
چشم انداز رشد قیمت ها روشن نیست

 نبرد ناموفق نفت 
 برای عبور

 از سقف هفتگی

دعوتنامه هایی که باالتر از قیمت اعالمی صادر می شود

و فرمول حاشیه ساز قیمت گذاری خودر

صرف نظر از دالیل اقتصادی و سیاسی نوسان کنونی 
قیمت ارز در بازار آزاد، ایــن افزایش و کاهش قیمت 
پیامدهای مهــم اقتصادی در تولیــد و تجارت ایران 
خواهد داشــت چراکه در ایران همیشــه حساسیت 
فوق العاده ای نسبت به نوسان قیمت ارز وجود داشته 
و تالطم نرخ ارز همیشــه اثرات روانی مســتقیم در 

اقتصاد دارد.
اما مهمترین اثر افزایش قیمــت ارز در زندگی مردم 

عادی افزایش تورم است به طوریکه باالرفتن نرخ ارز، 
قیمت کاالهای وارداتی را باال می برد؛ از گندم و برنج 

گرفته تا گوشی موبایل و خودرو.
تجربه نشــان داده با وجود آن که کاالهای اساســی 
از یارانــه دولتی منتفع می شــوند، در میان مدت و با 
افزایش نرخ تورم، دولت هم قیمت کاالهای اساسی 
را باال می برد، هرچند این اتفــاق کمی دیرتر از موج 

اولیه اثرات تورمی ارز می افتد.
افزایش قیمت ارز بــه غیر از اثر مســتقیم در هزینه 
واردات، قیمت کاالهای واسطه ای را هم زیاد می کند 
زیرا کاالهای واســطه ای مواد و کاالهایی هستند که 
کارخانجات بــرای تولید از آن اســتفاده می کنند، 
بنابراین هزینه تولید باال مــی رود و بعضی تولیدات 

داخلی قدرت رقابتشــان را از دست می دهند، به این 
ترتیب افزایش تورم حاصــل از باالرفتن قیمت ارز، 

می تواند به رکود منجر شود.
اما یک اثر منفی دیگر نوســان های بزرگ قیمت ارز 
این اســت که به دلیل عدم قابلیت پیش بینی اقتصاد 
ســرمایه گذاران خارجی دلسرد می شــوند، عمده 
سرمایه خارجی وقتی در ایران به کار گرفته می شود 
باید به ریال تبدیل شود و موقع خروج هم این ریال ها 
باید دوبــاره بــه ارز تبدیل شــوند؛ بنابراین کاهش 
شدید نرخ ارز، سود ســرمایه خارجی را می خورد و 
سرمایه گذاران ممکن اســت در طول یک سال ضرر 

هم بکند.
البته افزایش نــرخ ارز، صادرات را تشــویق می کند 

چون قیمت تمام شده کاال و خدمات تولیدی در ایران 
به نسبت بازار هدف کمتر شده و قدرت رقابت کاالی 

صادراتی افزایش می یابد.
 بعضی کشــورهای صادرکننده مثل چین در بعضی 
مقاطع حتــی ارزش پول خــود را در برابــر ارزهای 
خارجی به طور مصنوعی پایین می آورند تا صادرات 

را تشویق کنند.
بنابرایــن ضرورت دارد تــا دولت بیــش از آن که به 
کاهش نرخ ارز توجه کند، تمام تالش خود را بر ثبات 
آن متمرکز کرده و همچنین همگام با کاهش نرخ، بر 
قیمت کاال های مصرفی نیز نظارت کافی انجام دهد 
تا دشــمنان نتوانند بیش از این به واسطه قیمت ارز 

اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهند.

ایرادهای فروش متری مسکن رفع می شود

وش  جزئیات فر
مسکن در بورس کاال

بر اساس تعریف سازمان امور مالیاتی کشور
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معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تبیین کرد

ونق تولید ۷ برنامه دولت برای ر
صفحه 5

صفحه 4

صفحه 6

صفحه8
صفحه 7

سرمقاله

یکشــنبه      26  خرداد 1398     ســال چهــارم    شــماره 317     8 صفحــه     2000 تومان

روزنامه سراسری صبح ایران

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

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

وزنامــه  اقتصــادی K  H  A  R  I  D  A  A  R     D  A  I  L Yر

محمدرضا طالیی
 عضو هیات نمایندگان دوره نهـــم

 اتاق بازرگانی تهران

تاثیر نوسان قیمت ارز بر زندگی مردم



 بازار پایه فرابورس چشم انتظار تصمیم وزیر اقتصاد

هفته سرنوشت ساز فرابورس
محمدرضا چراغی     ایــن هفته نقش وزیر اقتصاد 
به عنوان رئیس شــورای عالی بورس در بازار سرمایه 
می تواند به مراتــب تاثیرگذارتر از هــر زمان دیگری 
باشد چرا که قرار است در شــورای عالی بورس درباره 
قانون جدید بازار پایه فرابــورس ایران تصمیم گیری 
شود.مدتی است که مقرر شــده که قوانین بازار پایه 
فرابورس تغییر کند. فرابورس ایــران اعالم کرده بود 
که از اواخر خرداد ماه قانون جدید را به اجرا می گذارد 
اما این قانون موافقان و مخالفان خاص خود را داشته 

و دارد.
بر اســاس این قوانین قرار بود ســفارش های خرید و 
فروش از روی تابلو برداشــته و معامله گران بازار پایه 
در هنگام ســفارش گذاری از وضعیت سفارش های 
دیگران اطالعی نداشته باشند این طور که مسئوالن 
فرابورس اعالم کرده بودند ایــن اقدام به این علت بود 
که ســهامداران انتظارات خود را بر اســاس تحلیل و 
تصمیم خود شــکل دهنــد و تصمیم گیــری درباره 
معامالت بــه دور از هیجانــات کاذب و گمراه کننده 
باشد.چندی پیش امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس 
ایران نمایش سفارش های خرید و فروش در بازار پایه 
را باعث فراهم کردن امکان سیگنال دهی برخی افراد 
و گروه ها در شــبکه های اجتماعــی و فضای مجازی 
دانســت و تاکید کرد که این موضوع سبب می شود تا 
دســتکاری قیمت و القای ظاهر گمراه کننده از روند 
معامالت با استناد به صف خرید یا فروش سهام مورد 
نظر توسط سیگنال دهنده ها راحت تر شود، اما با عدم 
نمایش ســفارش های خرید و فروش، سهامداران به 
مراتب کمتــر تحت تأثیر هیجانات قــرار می گیرند و 
ورود سفارش ها به میزان بیشتری در نتیجه تصمیم و 

تحلیل خود سرمایه گذاران خواهد بود.
اما این قانون با مخالفان سرســختی رو به رو است به 
طوری که در جلســه ای که چند روز پیش در کانون 
کارگــزاران بورس اوراق بهادار تشــکیل شــد بیش 
از ۸۰ درصد فعاالن بازار ســرمایه که در این جلســه 
حضور داشــتند با آن مخالفت کردند همین موضوع 

نگرانی هایی را به وجود آورده است.
هامونــی در واکنــش بــه اعتراضاتــی کــه درباره 
دستورالعمل جدید مطرح شد با بیان اینکه فرابورس 
دنبال محدود کردن سوءاســتفاده کنندگان از بازار 
پایه است، گفت: بعد از اینکه زمان بندی اجرایی این 
دستورالعمل را مطرح کردیم؛ سوءاستفاده کنندگان 
اعتراض هایــی کردند مبنــی بر اینکه شــفافیت و 
نقدشــوندگی با اجرای این قانون تحت تأثیر گذاشته 
می شــود و ســرمایه مردم به خطر می افتــد و بعضاً 

فعاالن بازار سرمایه هم با آنها همراه شدند.
اما مخالفان به این راحتی ها راضی نمی شــوند حتی 
برخی از آنها از مراجع تقلید ســوال پرســیدند که آیا 
نشــان ندادن ســفارش های خرید و فروش بر روی 
تابلو سبب نمی شود که معامالت غرری باشد؟ که در 
موردی یکی از مراجع این اقدام را جایز نشــمارد اما 
بعد از این اتفاق کمیته فقهی سازمان بورس رسماً در 
این مورد اظهار نظر کــرد و گفت که این اقدام موجب 

غرری شدن معامله نمی شود.
در عین حال مخالفــان این قانــون معتقدند که اگر 
قرار اســت که ســفارش های خرید و فــروش برای 
معامله گران مشخص نباشــد چرا باید این معامالت 
در مکانیزم بازار متشــکلی همچون فرابورس انجام 
شــود؟ از طرفی عده ای معتقدند کــه تعداد روزهای 
معاملــه نمادهــا در تابلوی های مختلف بــازار پایه 
جدیــد و مخصوصاً آن هایــی که در تابلــوی قرمز و 
نارنجی هستند، احتماالً کم می شــود و این موضوع 

نقدشوندگی سهم را به خطر می اندازد.
اما در این زمینه وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس 
شــورای عالی بورس می تواند نقش پررنگی داشــته 
باشــد. این موضوع قرار اســت بار دیگر این هفته در 
جلسه شورای عالی بورس مطرح شود. گفته می شود 
که دژپســند این روزها به خاطر این موضوعات تحت 
فشار قرار گرفته اســت اما چیزی که بسیار مهم است 
و باید به آن توجه شود این است که این تصمیم بدون 
توجه به حمالت هر گروهی باید با تدبیر اتخاذ شود تا 
آســیبی به مکانیزم این بازار متشکل که سال ها برای 
آن تالش شده، نرســد. همچنین نباید فراموش کرد 
که بیش از نیمی از شــرکت هایی که سهامشــان در 

فرابورس معامله می شود بازار پایه ای هستند.

 نوسان دو هزار واحدی شاخص کل بورس
 در نخستین روز هفته

شاخص بورس تهران در نخســتین روز هفته نسبت 
به روز معامالتی قبل از آن ۸۱۴ واحد افزایش یافت و 
به سطح ۲۳۴ هزار و ۱۶۷ رسید. نمادهای »همراه«، 
»وبملت« و »رمپنا« بیشــترین تاثیــر را بر حرکت 

دیروز نماگر اصلی بازار سهام داشتند.
داد و ســتدهای نخســتین روز هفته در بازار ســهام 
کشور با با سبزپوشی بیشــتر نماگرهای بازار خاتمه 
یافت. معامالت شــنبه ۲5 خردادمــاه در حالی آغاز 
شد که  افزایش ریســک های سیاسی و افزایش تنش 
در خلیج فــارس در ابتدا تاثیر روانــی منفی در روند 
معامالت بورس تهران گذاشت و از ارتفاع شاخص کل 

این بازار در حدود  هزار و ۲۰۰ واحد کاست. با این حال 
تداوم معامالت در دیروز و همزمانی آن با فرونشستن 
رفتارهای هیجانی در بسیاری از سهامداران و فعاالن 
بازار موجب شد تا پس از گذشت تقریبا یک ساعت از 
شروع معامالت در این روز شــاهد برگشت قیمت در 

بسیاری از نمادها در روز چهارشنبه باشیم.
بورس و فرابورس تهران کــه این روزها در روند تقریبا 
پر قدرت صعودی به سر می برند در روزها و هفته های 
اخیر به واســطه اخبار بعضا منفی همچــون دیروز با 
افت ضعیف رو به رو می شــوند. با این حال تمامی این 
کاهش های یاد شده شــکلی ضعیف و اغلب اصالحی 
داشــتند و به منزله فرصت خرید بــرای فعاالن با 
تجربه تر بازار عمل کردند. دلیــل این امر را می توان 
در وضعیت بنیاد مناسبی یافت که در سه ماه گذشته 
منجر به رشد قابل توجه قیمت در سیاری از نمادهای 

ریز درشت بازار شده است.
بازار سرمایه که به دلیل رشــد قیمت دالر در ماه های 
اخیر در عمل تاثیر مخرب تحریم های یکجانبه آمریکا 
را در صورت های مالی شرکت ها به خصوص دالری ها 
دفع کرده اســت، این روزها ســر خوش از خبرهای 
خوبی که به واســطه افزایش نرخ و گزارش های مالی 
مناســب به بازار مخابره شــده به مســیر خود ادامه 
می دهد. همین امر ســبب شــده تا اثرپذیری بازار از 
اخبار منفی نظیر آنچه که در پایان هفته گذشته برای 
کشتی های وابسته به ژاپن رخ داد به حداقل برسد. به 
دنبال همین رخداد بود که در دیروز علی رغم سقوط 
نماگر اصلی بازار به قعر کانــال ۲۳۲ هزار واحدی، در 
ادامه معامالت افت یاد شــده پایدار نماند و شاخص 
بورس تهران شنبه را با رســیدن به سطح ۲۳۴ هزار و 

۱۶۷ واحدی خاتمه داد.

