
تراز تجاری نیمه نخست امسال منفی ۳.۲ میلیارد 
دالر است که صادرات به کشــور ترکیه بیش از 
۷۱ درصد افت نشان می دهد. به گزارش فارس، 
آمار تجارت خارجی شــش ماهه سال ۹۹ نشان 
می دهد، صادرات به ۱۳.۵ میلیارد دالر و واردات 
نیز بیش از ۱۶.۷ میلیارد دالر رســیده است، در 
مجموع حجم تجارت از ۳۰.۳ میلیارد دالر عبور 
کرد. مهمتر از این آمار مقایسه آن با نیمه نخست 
سال ۹۸ اســت تا وضعیت منابع ارزی و تجارت 

مشخص شود.
طبق آمارها واردات با توجه به سیاست های اتخاذ 
شده از سوی دولت روند کاهشی داشته و عمده آن 

معطوف به مواد اولیه واسطه ای و تولید است. در 
عین حال به لحاظ ارزش ۲۱.۶ درصد و وزنی ۱.۲ 
درصد افت دارد. آنچه که از واردات نگران کننده تر 
قلمداد می شود، وضعیت صادرات بوده که واسطه 
تحریم ها و شرایط ناشــی از کرونا محدودیتهای 

جدی در مرزها مواجه کرده است.
صادرات نیمه اول ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۳۴.۱ درصد به لحاظ ارزشی و ۳۳.۹ درصد 
از نظر وزنی کاهش یافته اســت. در مجموع تراز 

تجاری ۳.۲ میلیارد دالر منفی است.
افت صــادرات در مقابل نیازهــای وارداتی باعث 
برهم خوردن تعادل در بازار ارز می شود چرا که در 

گذشته این ناترازی با دالرهای نفتی جبران می شد 
البته این مسئله فارغ از نقشه ارزی و تحوالت در 
بازار دبی و سلیمانیه عراق و هرات افغانستان تلقی 
می شود. در کنار این مسئله واردات برخی اقالم که 
مجوز تامین ارز از طریق بازار نیما را ندارند و بازار 
آزاد را بــا افزایش ارز روبــرو می کند. جدول ذیل 
صادرات شش ماه نخست سال ۹۹ را با مدت مشابه 

سال قبل مقایسه کرده است.
به لحاظ ارزش صادرات به چین ۲۸.۲۶ درصد و 
عراق ۳۶.۲۹ درصد افت داشته است. همچنین 
بیشــترین کاهش صادرات مربوط بــه ترکیه با 

۷۱.۳۳ درصد ثبت شد.

با وجود درخواســت هایی که در رابطه با اعمال 
دورکاری برای کارکنان در شرایط موجود کرونا 
مطرح است، همچنان دولت بر بخش نامه قبلی 
خود در رابطه با شــرایط مشروط تاکید دارد و در 

این رابطه منعی قائل نیست.
به گزارش ایســنا، از مدتی قبل با شدت گرفتن 
شیوع ویروس کرونا و موجهای جدید آن چندین 
بار از سوی ستاد مبارزه با کرونا موضوع دورکاری 
کارکنان و کاهش رفت و آمد آنها مطرح شده است 
و به طور ویژه ستاد کرونای تهران این درخواست 
را داشته تا با کاهش رفت وآمد تا حدودی به بهبود 

وضعیت موجود کمک کند.

این در حالی است که اخیرا ربیعی سخنگوی دولت 
هم در اظهاراتش به اعمال دورکاری اشاره داشته 
اما بیانگر این که رسما دورکاری و وضعیت جدیدی 
ابالغ شده باشد نیست، بلکه وی به همان بخشنامه 
خرداد امسال در رابطه با حضور کارکنان و مشروط 

بودن دورکاری اشاره داشته است.
این درحالی است که از اسفند سال جاری با شیوع 
ویروس کرونا و الزام کاهش تردد و تجمع ســتاد 
مقابله با کرونا تصمیم به کاهش حضور کارکنان 
گرفت که بر این اساس در ابتدا ساعت کاری به ۸ 

تا ۱۳ تغییر کرد.
با این حــال از خرداد تاکنون بخشــنامه جدید یا 

ابالغیه رســمی از ســوی دولت برای دور کاری و 
کاهش حضور کارکنان مطرح نبــوده و هر بار نیز 
مســئوالن دولتی به همین بخشــنامه که درآن 
شرایط دور کاری بر اساس مصوبه هیات وزیران در 
سال ۱۳۸۹ اشاره دارد تاکید کرده است که طبق 
آن کارکنان می توانند در صورتی که زیر ســاخت 
های دورکاری برای ارائه خدمات فراهم باشد دور 
کار باشند و در محل کار خود بنابر تشخیص مدیران 
مربوطه حضور نداشته باشند و این هم به صورت 
اولویت برای مادران دارای کــودک یا خانم های 
باردار و همچنین افراد دارای بیماریهای زمینه ای 

قرار گرفته است و از این نظر منعی ندارد.

