور و کریســتال 
دارای کیفیت قابل توجهی اســت و توانسته اند 
با کریســتال های به نــام جهان رقابت داشــته 
باشــند، اما متأســفانه به دلیل فرهنگ عموم 
مصرف کننــدگان این محصوالت بــه نام دیگر 
برندهای جهانی در بازار عرضه می شود و از نام و 

نشان ایرانی برای آنها استفاده نمی شود.

بازار دالر با چه قیمتی بازگشایی 
شد؟

 قیمت هر دالر دیــروز در صرافی ها به 13 هزار و 
55۰ تومان قیمت خورد .

دیروز هر دالر در صرافی ها بــه قیمت 13 هزار 
و 55۰ تومان فروخته شــد، این قیمت افزایشی 
اندک را نســبت بــه آخریــن روز کاری هفته 

گذشته نشان می دهد. 
  بر این اساس صرافی ها دالر را با قیمت 13 هزار 
و 45۰ تومان از مردم خریــداری می کردند. هر 
یورو نیز در صرافی ها بــه قیمت 15 هزار و 45۰ 
تومان فروخته شــد. نرخ خرید یورو از مردم نیز 

15 هزار و 35۰ تومان اعالم شده است . 

ولی قیمت سکه و طال  وند نز ر
ادامه دارد

 رئیس اتحادیه طال و جواهر با اشــاره به کاهش 
1۶۰ هزارتومانی قیمت سکه و 11 هزار تومانی 
هر گرم طالی 18 عیار گفت: امیدواریم با تداوم 
ثبات در قیمت ها، شــاهد بازگشت رونق به بازار 

سکه و طال باشیم.
آیت محمدولی، با اشــاره به اقدامات مسئوالن 
اقتصادی کشــور با هدف ایجاد آرامش در بازار 
گفــت: در پایان هفته هر قطعه ســکه تمام بهار 
آزادی بــا 1۶۰ هزار تومان کاهــش به قیمت 4 
میلیون و ۶45 هزارتومان، نیم ســکه ۲ میلیون 
و ۶۲۰ هزارتومان، ربع ســکه 1 میلیون و ۷۰۰ 
هزار تومان و ســکه یــک گرمــی 1 میلیون و 
8 هزارتومان عرضه شــده اســت.وی ادامه داد: 
درآخرین روز هفته هرگرم طــالی 18 عیار به 
قیمت 4۲۰ هزارتومان و هرمثقال طال به قیمت 

1 میلیون و 8۲۰ هزارتومان به فروش رسید.
رئیس اتحادیه طــال و جواهر ثابت ماندن قیمت 
انس جهانی و رونــد نزولی نــرخ ارز را دو دلیل 
اصلی کاهش قیمت ها در بازار سکه و طال عنوان 
کرد وافزود: امیدواریم با ادامه ثبات در قیمت ها، 

شاهد بازگشت رونق به بازار سکه و طال باشیم.

متوسط قیمت اقالم خوراکی 
مناطق شهری در اردیبهشت۹۸

 بیشــترین افزایش قیمت نســبت به ماه مشابه 
سال قبل )اردیبهشــت 13۹۷( مربوط به اقالم 
» پیاز« با 3۰۶.۰ درصد افزایــش، »رب گوجه 
فرنگی« با ۲4۶.۶ درصد افزایش، »سیب زمینی 
« با ۲41.3 درصد افزایــش، » گوجه فرنگی« با 
18۶.8 درصد افزایش و »سیب درختی زرد « با 

14۲.۷ درصد افزایش است.
بر اساس نتایج به دست آمده در اردیبهشت ماه 
13۹8، بیشــترین افزایش قیمت در ماه جاری 
نسبت به ماه گذشــته، مربوط به اقالم »قند« با 
۲5.۶ درصد افزایش، » شــکر« با ۲5.۰ درصد 
افزایش و » برنــج ایرانی درجه یــک« با 18.5 

درصد افزایش بوده است.
 در این ماه اقالم »پیــاز « )33.4 درصد( ، »خیار « 
) 18.1 درصد( و »مرغ ماشــینی « ) 1۷.8 درصد(

نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته اند .
بیشــترین افزایش قیمت نســبت به ماه مشابه 
سال قبل )اردیبهشــت 13۹۷( مربوط به اقالم 
» پیاز« با 3۰۶.۰ درصد افزایــش، »رب گوجه 
فرنگــی« بــا ۲4۶.۶ درصد افزایش، » ســیب 
زمینی « بــا ۲41.3 درصد افزایــش، » گوجه 
فرنگی«  بــا 18۶.8 درصد افزایش و » ســیب 
درختی زرد « با 14۲.۷ درصد افزایش می باشد.

 توزیع شکر ۳۵۰۰ تومانی 
در سطح محالت آغاز شد

رئیــس اتحادیــه ســوپرمارکت های تهران از 
آغاز توزیع شــکر تنظیم بازاری 35۰۰ تومانی 
در سطح ســوپرمارکت ها و خرده فروشی های 

سطح شهر خبر داد.
ســعید درخشــانی اظهار کرد: مدتی است که 
عرضه شکر تنظیم بازاری با نرخ هر کیلو 3.5۰۰ 
تومــان و به صورت فلــه در مغازه های ســطح 

محالت آغاز شده است.