  آمار و ارقام بازار
پیشروی ۸۱۴ واحدی دیروز شاخص بورس تهران به 
رشد ۰.۳5 درصدی این نماگر نسبت به روز معامالتی 
گذشــته انجامید. در ایــن روز نمادهــای »همراه«، 
»وبملت« و »رمپنا« بیشترین تاثیر را بر حرکت روزانه 
شاخص کل گذاشتند. حرکت دیروز نماگر اصلی بازار 
که آن را به ســطح ۲۳۴ هزار  و ۱۶۷ واحد رساند، بیش 
از هر چیز به واســطه نمادهای حاضر در برخی گروه ها 
نظیر مخابرات و بانکی روی داد. گفتنی اســت، حجم 
معامالت دیروز بــورس تهران چهار میلیــارد و ۷9۸ 
میلیون سهم و ارزش معامالت آن هزار و ۴۳۷ میلیارد 
تومان بوده اســت که از این میان هزار و ۳9۶ میلیارد 

تومان آن ارزش معامالت خرد بوده است.
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رئیس کل گمرک ایران گفت: بخشی از معطلی 
ترخیــص کاال از گمرکات، ناشــی از تأمین ارز، 
انتقال ارز، انتقال اســناد مالکیت از فروشنده به 

خریدار و اسعار نرخ ارز است.
تفاهم نامه همکاری گمرک جمهوری اســالمی 
ایران و سازمان ملی اســتاندارد ایران، دیروز با 
هدف تســریع و تســهیل در صدور مجوزهای 
نمونه بــرداری و اعمال نظارت هــای کیفی بر 
کاالهای مشــمول اســتاندارد اجباری، تجدید 

امضا شد.
این تفاهم نامه پس از انجام تغییراتی نســبت به 
تفاهم نامه قبلی، امروز طی نشســتی با حضور 
مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران و نیره 
پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران 

تمدید شد.
بر اســاس ایــن تفاهم نامه که نســخه اولیه آن 
اردیبهشــت ماه ۱۳95 بین گمرک و ســازمان 
ملی اســتاندارد ایران، امضا شــده بود، طرفین 
متعهد به انجام اقدامات الزم برای روان ســازی 
تشــریفات گمرکی کاالهای وارداتی و صادراتی 
و همچنین اعمال کنترل ها و بازرسی های الزم 
جهت رعایت استانداردهای اجباری شده اند که 
این اقدامات با انجام تغییراتی متناسب با شرایط 

فعلی، ادامه خواهد یافت.
مهدی میراشــرفی، رئیس کل گمرک ایران در 
این مراســم گفت: در راســتای تسهیل تجارت 
فرامرزی، قوانین و تکالیفی برای گمرک و سایر 
سازمان های حاکمیتی در نظر گرفته شده است 
که با مدیریت هماهنــگ مرزی و مدیریت واحد 
تجارت فرامرزی ســبب تســهیل و تسریع در 
فرآیند ترخیص کاال شده می شود و ما باید سعی 
کنیم با انجام هماهنگی های بیشــتر در فرآیند 
ترخیص کاال، زمان صدور مجوزهــا را کوتاه تر 

نماییم.
وی افزود: برای تســهیل و تســریع در ترخیص 
کاال، کنترل هــای ملموس، فیزیکــی و مزاحم 
باید بــه کنترل های غیرملمــوس، غیرفیریکی 
و غیرمزاحــم تبدیــل شــود و گمــرک نیز با 
بهره گیری بیشــتراز دســتگاه های پیشــرفته 
الکترونیکی نظیر ایکس ری و گامــاری باید به 

این سمت حرکت می کند.
میراشــرفی تصریح کرد: درخصوص تســریع 
در صدور مجوزهــا و ترخیص ســریع کاال باید 
شــرایطی فراهم شــود تا پیش اظهاری قبل از 
واردات کاال انجام و کنترل های قبل از ورود کاال 
صورت گیرد تا در زمان ترخیص کاال توقف کاال 

زیاد نباشد.
رئیس کل گمرک ایران تأکیــد کرد: عمده این 
کنترل ها را باید قبــل از ورود کاال، با هماهنگی 
بین سازمان های دخیل در امر تجارت انجام داد.

وی گفت: با تجدید امضای تفاهم نامه همکاری 
بین گمرک و سازمان ملی استاندارد، مشکالت 
آن قســمتی که مربوط به قوانین داخلی است با 
هماهنگی صورت گرفته تا حدودی رفع خواهد 
شد، اما یک سری عوامل خارجی وجود دارد که 

متأثر از تحریم های ظالمانه است.
میراشرفی با اشاره به معطلی ترخیص کاال افزود: 
بخشی از این معطلی، ناشی از تأمین ارز، انتقال 
ارز، انتقال اسناد مالکیت از فروشنده به خریدار و 

اسعار نرخ ارز است.
وی اظهارداشت: در حال حاضر با هماهنگی ها و 
اقدامات صورت گرفته، تشریفات صادرات کاال 
در فرآیند گمرک ظرف چند ساعت و تشریفات 
واردات پس از اظهار و در صــورت تکمیل بودن 
اسناد یک روزه انجام می شــود.همچنین نیره 
پیروزبخــت، رئیس ســازمان ملی اســتاندارد 
ایران نیز در این مراسم، گفت: با توجه به شرایط 
اقتصادی کشور، تفاهم نامه گمرک و استاندارد 
با تغییراتی تجدید امضاء شــده اســت تا شاهد 
همکاری بیشــتر این دو ســازمان و تسریع در 

صدور مجوزهای مرتبط با ترخیص کاال باشیم.



   بانک ها امسال اموال مازاد خود را بفروشند

تکلیف ۱۰۰ هزار میلیاردی!
پدرام صادقی   به گفتــه وزیر اقتصاد، بانک ها باید 
اموال مازاد خود را تا پایان ســال جاری بفروشــند؛ 
اموالی که رقم آن ها از ســوی معاون وزیر حدود ۷۰ 
تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعالم شــده است و این در 
حالی است که بانک ها در ســال گذشته تنها ۱۲ هزار 

میلیارد تومان از اموال مازادشان را فروخته اند.
واگذاری اموال مازاد بانک ها و خروج بانک های دولتی 
از بنگاه داری موضوعی اســت که طی سال های اخیر 
بانک مرکزی بر آن تاکید کرده، امــا در هیچ دوره ای 

این واگذاری به نقطه موردنظر نرسیده است.
دی مــاه ســال ۱۳9۳ نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی همه بانک ها و مؤسســات اعتباری را موظف 
کرد که در مدت سه ســال، اموال منقول و غیرمنقول 
مازاد و ســهام تحت تملک خــود را در بنگاه هایی که 

فعالیت غیربانکی دارند، واگذار کنند.
بخشی از قانون رفع موانع تولید نیز که در خرداد سال 
بعد از آن به تصویب رســید، به موضوع فروش اموال 
مازاد بانک ها اختصاص داشت و بسترهای قانونی این 
طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی برای انجام این 

مهم را برای بانک ها فراهم کرد.
بر اســاس این مصوبه، همــه بانک ها و مؤسســات 
اعتباری ملزم شــدند ســاالنه حداقــل ۳۳ درصد از 
اموال خود اعــم از منقول، غیرمنقول و ســرقفلی را 
که به تملک آن ها و شــرکت های تابعه آن ها درآمده 
و به تشــخیص شــورای پول و اعتبار و بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران مازاد محســوب می شود، 

واگذار کنند.
فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در 
ابتدای خرداد ماه سال جاری طی جلسه ای با مدیران 
عامل بانک های دولتی، تاکید کرد که برنامه واگذاری 
امــوال و دارایی های مــازاد بانک ها باید تــا انتهای 
سال جاری به ســرانجام برســد.وی از مدیران عامل 
بانک های دولتی خواست تا برنامه مدون واگذاری ها 
شــامل زمان بندی و شــیوه های واگــذاری اموال و 
دارایی های مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و 

شرکت های دولتی این وزارت خانه ارائه دهند.
به ایــن ترتیــب بنابر تکلیــف وزارت اقتصــاد برای 
بانک های دولتی، این بانک ها باید تا پایان سال جاری 

اموال مازاد خود را به فروش برسانند.

بانک ها پارسال 12 هزار میلیارد تومان 
فروختند

عبــاس معمارنــژاد، معــاون امــور بانــک، بیمه و 
شــرکت های دولتی وزیر اقتصاد نیز گفته اســت که 

طی یک سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال 
مازاد بانک ها با برنامه ای کــه وزارت اقتصاد از بانک ها 

گرفته، فروخته شده است.
وی این را هــم گفته اســت که بانک هــای دولتی و 
خصوصی شــده ای که هنــوز تحت نظــارت وزارت 
اقتصاد هستند، بر اســاس برآوردهای صورت گرفته 
بین ۷۰ تــا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان امــوال مازاد در 

اختیار دارند.
معمارنژاد در پاسخ به این پرســش که چرا رقم اموال 
مازاد بانک ها به صورت دقیق اعالم نمی شــود، گفت: 
باالخره برخی بانک هــا ارزیابی های جدیدی از اموال 
خود ندارند یا قیمت ســهام شــرکت ها روز به روز در 
حال تغییر اســت، بنابراین به دلیل وجود نوسان در 
ارزش و قیمت دارایی ها نمی توان ارقام دقیقی را بیان 

کرد.
به این ترتیب، بر اساس برنامه وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، بانک ها بایــد تا پایان ســال جاری اموال 
مازاد خود را کــه بنا بر گفتــه معــاون بانکی وزیر 
اقتصاد، ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اســت را به 

فروش برسانند.
با توجه به اینکه در طول یک ســال گذشته تنها ۱۲ 
هزار میلیارد تومان از اموال مــازاد بانک ها به فروش 
رســیده اســت، اینکه امکان فروش ۷۰ تا ۱۰۰ هزار 
میلیــارد تومان امــوال مــازاد، وجــود دارد یا خیر، 

موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
بانک ها بر اساس قانون موظف هستند که اموال مازاد 
خود را به فروش برســانند و بر این اســاس در ابتدای 
هر ســال، برنامه های را به وزارت اقتصاد برای فروش 

اموال شان ارائه می کنند.
فروش حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال بانک ها 
در حالی مورد تاکید قرار گرفتــه که به گفته برخی از 
مدیران عامل بانک ها، امکان فــروش برخی از اموال 
به دالیلی مشــخص یا وجود ندارد یا با سختی خاصی 

همراه است.
محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی به ایسنا 
گفته بود که شرکت های این بانک به صورت تحمیلی 
به آن ها داده شده و بخشــی از آن ها دچار مشکالتی 

هستند که خریداری برای آن ها وجود ندارد.
از سوی دیگر ملک های در اختیار بانک ها بعضاً اموالی 
است که قیمت آن ها بسیار باالست و خریدار چندانی 

برای آن ها وجود ندارد.
با این حــال باید دید که بانک ها چطور قرار اســت در 
ســال جاری تمامی اموال مازاد خــود را که رقمی در 

حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارد را بفروشند؟

مهلت بانک ها برای تنظیم صورت های مالی 
سال 97 مشخص شد

بانک مرکزی به بانک ها و موسســات اعتباری مهلت 
داد تا اجرای برخی از مواد دســتورالعمل شناســایی 
درآمد موسسات اعتباری برای صورت های مالی سال 