مرکز ماهر اعالم کرد رخداد حمله مهم سایبری، 
مربوط به دو ســازمان دولتی بــوده که مراجع 

مسوول در حال رسیدگی به موضوع هستند.
به گزارش ایسنا، در ســاعات گذشته، اخباری 
مبنی بر حمالت سایبری به سازمان های دولتی 
منتشر شد و اینکه این حمالت به زیرساخت های 
ســخت افزاری و نرم افزاری برخی ســازمان ها 
صورت گرفته است. پیرو این اخبار منتشرشده، 
مرکــز ماهــر )مدیریــت امــداد و هماهنگی 
رخدادهای رایانه ای(،  اطالعیه ای منتشر کرد. 
در این اطالعیه آمده اســت: رخداد حمله مهم 
سایبری، صرفا مربوط به دو سازمان دولتی بوده 
که مراجع مسوول در حال رسیدگی به موضوع 
هستند و مرکز ماهر نیز به عنوان پشتیبان آماده 

کمک ها و امدادهای احتمالی مورد نیاز است.
بر اســاس برخی تحلیل هــا و براوردهای فنی، 
هشــدارهای پیشــگیرانه برای مســوولین و 
کارشناســان دولتی در ســطح ملی صادر شد 
که به هیــچ وجه به معنای وجــود حمله نبوده 
است. همچنین برخی دســتگاه های دولتی بر 

اساس برداشــت یا تحلیل خود پس از دریافت 
هشــدارها اقدام به قطع موقت برخی خدمات و 
انجام تست های فنی کردند که به دلیل احتیاط 
صورت گرفته است. اگر چه از نظر مرکز ماهر این 

اقدام ضرورتی نداشت.
مرکــز ماهر اعــالم کرده بــا وجود شــایعات 
مطرح شده در فضای مجازی و برخی رسانه ها، 
شواهدی از حمله گسترده به دستگاه های متعدد 
دولتی تا این لحظه مشاهده نشده است.  بخش 
مهمی از ایــن فعالیت و فعالیت های مشــابه با 
همکاری تنگاتنگ مراکز آپا سطح کشور انجام 
می شود که قابل تقدیر و برای مرکز ماهر بسیار 
کلیدی اســت. بنابراین برخــالف وجود برخی 
تنگناهای بودجه ای که برای این مراکز ارزشمند 
به وجود آمده اســت، حمایت ها و همکاری های 
مرکز ماهر وزارت ارتباطات با مراکز آپا همچنان 
اســتمرار دارد و هرگونه قطع همکاری با مراکز 
فوق قویا تکذیب می شود. مرکز ماهر از هرگونه 
انتقاد و پیشنهاد کارشناسان جهت بهبود و ارتقاء 

عملکرد خود استقبال می کند.

قیمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی 
در فقدان عوامل مثبت تاثیرگذار بر صعود این فلز 

ارزشمند، پایین مرز روانی مهم ۱۹۰۰ دالر ماند.
به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل 
فوری ثابت بود و در ۱۸۹۵ دالر و چهار سنت ماند. 
بهای معامالت این بازار روز گذشــته ۱.۶ درصد 

سقوط کرد.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال تغییری 
نداشت و در ۱۸۹۸ دالر و ۳۰ ســنت ماند. بهای 
معامالت این بازار روز گذشته ۳۴ دالر و ۳۰ سنت 
معادل ۱.۸ درصد ســقوط کرد و در ۱۸۹۴ دالر  و 

۶۰ سنت ایستاد.
ایلیا اسپیواک، استراتژیســت ارزی شرکت دیلی 
فارکس درباره وضعیت بازار گفت: دالر رشد قوی 
داشته و به نظر می رســد عامل اصلی تاثیرگذار 
بر طال بوده اســت و خوش بینی به تصویب بسته 
محرک مالــی جدید آمریکا نیــز در حال ضعیف 

شدن است.
شاخص دالر تحت تاثیر ابهامات نسبت به ساخت 
واکســن کووید ۱۹ کــه تقاضا برای ایــن ارز به 

عنوان دارایی امن را تقویت کرد، روز سه شنبه از 
پایینترین رکورد سه هفته اخیر خود بهبود یافت 
و در معامالت روز جاری ارزش خود را حفظ کرد. 

بورسهای آسیایی سقوط کردند.
امیدها به تصویب کمک مالی جدید کرونایی پس 
از این که نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان 
آمریکا پیشنهاد کمک ۱.۸ میلیارد دالری از سوی 

کاخ سفید را رد کرد، ضعیف شدند.
بر اســاس گزارش رویترز، عامل دیگری که روی 
قیمت طال تاثیر گذاشــت، گزارش صندوق بین 
المللی پــول بود که پیــش بینی کــرد وخامت 
اقتصاد جهانی کمتر از حد انتظار خواهد بود زیرا 
کشورهای ثروتمند و چین سریعتر از حد انتظار از 
قرنطینه مقابله با شیوع ویروس کرونا بهبود یافتند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای 
تحویل فوری با ۰.۱ درصد کاهش، به ۲۴ دالر و ۱۴ 
سنت رسید. هر اونس پالتین برای تحویل فوری با 
۰.۸ درصد افزایش، به ۸۷۱ دالر و ۸۲ سنت رسید. 
هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ۰.۶ درصد 

افزایش، ۲۳۲۹ دالر و ۴۵ سنت معامله شد.

برخی شعب بانکی از تغییر سقف وجه برداشت انتقالی 
خبر می دهند و می گویند از ۱۵ مهرماه وجه انتقالی 
از ۵ میلیون تومان در باجه های درجه یک و دو به ۱۵ 
میلیون تومان افزایش یافته است. به گزارش خبرنگار 
مهر، گزارش های میدانی از برخی شعب بانکی حکایت 
از افزایش سقف برداشت انتقالی دارد که بر این اساس، 
هیأت مدیره برخی بانک ها، با افزایش سقف برداشت 
انتقالی در باجه های خدمات بانکی از مبلغ ۵۰ میلیون 
ریال به سقف های جدید خبر داده اند. یکی از متصدیان 

نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس 
بخشــنامه ای که در ۱۵ مهرماه به شعب ابالغ شده، 
سقف برداشت انتقالی در باجه های درجه یک و دو از ۵ 
میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

به گفته وی، همچنین در باجه های درجه سه و چهار 
نیز این سقف انتقالی از ۵ میلیون تومان به ده میلیون 
تومان تغییر کرده است. در عین حال خبرها حکایت از 
آن دارد که سقف برداشت نقدی بدون تائید شعب ناظر، 

کماکان ۵ میلیون تومان است.

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت 
سنگین ایران در ماه میالدی گذشته سه دالر و ۱۴ سنت 
معادل هفت درصد نسبت به ماه اوت کاهش داشت. به 
گزارش ایسنا، قیمت نفت سنگین ایران در سپتامبر به 
۴۱ دالر و ۹۳ سنت در هر بشکه رسید که در مقایسه با 
قیمت ۴۵ دالر و هفت سنت در اوت، سه دالر و ۱۴ سنت 
معادل هفت درصد کاهش داشت. میانگین قیمت نفت 
سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون ۳۹ دالر و 

۶۴ سنت در هر بشکه در مقایسه با ۶۲ دالر و ۲۳ سنت 
در مدت مشابه سال گذشته بوده است. ارزش سبد نفتی 
اوپک در سپتامبر به ۴۱ دالر و ۵۴ سنت در هر بشکه 
رسید که در مقایسه با اوت سه دالر و ۶۵ سنت معادل 
۸.۱ درصد کاهش داشــت. میانگین ارزش سبد نفتی 
اوپک از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون ۴۰ دالر و ۶۲ سنت 
بوده که در مقایسه با ۶۴ دالر و ۳۸ سنت در مدت مشابه 

سال گذشته، کاهش ۳۶.۹ درصدی را نشان می دهد.

مدیرکل نظارت بر محصوالت بهداشــتی، دارویی و تجهیزات 
پزشکی ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
از قطع ســهمیه ۲۵ واحد خاطی خبــر داد و ظرفیت تولید 
روزانه ماســک را ۲۱ میلیون عدد و نیاز روزانه مراکز درمانی و 

داروخانه ها را چهار میلیون عدد عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، اســماعیل مهدی پور ظرفیت تولید روزانه 
ماسک را  ۲۱ میلیون ماسک اعم از صنعتی، صنفی و کارگاهی 
عنوان کرد و گفت: با تدابیری که از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( اتخاذ شده تالش بر این بود که ظرفیت تولید 
مواد اولیه و به تبع ظرفیت تولید ماســک رشد قابل توجهی 

پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای شهریور امسال مسئولیت ستاد 
لجستیکی کرونا به ســازمان حمایت واگذار شد، اظهار کرد: 
ســازمان حمایت پس از واگذاری این مســئولیت نشستی با 
سازمان غذا و دارو به نمایندگی از وزارت بهداشت برگزار کرد و 
از این سازمان خواست نیاز مراکز درمانی و داروخانه ها به ماسک 
و همینطور واحدهای منتخب واجد شرایط تولید کننده ماسک 
را اعالم تا متناسب با نیاز برای تامین مواد اولیه واحدها برنامه 

ریزی شود.