9۷ را، به تعویق بیاندازند.
بانک مرکــزی در بخشــنامه ای به مدیــران عامل 
بانک ها و موسســات اعتباری اعالم کرد: شناســایی 
درآمد موسســات اعتباری پــس از تصویب در یک 
هزار و دویست و چهل و هشــتمین جلسه مورخ یکم 
خردادماه ســال 9۷ شــورای پول و اعتبار، بخشنامه 
شــماره 9۷.9۶۷۷۸ مورخ ۲۷ خرداد 9۷ به شــبکه 
بانکی ابالغ گردید. چنانچه قباًل نیز اعالم شد تدوین 
دستورالعمل مذکور با هدف استفاده صحیح از مبنای 
روش تعهدی، شناســایی صحیح درآمدها و منطبق 
با قانون عملیات بانکی بــدون ربا و در چارچوب عقود 
اسالمی که نهایتاً از مدیریت سود، هموارسازی سود، 
انتقــال درآمدهای آتی به ســال جــاری و بالعکس، 
شناســایی ســودهای موهوم و نهایتاً ارائه اطالعات 
غیر واقعی به ذینفعان و گمراه نمودن آنها از عملکرد 
واقعی موسســات اعتباری جلوگیــری نماید، انجام 

پذیرفت.
متعاقب ابالغ بخشــنامه یاد شــده درخواست های 
متعددی از بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی 
واصل شــد که متضمن تقاضای مهلت بیشــتر برای 
تامین قطعات اجرای دســتورالعمل در شبکه بانکی 
و عدم امکان تنظیــم صورت های مالی ســال 9۷ از 
مبنای دســتورالعمل مزبــور بود. بدیــن لحاظ و در 
راستای مساعدت و همراهی با شــبکه بانکی کشور، 
مراتب به شورای محترم پول و اعتبار گزارش شد که 
متعاقب آن شــورا نیز در یک هزار و دویست و هفتاد و 
یکمین جلســه مورخ ۷ خرداد 9۸ به شرح ذیل اتخاذ 
تصمیم نمود:شــورای پول و اعتبار بــا تعویق اجرای 
مــواد ۸، ۱۱ و ۲۲ دســتورالعمل شناســایی درآمد 
موسسات اعتباری مصوب یک هزار و دویست و چهل 
و هشــتمین جلســه مورخ یکم خرداد ماه 9۷ برای 

صورت های مالی سال 9۷ موافقت نمود.
شــورای پول و اعتبار بر لزوم عدم شناســایی درآمد 
مطالبــات مشــکوک الوصول در صورت هــای مالی 
سال 9۷ تاکید کرد و مقرر داشت بانک ها و موسسات 
اعتباری غیر بانکی بایــد ضمن تمهید الزامات اجرای 
دستورالعمل مذکور درآمدهای خود برای سال 9۸ و 
بعد از آن را در چارچوب مفاد دســتورالعمل یاد شده 

شناسایی نمایند.
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  بانک قرض الحسنه مهر
 در برخی استان ها

ســاعت کاری شــعب بانــک قرض الحســنه 
مهرایران در برخی استان ها تغییر کرد.

با آغــاز روزهای گــرم و پیش رو داشــتن فصل 
تابســتان به دلیل کاهش فشــار بــار مصرفی 
بر شــبکه برق و نیز با هــدف مدیریت مصرف 
انرژی ساعت کاری شــعب بانک قرض الحسنه 
مهرایران در اســتان های کرمانشاه، خوزستان، 
بوشهر، مازندران، خراسان جنوبی و سیستان و 

بلوچستان تغییر کرد.
بر اساس این تغییرات شعب بانک در این استانها 
از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۳ فعالیت خواهند کرد البته 
ســاعت کاری در روزهای پنج شــنبه از ۷:۳۰ 

دقیقه تا ۱۲ می باشد.
 پیش از این، بر اساس دســتور استانداری های 
کرمانشــاه، خوزســتان، بوشــهر، مازندران، 
خراسان جنوبی و سیســتان و بلوچستان برای 
تغییر ساعت کاری ادارات اســتان، بحث تغییر 
ســاعت کاری بانک ها به کمیسیون هماهنگی 
بانک ها ابالغ شــده بود که در ایــن زمینه با نظر 
کمیسیون هماهنگی بانک های استان و به دلیل 
لزوم مدیریت مصرف انرژی، ساعت کاری شعب 

بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز تغییر کرد.

 پرداخت 86 هزار فقره وام
 قرض الحسنه بانک ملی در دو ماه 

نخست امسال
بانک ملی ایران از ابتدای ســال جــاری تا پایان 
اردیبهشــت ماه، بیش از ۸۶ هــزار فقره وام 
قرض الحســنه به متقاضیــان پرداخت کرده 

است.
به گزارش روابط عمومی بانــک ملی ایران، این 
بانک در راستای حمایت از بازار اشتغال و کسب 
و کار، یکی از مهم ترین محورهای سیاست های 
خود در بخش قرض الحسنه را کمک به مشاغل 
خانگی و خوداشــتغالی قرار داده و از این رو در 
دو ماه نخست سال جاری یک هزار و 5۶۲ فقره 
وام قرض الحسنه به ارزش ۲۴۶ میلیارد و ۱۶9 
میلیون ریال با معرفــی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و ســازمان هــای حمایتی تخصیص 

داده است.
همچنین طی این مدت ۲۸ هزار و ۴۳۲ فقره وام 
قرض الحسنه ازدواج به ارزش هشت هزار و ۸۸۲ 

میلیارد و۱۶۰ میلیون ریال پرداخت شده است.
بانک ملی ایــران همچنین در ماه های فروردین 
و اردیبهشت تعداد پنج هزار فقره وام قرض الحسنه 
رفع احتیاجات ضروری به ارزش ۱۸۶ میلیارد و 

۸۶ میلیون ریال پرداخت کرده است.

 جهش بزرگ بانک صادرات
 در مسیر سوددهی

 عملکرد مالی بانک صادرات ایران با ارتقای قابل 
توجهی مواجه شــده و این بانک را برای تحقق 
»جهش بزرگ« آماده تر کرده اســت.به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، گزارش مالی 
حسابرسی نشده سال مالی ۱۳9۷ بانک صادرات 
ایران که روز گذشته در سایت کدال منتشر شد، 
نشــان از بهبود عملکرد قابل توجــه این بانک و 

تحقق وعده های مدیرعامل بانک دارد.
کاهش ۸۱ درصدی بدهی بانک صادرات ایران 
به بانک ها و سایر مؤسســات اعتباری و افت ۲۳ 
درصدی بدهی بانک به بانک مرکزی و صندوق 
توســعه ملی در کنــار افزایــش 5۱ درصدی 
ســپرده های دیداری و ارزان قیمــت حکایت از 
تالش و عزم شــبکه بانک صــادرات ایران برای 
خروج از زیان و تحقق  دست یابی به نقطه سر به 

سر در آینده نزدیک دارد.



چشم انداز رشد قیمت ها روشن نیست

 نبرد ناموفق نفت برای عبور از سقف هفتگی
مریم علیزاده   در حالی بازارهــای جهانی نفت 
خام بــه تعطیالت پایــان هفته رفتند کــه قیمت ها 
دســتخوش تغیرات ناگهانی مثبت به دلیل افزایش 
تنش در منطقه خاورمیانــه و همچنین کاهش تعداد 
دکل های آمریکا در محدوده مثبت به کار خود پایان 
دادند.درست با گذشت یک ماه از حمله به نفتکشهای 
امارات و چاهنفت عربستان، پنجشــنبه گذشته، به 
دلیل انفجار در دو نفتکش در بنــدر فوجیره، قیمت 

نفت خام با رشد لحظه ای ۴ درصدی مواجه شد.
در این میــان قیمت نفت کــه در روز پنجشــنبه با 
نوسانات شــدیدی روبرو شــد در ابتدای روز جمعه 
کمی آرام گرفــت. اما با انتشــار گزارشــی در مورد 
کاهش تعداد دکل های نفتی آمریکا، بازهم در پایان 
معامالت دیروز، تغییرات مثبتی را به ثبت رساند. در 
نهایت بازارهای جهانی، قیمت هر بشکه نفت برنت را 
۶۲ دالر و یک ســنت گزارش کردند که این رقم تنها 
۴۰ ســنت کمتر از ســقف قیمتی روز پنجشنبه بود. 
همچنین هر بشکه نفت وست تگزاس نیز در محدوده 

5۲ دالر و 5۱ سنت به کار خود در این هفته پایان داد.
گفتنی است این انفجارها که ریسک عرضه نفت خام 
را افزایش داده اند ســبب بروز نوعی بی اطمینانی هم 
از سوی تقاضا کنندگان و هم از سوی عرضه کنندگان 
شده اســت. چراکه از ســویی با افزایش ریسک های 
تجاری، بیمه حمل و نقل نفتکش ها افزایش یافته که 
این موضوع مســتقیما بر روی قیمت نفت تاثیرگذار 

خواهد بود.
از ســویی دیگر با توجه به کاهش رشــد اقتصادی در 
دنیا و همچنین بی ثباتی در عرضه نفت، شــاهد افت 
نســبی تقاضا از ســوی برخی وارد کنندگان اصلی 
نفت هســتیم. چراکه قیمت باالتر نفت اقتصاد را کند 
می کند، هزینه هــای تولید را باال می بــرد و تقاضا را 

کاهش می دهد چون مشتریان پول کمتری دارند.
 همچنین طبــق جدیدترین پیش بینی ها در ســال 
۲۰۲۰ رشد تقاضای نفت، شیب منفی پیدا می کند. 
همه این هــا در کنار اثرات نامطلــوب جنگ تجاری 
میان دو قدرت بزرگ اقتصــادی دنیا موجب خواهد 
شــد تا تولید در کشــورهای بزرگ دنیا دستخوش 
تغییرات منفی قــرار گیرد و در نهایت شــیب نزولی 
تولید منجر به کاهش تقاضا بــرای نفت خام خواهد 
شــد. در این بین تاریخ اثبات کرده که هر زمان رشد 
اقتصادی روندی نزولی به خود گرفته، سرمایه گذاران 
به ســرمایه های ایمن تری مثل طال روی آورده اند. در 
نتیجه شــاهد آن هســتیم که طال به باالترین حد از 

آوریل ۲۰۱۸ رسیده است.

قهر دنیا با نفت خیز ترین کشورها
در بین چهار کشور دارنده بیشترین ذخایر نفتی دنیا، 
نام دو کشور تحریم شــده ونزوئال بعنوان مقام اول و 
ایران بعنــوان مقام چهارم دیده می شــود که ذخایر 

نفت این دو کشور به ۴۶۰ میلیارد بشکه می رسد.
طبق جدیدترین گزارش های منتشــر شده از سوی 
کمپانی BP،ونزوئال با داشــتن ۳۰۰ میلیارد بشکه 
ذخایر نفتی، همچنان بعنوان نفت خیز ترین کشــور 
دنیا شناخته می شــود. در این بین ایران نیز با داشتن 
۱۶۰ میلیارد بشــکه ذخایر تایید شــده نفت، در رده 

چهارمین کشور دارنده نفت قرار دارد.
در این میان اما عربســتان با ذخایر تایید شــده ۲9۷ 
میلیارد بشــکه ای با اختالف اندکی از ونزوئال در مقام 
دوم قرار دارد. امــا گزارش ها حاکی از آن اســت که 
ذخایر نفت عربســتان با رشــد ۱۱ درصدی در سال 
۲۰۱۸ روبرو شده است. شرکت بی پی در جدیدترین 
گزارش خود اعالم کرده اســت که ذخایر نفت خام و 
گاز طبیعی عربستان ســعودی تا پایان سال ۲۰۱۸ 
میالدی در حدود ۲9۷ میلیارد بشکه ثبت شده و این 
مقدار نسبت به سال گذشــته آن، حدود ۱.5 میلیارد 

بشکه افزایش یافته است. 
از سویی دیگر مقامات دولتی عربســتان اخیرا اعالم 
کرده اند که مطابق با اخریــن برآوردها، ذخایر نفتی 
این کشور در ســال ۲۰۱9 با رشــد ۳۰ میلیارد 
بشکه ای به رقم ۳۰۷ میلیارد بشــکه خواهد رسید 
که در این صورت در ســال جاری میــالدی احتماال 
عربســتان بعنوان نفت خیز ترین کشور دنیا شناخته 
خواهد شــد. پس از عربســتان، کانادا با بیش از ۱۷۰ 
میلیارد بشــکه نفت در رده سوم بیشــترین دارنده 
ذخایر نفتی قــرار دارد. اما ایران بــا اندکی اختالف 
نســبت به کانادا با ذخایر اثبات شــده ۱۶۰ میلیارد 
بشــکه، در جایگاه چهارم اســت. گفتنی اســت کل 
ذخایر اثبات شــده نفت در دنیا در سال ۲۰۱۸ برابر با 

یک تریلیون و ۷۲9 میلیارد بشکه نفت است.

اعتصاب برزیلی ها دامن طالی سیاه را گرفت
 اعتصابات گســترده در برزیل در پــی قانون جدید 
بازنشستگی به صنعت نفت این کشــور رسید که در 
پی آن کارکنان شــرکت دولتی پتروبراس نیز دست 

از کار کشیدند.
هــزاران برزیلی بــه طرح هایی بــرای افزایش قابل 
توجه سن بازنشســتگی اعتراض کردند و برای نشان 
دادن اعتراض خود در بخش های صنعتی و خدماتی 
مختلف دســت به اعتصــاب زدند. ایــن اعتصاب در 

ســائوپولو پایتخت اقتصادی برزیلتبعات جدی برجا 
گذاشــت، چرا که هیچ قطار و اتوبوســی از صبح روز 

جمعه به حرکت درنیامد.
گفتنی اســت اخیرا پارلمان این کشور طرحی برای 
افزایش سن بازنشســتگی را به تصویب رسانده که به 
موجب آن طیف وســیعی از رانندگان در اولین اقدام 

دست به اعتصاب زدند.
در این بین کارکنان شــرکت نفتی دولتی پتروبراس 
نیز به جمــع اعتصاب کننــدگان علیــه اصالحات 
پیشــنهادی در قانون بازنشستگی پیوســتند. البته 
یکی دیگر از دالیل اعتصــاب کارکنان بخش دولتی 
نفت برزیل نیز واگذاری هــای اخیر صنعت نفت این 
کشور به بخش خصوصی است. در ابتدای سال ۲۰۱9 
اخباری منتشر شد که مطابق با آن دولت برزیل برای 
خصوصی سازیزیرمجموعه های شرکت های دولتی 
بزرگ شــامل پتروبراس وارد عمل می شــود. پیش 
بینی می شــود از این واگذاری ها بیش از ۲۰ میلیارد 

دالر نصیب دولت شود.
گفتنی اســت در حال حاضر کارکنان پتروبراس در 
9 پاالیشگاه در هشــت ایالت برزیل و همچنین پایانه 
بندری در پرنامبوکو به اعتصاب علیه افزایش حداقل 
سن بازنشستگی و سهم مشــارکت کارکنان، دست 
زدند. برزیل از تولیدکنندگان نوظهور نفتی است که 
در جدیدترین پیش بینی ها حاکی از توسعه میادین 
نفتی و افزایش عرضه از ســوی این تولید کننده نفت 

در آمریکای التیناست.

قیمت نفت خام سنگین ایران بیش از 2 دالر 
کاهش یافت

میانگین قیمت نفت خام ســنگین ایــران در پنج ماه 
نخست امســال، نسبت به میانگین ســال ۲۰۱۸، ۲ 

دالر و ۲۷ سنت برای هر بشکه کاهش یافت.
بر اســاس تازه ترین گزارش ســازمان کشــورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( که ۱۳ ژوئن )پنجشــنبه، 
۲۳ خردادماه( منتشر شــد، میانگین قیمت نفت خام 
ســنگین ایران در ســال ۲۰۱۸، ۶5 دالر و  95 سنت 
برای هر بشــکه بود که این رقم برای پنج ماه نخست 

امسال، ۶۳ دالر و ۶۸ سنت بوده است.
میانگین قیمت نفت خام ســنگین ایــران در ماه مه 
)اردیبهشــت - خرداد( ۶۷ دالر و ۸۶ سنت برای هر 
بشکه بود که نســبت به ماه آوریل ۶۶ سنت برای هر 

بشکه کاهش یافت.
قیمت هر بشکه نفت خام سنگین ایران در ماه مه ۶۷ 

دالر و ۸۶ سنت برای هر بشکه بود.

نفت
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وش  ثبت رکوردی تازه در تولید و فر

وشیمی پارس پتر
 رئیس مجتمع پتروشــیمی پارس از شکســته 
شدن ســه رکورد تولید، تدوام تولید با ظرفیت 
حداکثری و فروش در این پتروشیمی که از  آبان 
ماه سال گذشته در فهرست تحریم های آمریکا 
قرار گرفت، خبر داد. سیدحمید زارع با اشاره به 
ثبت رکورد جدید در واحد اســتایرن منومر این 
مجتمع گفت: تولید در این واحــد پس از انجام 
تعمیرات از ابتدای دی ماه ســال گذشته تا ۱9 
خرداد ماه امســال بیــش از ۱۷۰ روز بی وقفه با 

 ظرفیت ۱۰۱ تا ۱۰۶ درصد  تداوم دارد.
وی با بیــان اینکه رکورد تــداوم تولید در واحد 
اســتایرن منومر پتروشــیمی پــارس پیش از 
این حداکثر 9۰ روز متوالــی  آن هم با ظرفیت 
 پایین تــر از صــد درصد بــوده اســت، افزود: 
پیش بینی می کنیم این تــداوم تولید به همین 

میزان و بدون وقفه ادامه  داشته باشد. 
رئیس مجتمــع پتروشــیمی پارس با اشــاره 
به اینکه افزایــش تولید تنها منحصــر به واحد 
اســتایرن مونومر نیســت ، افزود: رکورد تولید 
در پتروشــیمی   پــارس در مجمــوع و در همه 
محصوالت در دو ماه ابتدایی امســال نسبت به 

تمامی ادوار گذشته شکسته شده است.
زارع یادآوری کرد: تولید مجتمع پتروشــیمی 
پــارس در واحد اســتحصال اتــان، اتیل بنزن 
و اســتایرن منومــر در ماه هــای  فروردیــن و 
 اردیبهشــت ماه امســال در مجموع ۷۶9 هزار 
و   ۶۱9 تن بــوده و تولید محصــوالت مختلف، 
نســبت به برنامه تولید ۱۱۸.9 درصد و  نسبت 
به طراحی ۱۰۷ درصد محقق شــده که در طول 

کارکرد مجتمع بی  نظیر است. 
وی ادامه داد: رکوردشــکنی پتروشیمی پارس 
در تولید البته منجر به رکوردشــکنی در فروش 
هم شده است. بدین معنا که فروش محصوالت 
 مجتمع شامل اســتایرن مونومر، LPG    و اتان 
در اردیبهشــت 9۸ حداکثر میــزان فروش در 

تمامی سال های اخیر بوده است. 
این مقام مسئول در پتروشــیمی پارس تصریح 
کرد: در حالی که ایــن مجتمع از ۱5 آبان 9۷ در 
فهرست تحریم آمریکا قرار گرفت، اما هم اکنون 
شــاهد آن هستیم که بیشــترین  تولید، فروش 
داخلــی و صــادرات در پتروشــیمی پارس در 

اریبهشت ماه امسال  تحقق یافته است. 
وی با بیــان اینکه از ابتدای امســال تــا پایان 
اردیبهشــت مــاه ۳9۲ هــزار و ۷۲۳ تــن از 
محصوالت پتروشــیمی  پارس به بــازار داخل 
عرضه و ۲59  هــزار و ۲5۶ تن نیز صادر شــده 
اســت، اظهار کرد: ایــن آمار و رکوردشــکنی 
 نشــان می دهد  تحریم ها به معنای واقعی کلمه 
و با استناد به آمار دقیق، تأثیری در روند کاری و 

صادرات نداشته  است. 

نفت خام سنگین ایران در بورس 
انرژی عرضه می شود

اطالعیه ســومین عرضــه نفت خام ســنگین 
شــرکت ملی نفت ایران در رینــگ بین الملل 

بورس انرژی منتشر شد.
اطالعیــه عرضه ۲ میلیــون بشــکه نفت خام 
ســنگین شــرکت ملی نفت ایــران در رینگ 
بین الملل بورس انرژی با قیمــت پایه 59 دالر 
و 59 سنت برای هر بشــکه برای تاریخ سه شنبه 

)۲۸ خردادماه( منتشر شد.
این ســومین عرضه نفت خام سنگین در رینگ 
بین الملل از زمــان آغاز عرضه نفــت در بورس 
انرژی اســت. دهم اردیبهشــت ماه امسال در 
نخستین عرضه نفت خام سنگین ۷۰ هزار بشکه 
معامله شد. خریداران می توانند تا سه ماه پس از 
انجام معامله محموله را تحویل بگیرند و تحویل 
محموله در دیگر مناطق منوط به تائید شــرکت 

ملی نفت ایران امکان پذیر است.



معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تبیین کرد

ونق تولید ۷ برنامه دولت برای ر
مریم آهون بــر   معاون طــرح و برنامــه وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت ضمن تشــریح برنامه های 
وزارت صنعــت در قالــب ۷محور دربــاره پرداخت 
تسهیالت به خودوســازان گفت: تســهیالت ریالی 

تقریبا پرداخت اما ارزی همچنان بالتکلیف است.
سعید زرندی در نشست خبری در جمع خبرنگاران، 
درباره برنامه هــای مهم وزارت صمت در ســال9۸ 
توضیح داد: توسعه تولید، افزایش صادرات غیر نفتی، 
توسعه معادن، استفاده از شــرکت های دانش بنیان 
و همچنین بهبود فضای کســب و کار، ســاماندهی 
لجســتیک تجاری و تامین مالی از اهــم برنامه های 

وزارتخانه است.
زرندی از توســعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از 
هفت برنامــه و محور اصلــی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در فضای ســخت تحریم ها اشاره کرد و افزود: 
با توجه به دشــواری تبادالت بین المللی، در سال 9۸ 
توســعه صادرات غیرنفتی را با تمرکز بر کشــورهای 

همسایه و همجوار در دستور کار داریم.
وی درباره میزان صادرات غیرنفتی در ســال9۷ بیان 
کرد: حدود ۲۳.۴ میلیارد دالر از مجموع ۴۶میلیارد 
دالر صادرات غیرنفتی پارسال به ۱5 کشور همسایه 
ایران انجام شد و عالوه بر اینکه به ارتباط با کشور های 
دیگر عالقه مندیم اما این چند مقصد صادراتی برای ما 
اهمیت ویژه ای دارد.این مقام مسئول درباره جزییات 
برنامه توسعه تولید اظهار کرد: در محور نخست یعنی 
توسعه تولید و تأمین ســاخت داخل، در نظر داریم از 
تجربه و دانــش بنگاه های داخلی بــرای خودکفایی 
اســتفاده کنیم و در این راســتا وضعیــت واردات به 

کشور و میزان وابستگی ها بررسی شد.
زرندی خاطرنشــان کرد: از مجموع ۴۲ میلیارد دالر 
واردات سال 9۷، نزدیک به ۳5 میلیارد دالر آن مربوط 
به واردات کاالهای صنعتی بوده که ۱۲ میلیارد دالر آن 
مربوط به 55 ردیف کد تعرفه ای و به طور عمده قطعات 
منفصله خودرو بوده است.به گفته معاون طرح و برنامه 
وزیر صنعت، رویکــرد اصلی وزارت صنعت در ســال 
جدید، تعریف نکردن پروژه های جدید ایجادی است و 
به جای آن در نظر دارد تا به فعالســازی ظرفیت خالی 
واحدهای راکد و واحدهایی که با کمتر از ظرفیت اصلی 

خود کار می کنند بپردازد.
او با اشــاره به ضرورت جذب ســرمایه گذاری تاکید 
کــرد: در زمینه جذب ســرمایه گــذاری جایگزین 
واردات، امســال دســتیابی به ســه میلیــارد دالر 
هدفگذاری شــده اســت و در ایــن راســتا، ابتدا به 
فعالســازی طرح های نیمــه تمام اقدام می شــود و 

در غیر این صــورت، واحدهای جدیــدی راه اندازی 
خواهد شــد.زرندی در ادامه، برنامه ریزی برای رشد 
۲5 درصدی صنایع نســاجی و پوشــاک در سال 9۸ 
را یادآور شــد و گفت: این صنعت توانســت از فضای 
تحریم ها اســتفاده کند و اکنــون واردات این کاالها 
قابل کنترل تر شــده و بازار بهتری برای محصوالت 
داخلی ایجاد شده اســت.او در پاسخ به اقتصاد آنالین 
مبنی بر تبیین شــرایط تولیدکنندگان لوازم خانگی 
داخلی و بدعهدی کره گفت: تولیــد لوازم خانگی در 
داخل با هیچ مشکلی مواجه نیست اما دو برند خارجی 
در تامین قطعه با چالش هایی روبه هســتند؛ درباره 

وضعیت واردات هنوز اطالعات جدیدی نداریم.
وی ادامه داد: توســعه و تکمیل صنعت لوازم خانگی، 
صنایع دریایی و حمل و نقل ناوگان ریلی )با ایجاد ۱۳ 
هزار و ۱۰۰ واگن(، ســایر برنامه های توسعه ای پیش 
بینی شده اســت. در حوزه معدن نیز، تمرکز اصلی بر 

اکتشاف و فعالسازی معادن کوچک است.

راه اندازی سامانه توزیع
وی از راه اندازی ســامانه توزیع به عنوان اصلی ترین 
اقدام در حوزه مدیریت بازار خبــر داد و گفت: اکنون 
برای الستیک خودرو اجرایی شــده و تا پایان سال به 

۱۰۰ قلم کاال توسعه خواهد یافت.
معاون وزیر صنعــت، معدن و تجــارت همچنین به 
کاهش رتبه ایران در حوزه بهبود فضای کســب و کار 
اشاره کرد و افزود: پارسال در حوزه بهبود فضای کسب 
وکار، هرچند از نظر امتیاز رشــد داشــته ایم، اما رتبه 
ایران با کاهش مواجه شــد؛ در این حوزه، در شاخص 
تجارت فرامرزی بیشترین بهبود حاصل شد به طوری 
که از رتبه ۱۶۶ در بین ۱9۰ کشــور جهان در ســال 
۲۰۱۸ به رتبه ۱۲۱ ارتقا یافتیم.زرندی به برنامه ریزی 
وزارتخانه بــرای تامین نقدینگی اشــاره کرد و گفت: 
سهم نقدینگی بخش تولید در سیستم بانکی در سال 
گذشته با تنزل مواجه شــد و در این امسال زمینه در 

نظر داریم از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنیم.

چالش تولید مهم ترین دغدغه وزارتخانه
معاون طــرح و برنامــه وزیــر صنعــت در ادامه به 
چالش هــای تولید در کشــور اشــاره کــرد و گفت: 
مشکالت انتقال ارز ناشــی از تحریم ها که بیشترین 
تاثیر را بر واردات مواد اولیه و واســطه ای گذاشته و به 
افزایش هزینه های تولید دامن زده اســت، مهمترین 

این چالش هاست.
زرندی تصریح کــرد: مطالعات نشــان داده هر صد 

درصد افزایــش نرخ ارز حــدود ۸9.5 درصد افزایش 
هزینه کاالهــای وارداتی در حوزه تولیــد را به همراه 
داشته است.وی درباره سایر مشــکالت موجود بیان 
کرد: تغییرات نرخ ارز، بی ثباتی سیاســت ها، کمبود 
نقدینگی واحدها، مشــکالت بیمه تامین اجتماعی، 
مالیات و گمرکات، سایر دغدغه های تولیدکنندگان 

را تشکیل می دهد.

روند داخلی سازی خودروها قابل قبول نیست
معاون طــرح و برنامه وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
گفت: در بهترین حالت ۸5 درصد قطعات خودرویی 
کشور داخلی سازی شده و صنعت خودرو باید در سال های 
گذشته تحرک بیشتری در زمینه داخلی سازی انجام 
می داد.ســعید زرندی در خاتمه نشســت خبری در 
پاسخ به پرسش ایرنا درباره برنامه ریزی برای تعمیق 
داخلی ســازی خودروها، افزود: میزان ساخت داخل 
هر یک از خودروهای تولید شــده در کشور مشخص 
شده و ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران 
)ای درو( به عنــوان متولی این مهم، بــرای ارتقای 

داخلی سازی آنها برنامه ریزی کرده است.
وی از برنامه ریزی برای برپایی نمایشگاه فرصت های 
داخلی سازی در روز دهم تیر )همزمان با روز صنعت 
و معدن( خبر داد و گفت: واحدها و بنگاه های توانمند 
تولیدی می توانند با استفاده از تارنمای »بهین یاب«، 

در این نمایشگاه فرصت حضور بیابند.
زرندی خاطرنشــان کرد: در این زمینــه روی ۲۰۰ 
واحد بزرگ قطعه ساز کشور ســرمایه گذاری شده و 
در حوزه های مختلف خودرو، لــوازم خانگی، ریلی و 
معدنی فراخوان داده شده است.معاون طرح و برنامه 
وزیر صنعت ادامــه داد: واحدهای صنعتی توانمند در 
تأمین نیاز سایر شــرکت ها، واحدهای صنعتی دانش 
بنیان و غیر صنعتی و دانشگاه ها، سه دسته مخاطبان 

اصلی این نمایشگاه را تشکیل می دهند.
وی همچنیــن از برپایــی نمایشــگاه های دائمــی 
نیازمندی های صنعت خودرو در شرکت های ساپکو 
و سازه گستر خبر داد و گفت: در این زمینه یک پویش 
ملی بــرای اســتفاده از فرصت تحریم هــا در حال 
شــکل گیری اســت، هر چند این برنامه نقطه آغاز و 

بخش کوچکی از برنامه ای منسجم است.
زرندی به قرارگیری قطعــات منفصله خودرویی در 
سرفصل دور تازه تحریم ها اشــاره کرد و یادآور شد: 
در پی این موضوع، شرکای خارجی که برخی قطعات 
خودرویــی را در اختیار می گذاشــتند از ایران خارج 

شدند که بر مشکالت صنعت خودرو افزود.

تولید
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سرخابی ها
 نایب رییس اتاق تعاون ایــران با اعالم جزییات 
جدید از واگذاری ســرخابی ها، گفــت: این دو 
باشــگاه می تواند در قالب ســهامی عام واگذار 

شوند.
اســماعیل خلیل زاده در یک نشســت خبری 
درمورد واگــذاری باشــگاه های اســتقالل و 
پرســپولیس با بیان اینکه واگذاری ها باید طبق 
اصل ۴۴ انجام شــود، گفت: موضوع اصل ۴۴ به 
تأیید مقام معظم رهبری رسیده و تا به امروز نیز 

در این زمینه کوتاهی شده است.
نایب رئیس اتاق تعاون ایران اظهارداشــت: این 
دو باشگاه می توانند در قالب سهامی عام واگذار 
شــوند. در حال حاضر پیشکســوتان باشــگاه 
اســتقالل اقدام به برگزاری نشست هایی کرده 
و کار بــه صورت جدی در باشــگاه اســتقالل و 
پرســپولیس دنبال خواهد شد.خلیل زاده ادامه 
داد: تاکنون کارهای کارشناســی زیادی برای 
فراهم شدن زمینه واگذاری این باشگاه ها انجام 
شــده و عملیاتی شــدن این کار می توانند این دو 
باشگاه را از حالت دولتی خارج کند.وی تاکید کرد: 
اگر مردم در این دو باشگاه سهامدار شوند، مجامع 
باشــگاه ها هیأت مدیره و مدیر عامــل را انتخاب 

خواهد کرد و این به عدالت نزدیک تر است.
نایب رئیس اتاق تعاون ایران، در پاســخ به سوال 
مهر در خصــوص مطالبه ۱۸ هــزار میلیاردی 
بخش تعاون از دولت، بابــت درآمدهای حاصل 
از واگذاری هــا به بخش خصوصــی گفت: عماًل 
حتی همگی شرکت هایی که به بخش خصوصی 

واگذار شده است نیز، موفق نبوده اند.
وی دربــاره تهاتر ایــن بدهی با دولــت و ورود 
سازمان برنامه و بودجه به این موضوع نیز گفت: 
در این خصوص اقداماتی در حال انجام است که 
طی ۲۰ روز آینده، حتماً در این خصوص، اطالع 
رسانی خواهیم کرد؛ اما متأسفانه از زمان اجرای 
اصل ۴۴ قانون اساســی و واگذاری شرکت ها به 
بخش خصوصی تا به امروز، ریالی از ســهم ۳۰ 
درصــدی بخش تعــاون از محــل واگذاری ها، 

پرداخت نشده است.
مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی تعاونی هــای 
مرزنشــینان کشــور در بخــش دیگــری از 
اظهاراتش، بــا انتقــاد از فراینــد توزیع کارت 
بازرگانی به مرزنشینان گفت: متأسفانه به دلیل 
اینکه وزارت بازرگانی وقــت، توزیع کارت های 
بازرگانی در مرزها را به یک شرکت واگذار کرده 
بود، بســیاری از مرزنشــینان موفق به دریافت 
کارت بازرگانی نشــدند؛ بر این اساس، یا اینکه 
کارت بازرگانی به دست مرزنشین نمی رسد، یا 
اینکه مرزنشــینی که درآمد کافی ندارد، تمکن 
مالی برای پرداخت هزینه در قبال دریافت کارت 
بازرگانی را هم ندارد.خلیل زاده درخصوص رفع 
مشــکل توزیع کارت بازرگانی به مرزنشــینان 
نیز گفــت: خوشــبختانه وزیر صنعــت و آقای 
شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

پیگیر رفع این موضوع هستند.

افزایش ۴۷ درصدی هزینه تولید 
کشاورزی و دامداری

 تولیدکننــدگان در بخــش زراعــت، باغداری 
و دامداری سنتی در سال گذشــته بیش از ۴۷ 
درصد در مقایسه با ســال ۱۳9۶ افزایش هزینه 
داشــته اند.آمارهای جدید مرکز آمار در رابطه با 
شــاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و 
دامداری سنتی بر اساس سال پایه ۱۳9۰ نشان 
می دهد که تورم در این بخش به ۴۷.۸ درصد در 

سال ۱۳9۷ رسیده است.
جزئیات این بررســی آماری در حوزه زراعت و 
باغداری از این حکایــت دارد که تورم در بخش 
زراعت و باغداری بــه ۴5.۴ درصد، غالت ۲۸.۶ 

درصد و سبزیجات 5۱.۸ درصد رسیده است.



 ایرادهای فروش متری مسکن رفع می شود

وش مسکن در بورس کاال جزئیات فر
برهان محمودی   اگرچه فروش مسکن در بورس 
به دلیل ناهمگن بودن کاالیی آن امکان پذیر نیست، 
اما کارشناسان معتقدند می توان با ایجاد یونیت های 
مشاع در بازار سرمایه، شــفافیت در قیمت و همگنی 

کاالیی ایجاد کرد.
دو هفته قبل در جلسه شــورای عالی مسکن با حضور 
وزیر راه و شهرســازی، مدیرعامل بانک عامل بخش 
مسکن از بســته جدید تأمین مالی مسکن رونمایی 
کرد که یکی از موارد آن، فروش مسکن از طریق بازار 

سرمایه و بورس کاال بود.
در ســال 9۴ زمانی که محمدرضــا پورابراهیمی، 
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس نهم در آخرین 
ســال فعالیت این مجلس از طرحی بــرای امکان 
فروش مســکن از طریق بورس کاال با عنوان بورس 
مســکن رونمایی کــرد، با مخالفت شــدید عباس 
آخوندی وزیر راه و شهرســازی دولــت یازدهم 

روبه رو شد.
همچنین حســین عبده تبریزی، مشاور تأمین مالی 
وزیر راه و شهرســازی دولت یازدهم نیــز با این طرح 
مخالفت کرد و علت آن را »ناهمگــن« بودن کاالیی 
با عنوان مسکن دانســت و افزود: وقتی حتی در یک 
آپارتمان، دو واحد مشابه در یک طبقه ممکن است از 
نظر ارزش و قیمت )هر چند ناچیز( با یکدیگر تفاوت 
داشــته باشــند، نمی توان چنین کاالیی را در بورس 

عرضه کرد.
با این حال اوج گیــری قیمت مســکن در بهار 9۷ و 
ادامه این وضعیت تا بهار 9۸ که ســبب شد بر اساس 
اعالم بانک مرکزی، قیمت مســکن در اردیبهشــت 
امسال نســبت به اردیبهشت ســال گذشته افزایش 
۱۱۴ درصدی داشــته باشد، موجب شــد سیاست 
گذاران بخش مسکن بار دیگر در روش های مورد نظر 
خود برای ساماندهی بازار مســکن، فروش در بورس 
کاال را پیشــنهاد دهند؛ این پیشنهاد در سال جاری با 
عنوان فروش متری مسکن در بورس کاال عنوان شده 
که به نظر می رســد برای حذف ایراد »ناهمگن بودن 
کاالی مسکن«، این پیشنهاد را در قالب فروش متری 

مسکن مطرح کرده اند.

چالش های عرضه مسکن در بورس و راه حل ها
سعید اسالمی بیدگلی، کارشناس اقتصادی در گفت 
وگو با مهر درباره فروش مســکن در بورس کاال اظهار 
داشت: این طرح که از ســوی تعدادی از نمایندگان 
مجلس در ســال های گذشــته مطرح شــد و برخی 
کارشناسان هم حامی آن بودند اساســاً ایراد بزرگی 

داشت که همان ناهمگن بودن کاالیی مسکن بود.
وی افزود: در ادامه این طــرح، موضوع فروش متری 
مســکن مطرح شــد و حتی در قانون هم رد پای آن 
دیده می شود. اما مشــکل بزرگ آن، »نحوه تسویه« 
اســت. به این معنا که پس از اتمام پروژه، باید امکان 
تســویه خریداران متراژهای مختلف فراهم شود. اما 

ناهمگنی کاالیی مسکن می تواند مشکل ساز باشد.
عضو سابق هیئت مدیره شــرکت بازآفرینی شهری 
ایران ادامه داد: در فروش متری مســکن این مشکل 
وجود دارد که خریدار ممکن است ۶۰ متر مربع واحد 
مسکونی خریداری کرده باشد اما این ۶۰ متر معادل 
یک واحد مسکونی مستقل ۶۰ متری نباشد یعنی ۶۰ 

متر قطعه قطعه است.
این کارشــناس اقتصاد مســکن یادآور شــد: برای 
اصالح ایــن ایراد، می تــوان برای فــروش در بورس 
کاال، شــاخصی با عنوان یونیت بــه خریداران عرضه 
کرد که بتوانند در هنگام تبدیــل یونیت هایی که در 
طول زمان خریداری کرده اند به یک واحد مســکونی 
مســتقل، معادل ســازی کرد تا مشــکل ناهمگنی 

کاالیی مسکن برطرف شود.
وی گفت: مثاًل ممکن است دارنده ۶۰ یونیت مسکن 
از محل بازار ســرمایه، یک واحد مسکونی 55 متری 
را خریداری کند نه یک واحــد ۶۰ متری را؛ چون این 
۶۰ یونیت ارزشی معادل یک واحد مسکونی در یکی 
از مناطق پایتخت را با ویژگی هایی داشته باشد که با 
این ۶۰ یونیت برابر اســت؛ این موضوع با خرید متری 

مسکن تفاوت دارد.
عضو هیئت علمی دانشــکده اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبایی اجرای این طــرح در مراحل اولیه ممکن 
اســت به صورت آزمون و خطا اجرا شــود و نمی توان 
ادعا کرد می تــوان یک میلیون واحد مســکونی را از 
طریق بورس کاال در ســال های نخست اجرای آن به 

فروش رساند.

شفافیت در قیمت؛ مهمترین نقطه قوت عرضه 
مسکن در بورس

وی تأکید کرد: مهمترین نقطه قوت ورود مســکن به 
بورس، ایجاد شفافیت در قیمت مسکن است. در حال 
حاضر هیچ شاخصی برای تعیین قیمت مسکن وجود 
ندارد که بازار ســرمایه می تواند این مهــم را بر عهده 
بگیرد. نقطه قوت دیگر این طرح، امکان نقدشوندگی 
پروژه هــای خاص مســکنی از طریق بــورس و بازار 

سرمایه است.
اسالمی بیدگلی تصریح کرد: بهترین حالت آن است 

که برای شــروع پروژه های پایلوت آغاز شود که در آن 
هم نهاد بازار ســرمایه و هم نهاد ناظر و سیاســتگذار 
بخش مسکن این آمادگی را داشــته باشند تا ایرادها 
و ناکارآمدی را شناســایی و رفع کنند و مشکالت به 

بازار منتقل نشود.

 وزارت راه و شهرسازی هنوز مخالفت
 یا موافقت خود را اعالم نکرده است

نرگس رزبان، کارشــناس اقتصاد مسکن در گفت 
وگو با مهر درباره مطرح شدن تأمین مالی مسکن و 
فروش آن از محل بورس کاال با عنوان فروش متری 
مسکن از ســوی دستگاه های سیاســتگذار بخش 
مسکن اظهار داشــت: بانک عامل بحش مسکن در 
بســته سیاســت های خود برای افزایش سهم بازار 
سرمایه در تأمین مالی مسکن نسبت به بازار پولی و 
بانکی، فروش آن از طریق بورس کاال را مطرح کرده 
است. اما هنوز از سوی وزارت راه و شهرسازی نظری 
به عنوان مخالف یــا موافق این طرح اعالم نشــده 

است.
رزبان ادامه داد: این موضوع در شــورای عالی مسکن 
تشریح شــده اســت اما هنوز جمع بندی برای نحوه 
اجرای آن تعیین نشــده اســت. شــاید اگر سازوکار 

دقیقی برای آن طراحی شود، قابل اجرا باشد.

استفاده از صندوق های سرمایه گذاری کاالیی
بهرنگ اســدی، پژوهشــگر اقتصاد مســکن و بازار 
ســرمایه مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی 
نیز در گفــت وگو با خبرنــگار مهر گفــت: برای رفع 
مشــکل ناهمگن بودن کاالیی مســکن، استفاده از 
صندوق های سرمایه گذاری کاالیی در بخش فروش 

مسکن در بورس کاال می تواند اثرگذار باشد.
وی ادامــه داد: این صندوق به این معناســت که یک 
کاالی مشــاع تعریــف می شــود و به عنــوان ظرف 
مشترکی برای همه انواع کاالهای ناهمگن در بخش 
مســکن برای فروش آن در قطعات مختلف استفاده 

می شود.
این کارشــناس اقتصادی اظهار کرد: در دنیا مسکن 
در بازار سرمایه با استفاده از چنین سازوکاری عرضه 
می شــود و صندوق های مشــابهی در بــورس برای 
اجرای این مکانیزم تعریف و طراحی شــده اســت. 
حتی می توان از این مدل با عنوان صندوق های اجاره 
داری نیز بهره برد تا مشــکل نحــوه قیمت گذاری و 
ایجاد شــفافیت قیمتی در بازار اجاره مســکن را نیز 

برطرف کرد.
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بازار مسکن نفس های آخر رشد 
قیمت را می کشد

یک کارشــناس اقتصاد مســکن با بیان این که 
فروردین تا شهریورماه ۱۳9۸ بازه زمانی به ثبات 
رسیدن قیمت خانه است، گفت: بازار مسکن از 
لحاظ افزایش قیمت، نفس های آخر را می کشد.

مهدی روانشــادنیا اظهــار کــرد: از نظر قدرت 
خرید به نظر می رسد به شرایطی رسیده ایم که 
قابلیت افزایش قیمت ها بیــش از مقداری که تا 
کنون اتفاق افتاده وجود ندارد. نمود این مساله 
در تعداد معامــالت خردادماه بــود که کاهش 
معنی داری را شــاهدیم. معامالتی هم که اتفاق 
می افتد باقیمانده تقاضا از سوی افرادی است که 
دیر وارد بازار شــدند و در نظر دارند ارزش پول 
خود را حفظ کنند. بــه عبارتی بــازار از لحاظ 

افزایش قیمت نفس های آخر را می کشد.
وی افزود: بعید است که اتفاق خاصی در قیمت 
مســکن رخ دهد مگر اینکه در حوزه ارزش پول 
ملی اتفاق جدیدی بیفتد که طبیعتاً خریداران 
مسکن در ســرمایه گذاری هایشــان، قیاسی 
نســبت به نرخ ارز دارند.این کارشناس اقتصاد 
مسکن با بیان این که اگر شرایط فعلی ادامه پیدا 
کند، عماًل تابستان امسال پایان افزایش قیمت 
مســکن خواهد بود، تاکید کرد: شرایط تثبیت 
قیمت طبق روال گذشته برای ۴ تا 5 سال اتفاق 
خواهد افتاد که در سه سیکل رونق و رکود قبلی 
اینگونه بوده است. بدین صورت که نرخ افزایش 

قیمت ها کمتر از تورم عمومی خواهد بود.
روانشــادنیا، متغیرهای سیاســی و نوســانات 
نرخ ارز را در بازار مســکن مؤثر دانست و گفت: 
نرخ برابری ارز قطعاً اثر خــود را در همه بازارها 
از جمله بازار مســکن خواهد داشت. تمام پیش 
بینی هایی که از ثبات نســبی قیمت مســکن 

داریم مشروط بر تثبیت ارزش پول ملی است.
وی درباره روند رشــد قیمت در مناطق مختلف 
تهران تصریــح کرد: بازار در چن د ماه گذشــته 
متالطم بــوده و تا به یک ثبات نســبی برســد 
مقداری زمان می برد. از جملــه اتفاقاتی که در 
این تالطم اتفاق افتاد، این بود که برخی مناطق 
نرخ رشدشان بیشتر بود و طبیعی است که چون 
سرمایه ها بین مناطق مختلف حرکت می کنند، 
مناطقی که از افزایــش قیمت، عقب افتادند هم 

خودشان با شرایط جدید تطبیق می دهند.
به گفته روانشــادنیا، از اوایل سال ۱۳9۸ تا آخر 
شهریورماه این سال، دوره به ثبات رسیدن بازار 
مسکن بعد از تالطمی اســت که در سال ۱۳9۷ 

اتفاق افتاد.

وام ۱۳۰میلیونی خرید و ساخت 
مسکن ایثارگران ابالغ شد

معاون اول رئیس جمهــور مصوبه هیئت دولت 
مبنی بر تعیین ســقف های جدید وام مســکن 

ایثارگران را به بانک مرکزی ابالغ کرد.
اســحاق جهانگیری تصویب نامه هیئت دولت 
در ۱9 خــرداد در خصوص افزایش ســقف وام 
خرید یا ســاخت مســکن ایثارگران )آزادگان، 
جانبازان و خانواده شهیدان( را به بانک مرکزی، 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران و سازمان برنامه و 
بودجه ابالغ کرد.بر اساس این مصوبه، به استناد 
سه قانون »جامع خدمات رســانی به ایثارگران 
)ماده ۳ مکرر(«، »الحاق برخی مواد به بخشی از 
مقررات مالی دولت )ماده ۶۲ بند ب(« و »برنامه 
پنج ساله ششم )ماده ۸9 بند ت(«، ماده ۳ آیین 
نامه تسهیالت خرید یا ساخت مسکن آزادگان، 

ایثارگران و خانواده شهدا اصالح شد.
با توجه به مــاده ۳ آیین نامه تســهیالت خرید یا 
ساخت مسکن ایثارگران )اصالح شده(، سقف وام 
مسکن ایثارگران در شهرهای باالی یک میلیون 
نفر، ۱۳۰ میلیون تومان، مراکز اســتان ها ۱۰۰ 
میلیون تومان، سایر شــهرها ۸5 میلیون تومان و 

روستاها 5۰ میلیون تومان تعیین شده است.



دعوتنامه هایی که باالتر از قیمت اعالمی صادر می شود

و   فرمول حاشیه ساز قیمت گذاری خودر
محبوبه فکوری  اگرچــه از همان ابتــدای کار، 
قیمت گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار مورد نقد 
جدی قرار داشت و برخی بر این باور بودند که اجرای 
آن، خود عامــل بر هم ریختن بازار خواهد شــد،اما با 

اصرار این طرح اجرا شد.
قیمت گذاری خودرو بر اساس حاشــیه بازار از جمله 
طرح هایی بود که پیش از اجرا، اما و اگرهای بسیاری 
را به دنبال داشــت. چرا که به دلیل بــازار انحصاری 
خودرو، بســیاری از کارشناســان این صنعت بر این 
باور بودند که حاشــیه بازار را هم خود خودروسازان 
تعیین می کنند و بنابراین، این فرمول قیمت گذاری 
چالش های زیادی را ایجاد خواهد کرد و عماًل به ضرر 

مصرف کنندگان تمام خواهد شد.
نکتــه حائز اهمیــت این اســت که بــازار خودروی 
ایران شــکل و شــمایل خــاص خــود را دارد و این 
مصرف کنندگان نیســتند کــه در آن، صاحب حق 
هســتند، بلکه به بهانه حمایت از این صنعت، همواره 
اجحاف زیادی به مصرف کنندگان شده و در نهایت، 
کار به نحوی پیش رفته که خواســته خودروســازان 
به کرسی نشســته اســت و خریداران خودرو مکلف 
بوده و هســتند هر آنچه را که خودروســازان و البته 
سیاســتگذار تصمیم می گیرد و تحمیــل می کند، 

بپذیرند.

تداوم حاشیه سازی فرمول قیمت گذاری
داســتان قیمت گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار 
نیز از جمله طرح هایی است که علیرغم مخالفت های 
شــدید کارشناســی که در برابر اجــرای آن وجود 
داشت، به خواست خودروســازان و به اصرار وزارت 
صنعت به کرسی نشســت. وزارت صنعت، معدن و 
تجارت یک تنــه مقابل مخالفت های کارشناســی 
ایســتاد و تالش کرد تا این خواســته خودروسازان 
مبنی بــر خروج قیمت گــذاری خودرو از شــورای 
رقابت عملیاتی شــود و خودروسازان خودشان نرخ 

را تعیین کنند. 
به عبارت دیگر، خواســته خودروســازان این بود که 
بتوانند قیمــت خودرو را آزاد کننــد؛ البته قول هایی 
هم داده بودند مبنی بر اینکه با آزادسازی، قیمت بازار 
متعادل خواهد شد و سود ناشــی از افزایش احتمالی 
قیمت، به چرخه تولید باز خواهد گشــت؛ وعده هایی 

که مردم و کارشناسان می گویند محقق نشده است.
نکته حائز اهمیت در این میان، مقاومت شدید وزارت 
صنعت و خودروسازان با بازگشــت قیمت گذاری به 
شورای رقابت اســت که طبق طرح مجلس قرار است 

که دوباره همــان مکانیزم قبلی فعال شــده و جلوی 
اجحاف بیش از پیش به مصرف کنندگان گرفته شود. 
در این میان حتی برخی از کارشناسان صنعت خودرو 
بر این باورند که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن قدر 
در این حوزه به خودروسازان باج داده است که باید به 
نوعی مدیریت وزارت صنعت را به خودروسازان داد تا 

بلکه خیال همه راحت شود.
فروش های سال گذشــته خودروسازان نیز همچنان 
حاشیه ســاز اســت و علیرغم اینکه نــرخ چندباره 
افزایش یافته، اما باز هم سودای افزایش قیمت در سر 
خودروسازان وجود دارد و البته بازار هم همچنان یله 
و رها بدون نظــارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به 

راه خود ادامه می دهد.
در عین حــال، خودروســازان هــر روز پرتوقع تر از 
دیروز روانه وزارت صنعت، معدن و تجارت هســتند 
و از معاونت تولیــد تقاضا دارند تا خواســته های آنها 
را برآورده ســازد، اما در بخش بازار خودرو، همچنان 
آشفتگی ها برقرار است و این مصرف کنندگان هستند 
که باید خود را با هر ســازی که خودروســازان کوک 
می کنند، تطبیق دهند. نمونه آن هم بی ســامانی و 
اعمال ســلیقه در واگــذاری خودروهایی اســت که 
سال 9۷ پیش فروش شــد و اکنون موعد تحویل آنها 

فرارسیده است.
ماجرای دعوتنامه هایــی که نرخی باالتــر از قیمت 

اعالمی روزانه خودروسازان دارند
برخــی خریداران خــودرو در تماس بــا خبرگزاری 
مهر عنــوان می کنند کــه قیمتی که هــم اکنون در 
دعوتنامه هــای تکمیــل وجه بــرای آنها از ســوی 
شرکتهای خودروســاز تعیین شده اســت، باالتر از 
نرخی است که حتی خودروســازان به صورت قیمت 

روزانه فروش خود اعالم می کنند.
نکته دیگری که نمایندگان فروش خودروســازان 
با خریداران مطــرح می کنند؛ فشــار برای تکمیل 
هر چه ســریع تر وجه بــه بهانه دریافت بــا اولویت 
خودروها است؛ به نحوی که هر خریداری که زودتر 
تکمیل وجه کنــد در اولویت قــرار می گیرد؛ اما در 
مقابل تاریخ مشــخصی به خریدار ارائه نمی شــود 
که به صــورت قطعی، چه زمانی قرار اســت خودرو 

تحویل گردد.
یکی دیگر از خریداران خودرو در گفتگو با مهر گفت: 
برای خرید ساینا، مهرماه سال گذشته ثبت نام کردم، 
موعد تحویل آخر خردادماه امسال است. با احتساب 
افزایش قیمت کارخانه، خودرو در دی ماه پارسال ۴5 
میلیون تومان بوده اســت؛ اما چند روز پیش با ارسال 

دعوتنامه متوجه شــدم که علیرغم اینکه می گویند 
برایم سود مشارکت محاسبه کرده اند، با تکمیل وجه 
باید سرجمع، 55 میلیون تومان واریزی داشته باشم 

و موعد تحویل هم ۶۰ روز کاری دیگر است.
وی افزود: با این حســاب، کاماًل شبیه شرایط فروش 
فوری قیمت را با من محاســبه کرده انــد و در عمل، 
خبری از پرداخت جریمه دیرکرد بابت ۶۰ روز کاری و 

محاسبه سود مشارکت وجود ندارد.

حتی خودروهای جایگزین هم ممکن است 
تغییر کنند

در عین حــال نکته دیگری که در مــورد فروش های 
خودرو به چشــم می خــورد، تبدیــل قراردادهای 
فروش با خودروهای جایگزین اســت؛ نمونه آخر آن 
هم خودروی برلیانس بود که افراد در طرح جایگزین 
می توانستند خودروهای دیگر را خریداری نمایند. در 
این میان اکنون مراجعات خریداران برای جایگزینی 
خــودروی برلیانس خود با ســایر خودروها هم با این 
سخن از سوی نمایندگی ها مواجه می شود که برخی 
خودروهای جایگزین اعالمی موجود نیستند و باز هم 

افراد باید سایر خودروها را خریداری نمایند.
به هر حال این اوضاعی اســت کــه قیمت گذاری بر 
اساس حاشیه بازار برای مصرف کنندگان ایجاد کرده 
و عالوه بــر قیمت هایی که پایه و اســاس نرخ گذاری 
آنها مشــخص نیست و مالک حاشــیه بازار است، اما 
خریدارانی که ســال گذشــته اقدام بــه پیش خرید 
خودرو کرده انــد، اکنون برای تکمیــل وجه جهت 
دریافت خودرو، بــا قیمتی در برگه هــای دعوتنامه 
مواجه شــده اند که باالتر از نرخ فــروش های فوری 

است.
بر همین اســاس بهتر اســت یک بار برای همیشــه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان فرمول 
قیمتگذاری خود را اعالم کــرده و به صراحت توضیح 
دهند که حاشــیه بازار را چه کسی تعیین می کند که 
آنها باید نرخی 5 درصد پایین تر از قیمت حاشیه بازار 

را مالک نرخگذاری روزانه خود قرار دهند.
علیرغــم پیگیری های چندیــن باره و چنــد روزه 
خبرنگار مهر برای دریافت توضیح از سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، اما پاســخ به 
ابهامات وضعیت کنونی بازار خودرو همچنان از سوی 
این ســازمان بدون نتیجه باقی مانده اســت و رئیس 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در 
جلسات مکرر به ســر می برد، جلساتی که نتیجه آن، 

در بازار ملموس نیست.

پدال
7

وزنامـهیکشنبه      26  خرداد 1398     شماره 317 ر

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rو خودر
kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaarبرنامه ریزی برای تولید 

وی جدید در ایران  یک خودر
قائم مقام سازمان گســترش و نوسازی صنایع 
ایران )ایدرو( گفت: طراحی پایه خودرو یا همان 
پلتفرم های جدید در یک برنامه زمان بندی سه 
ســاله برای تولید خودروهای جدید در دستور 

کار قرار گرفته است.
پایه و شالوده اصلی که ممکن است بر اساس آن 
چندین مدل خودرو تولید و ســاخته شوند در 
اصطالح پلتفرم نامیده می شود. در واقع پلتفرم 
مجموعه پیشرانه، جعبه دنده، شاسی و سیستم 

انتقال قدرت را در می گیرد.
بهزاد اعتمــادی افــزود: این ســازمان اعتقاد 
راسخ به داخلی ســازی و تعمیق ساخت داخل 
محصوالت و قطعات دارد و به ویژه این مأموریت 
را در حوزه هــای نفــت و گاز، فوالد، ســیمان و 

خودرو دنبال می کند.
به گفته وی، اگر ســاخت برخــی قطعات از 
توجیه اقتصادی برخوردار نباشــد، اما از آنجا 
که اولویت ما رونق تولید اســت حتی با وجود 
دو برابر شــدن هزینه ها، حاضر به ساخت آنها 

هستیم.
این مقام مسئول در خصوص برنامه ریزی برای 
تولید پلتفــرم جدید خودرو در کشــور، اظهار 
داشت: استراتژی ایدرو در صنعت خودروسازی 
کشور، تولید ۶5۰ هزار دستگاه خودروی جدید 
در پسابرجام تا ســال ۲۰۲۰ )۱۳99( بود، اما با 
خروج آمریکا از برجام بناچــار مجبور به تغییر 

استراتژی شدیم.
وی ادامه داد: خروج شــریکان خارجی صنعت 
خودرو از کشورمان سبب شــد تا در کوتاه مدت 
ادامه تولیــد خودروهای پرتیــراژ قدیمی را در 

دستور کار خود قرار دهیم.
اعتمادی توضیح داد: در جهان هیچ کشــوری 
همه تجهیزات و لوازم مــورد نیازش را خودش 
تهیه نمی کند و صنعت خودروی ایران نیز از این 
قاعده مستثنی نیســت؛ با این وجود در تالشیم 
که تا حد امــکان ارزبری خودروهــا را کاهش 

دهیم.
وی گفت: هــدف ایدرو در میان مــدت، ارتقای 
کمی و کیفی خودروهای تولیدی است تا قابلیت 
صادرات دســت کم به کشــورهای همسایه را 
داشته باشــند و از این طریق تعادل مثبتی را در 

ارزبری و ارزآوری این صنعت شاهد باشیم.

سایپا ۴ هزار میلیارد ریال اوراق 
بهادار منتشر می کند

معاون مالــی و اقتصادی گروه خودروســازی 
ســایپا از عرضه ۴ هزار میلیارد ریال اوراق بهادار 
در سه ماهه نخست سال 9۸ خبرداد و گفت: این 
اوراق به منظور تأمین و پوشــش کسری بخشی 
از نیازهای نقدینگی این گروه در حال انتشــار 

است.
مهدی محمدرضایی گفت: ۴ هزار میلیارد ریال 
اوراق بهادار مذکور با طول عمر چهارســاله و با 
رکن ضامــن بانک ملی و تعهد پذیره نویســی و 
بازارگردانی شــرکت تأمین ســرمایه لوتوس 

پارسیان، عرضه می شود.
وی افــزود: ایــن اوراق بــه عاملیــت فروش 
کارگزاری بانک ملی ایران، نرخ ســود سالیانه 
اوراق ۱۶ درصــدی و همچنیــن بــا دفعات 
پرداخت ســود هــر ســه ماه یک بــار عرضه 

می شود.
معاون مالی و اقتصادی گروه ســایپا یادآور شد: 
عرضــه اوراق اجاره، ســلف موازی اســتاندارد 
و مرابحه از ســال ۱۳95 در دســتورکار گروه 
خودروسازی ســایپا قرار گرفته و تاکنون بالغ بر 
۲۸ هزار میلیارد ریال در چندین مرحله با هدف 
تأمین منابع مالی جهت کمــک به رونق تولید و 
مقابله با محدودیت های این بخش، عرضه شده 

است.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

عضو شــورای ملی زعفــران با 
اشــاره به کاهــش دو میلیون 
تومانــی قیمت ایــن محصول 
در بازار گفت: صــادرات طالی 
سرخ در فروردین ماه نسبت به 
ماه های قبل بــا کاهش مواجه 
بــوده اســت. علی حســینی 

اظهارداشــت: قیمت زعفران طی هفته های 
اخیر حدود ۲ میلیــون تومان کاهش یافته 
و در حال حاضر حداقل قیمت آن ۸ میلیون 
تومان و حداکثر نرخ آن ۱۱ میلیون تومان 
است. ضمن اینکه این نرخ هایی است که ما 

گندم را از کشاورزان خریداری می کنیم.

 وی دلیل کاهــش قیمت را افت 
تقاضا برای خریــد عنوان کرد و 
افزود: دلیل دیگر نیز این اســت 
که صادرکننــدگان حرفه ای به 
دلیل مســائل پیمان سپاری و 
تعهد ارزی مجبور هســتند ارز 
حاصل از صادرات را به کشــور 
برگردانند در مقابل عده ای دست به قاچاق 
زعفران می زنند و چنیــن تعهدی ندارند.

حسینی ادامه داد: این افراد کاال را از کشور 
خارج می کنند و با قیمت های پایین تر در 
کشــورهای هدف به فروش می رسانند که 

همین مساله تعادل بازار را برهم می زند.

خ طالی سر
قیمت زعفران ۲ میلیون تومان کاهش یافت

بر اساس تعریف سازمان امور مالیاتی کشور

داللی سکه هم شغل رسمی شد!
فرشاد میخک بیرانوند   در حالی ۱۲ روز از ابالغ 
طرح مالیات بر خریــد و فروش ســکه می گذرد که 
ابهامات قانونی و اجرایی این طرح کالن هنوز برطرف 
نشــده و اظهارنظرهای پراکنده مســئوالن سازمان 
امور مالیاتی نیز باعث به وجود آمدن ابهامات بیشــتر 

می شود.
بر اساس آخرین اظهارنظرها، مسئوالن ارشد سازمان 
امور مالیاتی بــرای دریافت مالیات بر ســکه، خرید 
و فروش این ســکه ها را به عنوان یک شــغل تعریف 
کرده اند که بر اســاس آن هرکســی غیر از صرافان و 
کسبه زیرمجموعه اتحادیه طالفروشان، هم خرید و 
فروش سکه می کند و از این محل درآمدی دارد، باید 

مالیات پرداخت کند.
این اظهارات مســئوالن مالیاتی در حالی است که در 
دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی در ۱۳ 
خردادماه ابالغ شــد به صراحت اعالم شده است که 
صاحبان مشاغلی که حسب ســوابق پرونده یا مجوز 
صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و 
فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل 
نمی شــوند و تنها مکلف هســتند نســبت به تسلیم 

اظهارنامه مالیاتی شغلی خود اقدام کنند.
بر این اســاس به نظر می رســد صرافانــی که مجوز 
کسب وکار داشــته باشــند باید یک نوع اظهارنامه 
مالیاتی شــغلی را ارائه کنند و کســانی هم که بدون 

داشــتن مجوز اقدام به خرید و فــروش می کنند هم 
باید یک نوع اظهارنامه مالیاتی دیگــر برای خرید و 
فروش ســکه ارائه کنند و البته هر دو آنها هم از نظر 
ســازمان امور مالیاتی به عنوان شــاغل شــناخته 

می شوند!
این در حالی اســت که بر اســاس تعریف مرکز آمار 
از اشــتغال، به افراد ۱۰ ســاله و بیشــتر که در هفته  
تقویمی قبل از هفته آمارگیری طبق تعریف فعالیت 
اقتصادی، حداقل یک ســاعت کار کرده انــد و یا به 
دالیلی، به طور موقت کار را ترک کرده باشــند شاغل 
می گویند.وزارت کار نیز در تعریف خود از شغل دائم 
می گوید که شغل دائم پست ســازمانی تعریف شده 
در یک کارگاه اســت که می تواند توسط فرد شاغلی 
اشغال شده یا نشده باشد. شــاغل نیز کسی است که 
در شــغلی دائم در یک کارگاه فعالیــت می کند و از 
جنبه های اقتصادی و حقوقی به طــور همزمان تابع 

همان کارگاه باشد.
ســازمان امور مالیاتــی کشــور، مالیــات مقطوع 
دریافت کننــدگان ســکه در ســال ۱۳9۷ از بانک 
مرکــزی را تعیین کــرد که بــر اســاس آن تمامی 
خریداران سکه که در ســال ۱۳9۷ نسبت به دریافت 
حداکثر ۲۰۰ سکه از سیســتم بانکی اقدام کرده اند، 
مشــمول این دســتورالعمل و از نگهداری اســناد و 

مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.

 خوش بینی بازار
 به افزایش قیمت  طال

نظرســنجی هفتگــی کیتکونیوز نشــان داد 
کارشناســان وال اســتریت و ســرمایه گذاران 
همچنان انتظــار دارند روند صعــودی طال در 

هفته جاری ادامه پیدا کند.
طال از تــداوم تنش های تجاری میــان آمریکا 
و شــرکایش که به نگرانی ها نســبت به کندی 
رشد اقتصاد جهانی منجر شده و انتظارات بازار 
برای کاهش نرخ های بهره از سوی بانک مرکزی 
آمریکا را باال برده است، ســود می برد. حمالتی 
که اواخر هفته گذشــته به دو نفتکش در دریای 
عمان انجام گرفت نیز تقاضــا برای خرید طال را 

تقویت کرد.
در نظرســنجی کیتکونیــوز از کارشناســان 
وال استریت، ۲۲ نفر شرکت کردند که مجموعاً 
۱۶ نفر یا معادل ۷۳ درصــد افزایش قیمت طال 
و ســه نفر یا ۱۴ درصــد کاهش قیمــت طال را 
پیش بینی کردنــد. همچنین بــه همین تعداد 
یعنی ســه نفر یا معادل ۱۴ درصــد درباره روند 

قیمت طال نظری نداشتند.
در این بین، 55۸ نفر در نظرســنجی کیتکونیوز 
از سرمایه گذاران شرکت کردند که از میان آنها 
۳۸9 نفر یا معادل ۷۰ درصد افزایش قیمت طال 
را پیش بینی کردند. در حالی که ۱۲۲ نفر یا ۲۲ 
درصد افت قیمت طال را پیش بینی کردند و ۴۷ 

نفر یا هشت درصد نیز نظری نداشتند.
در نظرسنجی هفته گذشته هر دو گروه سرمایه 
گذاران و کارشناسان وال استریت نسبت به رشد 
قیمت طال خوش بین بودند. هر اونس طال برای 
تحویــل در اوت در معامــالت روز جمعه بازار 
آمریکا ۸۰ ســنت یا حــدود ۰.۱ درصد افزایش 
یافت و در ۱۳۴۴.5۰ دالر بسته شد. با این حال 
۰.۱ درصد نســبت به قیمت نهایی جمعه قبل 
پایین تر بود. قیمت طال در اواسط معامالت روز 
جمعه تا مــرز ۱۳۶۲.۲۰ دالر پیش روی کرده 
بود که باالترین قیمت اواسط معامالت از آوریل 

سال ۲۰۱۸ بود.
به گفته افشــین نوابی، مدیر معامالت در گروه 
»ام کــی اس«، بــا توجه به تشــدید تنش های 
ژئوپلیتیکــی و ادامــه تعرفه هــای تجــاری 
تالفی جویانه، طال از پتانسیل خوبی برای صعود 
به قیمت باالتر برخوردار اســت. در هفته جاری 
نشست سیاســت پولی کمیته بازار آزاد فدرال 
بانک مرکزی آمریکا برگزار می شود و بازار تصور 
می کند که سیاســت گذاران آمریکایی ممکن 

است بخواهند نرخ های بهره را کاهش دهند.
آدرین دی، مدیرعامل شــرکت مدیریت دارایی 
آدرین دی نیز اظهار کرد: طال به قیمت باالتری 
افزایش پیدا خواهد کرد، زیرا به نظر می رســد 
جو بازار در حال تغییر اســت و عوامل مثبت در 

قیمت این فلز ارزشمند منعکس می شوند.
جیم ویکاف، تحلیلگر فنی ارشد کیتکونیوز نیز 
اظهار کرد: با توجه به مثبت شــدن نمودارهای 
فنی برای رشــد قیمت طال، انتظــار دارد روند 

افزایش قیمت طال ادامه پیدا کند.
اما اوله هانسن، مدیر اســتراتژی کاال در ساکسو 
بانک دانمارک اظهار کــرد: وی در کوتاه مدت به 
رشد قیمت طال بدبین اســت، زیرا این احتمال 
وجود دارد کــه بانک مرکزی آمریــکا بازارها را 
برای کاهش نرخ های بهره در مــاه آینده آماده 

نکند.

وزانه  و ر  کاهش قیمت خودر
شده است

پس از آنکــه از ابتدای امســال قیمت ها در بازار 
خودرو کار خود را افزایشــی آغاز کرده بود؛ طی 
چند مدت اخیر با کاهش های بعضا روزانه پیش 
رفته اســت. به گفته کارشناسان این حوزه روند 

نزولی قیمت خودرو ادامه دار خواهد بود.
رونــد رو به رشــد قیمت هــا در بــازار خودرو 
کــه از فروردین ماه ســال جاری مجــدداً آغاز 
شــد، خودرو را از دســترس مصرف کنندگان 
واقعی دور و به کاالیی ســرمایه ای تبدیل کرد. 
دالالن نیز بــه اصطالح کارشناســان این حوزه 
»شــیطنت« کــرده و بــا قیمت گذاری هــای 
غیرواقعی، بیشــتر بر التهابات بازار خودرو دامن 

زدند.
اما پــس از حذف قیمــت خودرو و مســکن از 
آگهی هــای خریــد و فــروش در ســایت های 
اینترنتی کــه با هدف کنتــرل قیمت ها در بازار 
مســکن و خودرو انجام شــد، تا چندی افزایش 
قیمت ها ادامه داشــت اما پــس از آن طی چند 
هفته اخیر ورق بازار خودرو برگشــته و قیمت ها 
ســیر نزولی به خود گرفت. ایــن کاهش قیمت 
خودرو به گونه ای اســت کــه در روزهای پایانی 
هفته گذشــته ســرعت کاهش قیمت افزایش 
یافــت و قیمت های بعداز ظهر نســبت به صبح 

همان روز کمتر شد.
در آخرین روز کاری هفته گذشته )چهارشنبه( 
قیمت خودروهای داخلی بین دو تا پنج میلیون 
تومان، مونتاژی ها پنــج الی ۱۰ میلیون تومان و 
خودروهای وارداتی ۱۰ الــی ۲۰ میلیون تومان 
از صبح تا بعدازظهر، کاهش داشــت.در ماه های 
گذشــته با افزایش قیمت انواع خودروها کسی 
تمایل به فروش خودرو نداشت اما روند کاهشی 
قیمت ها عاملی شــده تا فروشنده در بازار باشد؛ 

اما خبری از خریدار نیست.
به گفته فعاالن بازار خــودرو، این روزها خرید و 
فروش خودرو نسبت به هفته گذشته همچنان 
با روند کاهشی قیمت ها روبه رو است. البته یکی 
از مؤثرترین دالیل این کاهش قیمت ها را باید در 
رکود معامالت در بازار دانست چرا که به اعتقاد 
فروشندگان خودرو، کمتر مشتری در بازار دیده 
می شــود و همه به امید کاهش قیمت دست از 

خرید کشیده اند.