نیاز روزانه مراکز درمانی و داروخانه ها، ۴ میلیون ماسک
مهدی پور که در برنامه رادیو اقتصاد ســخن می گفت، با بیان 

اینکه طبق اعالم ســازمان غــذا و دارو نیاز مراکــز درمانی و 
داروخانه ها در روز چهار میلیون ماســک است، تصریح کرد: 
فهرست واحدهای منتخب به شرکت های تامین کننده مواد 
اولیه ارسال شده تا بر اســاس اولویت، مواد اولیه در اختیار آن 
 ها قرار گیرد. متناسب با تولیدات هر یک از این شرکت ها مواد 
اولیه مورد نیاز به صورت روزانه در اختیار آن ها قرار می گیرد و 

اطالعات آنان نیز در سامانه جامع تجارت ثبت می شود.
پیش تر هم ســازمان حمایــت اعالم کرده بود که بر اســاس 
درخواستی وزارت بهداشت، این نهاد تعداد دو میلیون ماسک 
برای پوشش دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی، یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار ماسک برای داروخانه ها و ۲۰۰ هزار ماسک 

برای مراکز پزشــکی نیاز دارد که مجموع آن به چهار میلیون 
ماسک می رسد.

وی همچنین تاکید کرد که هر کدام از شرکت  های تولیدکننده 
اگر متناسب با مواد اولیه دریافت شده، ماسک تولید نکنند یا 
آن را به دانشــگاه های علوم پزشــکی تحویل ندهند، سهمیه 
متعلق به آنان قطــع و پرونده آن  ها به مراکز قضایی ارســال 
 می شــود. البته واحدهای دیگر جایگزیــن واحدهای خاطی 

خواهند شد.

قطع سهمیه ۲۵ واحد تولید ماسک
مهدی پور همچنین از قطع سهمیه ۲۵ واحد خاطی تاکنون 

خبر داد که به مراجع قضایی معرفی شده اند و گفت: اطالعات 
واحدهای تولید کننده پارچه و ماسک در سامانه تجارت ثبت تا 
امکان رصد و پایش وجود داشته باشد. البته مسئولیت زنجیره 

توزیع ماسک با سازمان غذا و دارو است.
از ۱۳ مردادماه اعالم شــد که همه واحدهــای تولید و توزیع 
ماسک موظفند فرایندهای مرتبط با تولید یا عرضه ماسک را 
در سامانه جامع تجارت یا سامانه ussd ثبت کنند و در غیر این 

صورت سهمیه مواد اولیه آن ها قطع خواهد شد.
گفتنی است؛ از روز شنبه استفاده از ماسک در تهران اجباری 
شــد و جریمه متخلفان ۵۰ هزار تومان است. همچنین اخیرا 

حداکثر قیمت ماسک سه الیه ۱۳۰۰ تومان اعالم شده است.

دورکاری جدید در کار نیستتراز تجاری ۳.۲میلیارد دالر منفی شد

طالی جهانی ۳۴ دالر ارزان شدتایید حمله سایبری به دو سازمان دولتی  تغییر سقف برداشت انتقالی در برخی بانک ها

نفت سنگین ایران ارزان شد

سهمیه ۲۵ واحد متخلف تولید ماسک قطع شد
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مقصر اصلی 
گرانی خودرو

چه نهادی 
پاسخگوی تورم است؟

اشتباهات دولت 
در بازار مسکن

مشــکل ما در گرانی های مداوم خودرو در حال 
حاضر این نیست که مرجع قیمت گذاری چه نهادی 
باشد، بلکه مشکل این است که در گرانی خودروها 
نقش تولیدکننده در تورم تقریبا صفر است؛ یعنی 
اگر کشوری می بودیم که تنها گرفتار تورم بخشی 

بود یعنی تنها خودرو...

  فربد زاوه، کارشناس خودرو 

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن
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انگشت  اتهام گرانی ها  
به سمت  دالر

ریکاوری اقتصاد جهان 
پس از کرونا

طرح های دولت برای خانه دار کردن مردم نتیجه ای نداشته  است

ناکامی در ارزان سازی  مسکن
صفحه۳

صفحه۴

جنجال  بر سر قیمت گذاری خودرو 
آیا   قیمت گذاری   خودرو  از  شورای   رقابت   به   سازمان  حمایت   منتقل    می شود؟

در حالی گرانی در بازارها روز به روز در حال افزایش 
است و قیمت ها ســر به فلک کشیده اند که شاهد 
هستیم مسئوالن و نهادهای متولی مهر سکوت بر 
لبان خود زده اند و برخی دیگر هم که خود را موظف 
به پاسخگویی دانسته اند گرانی و تورم سرسام آور 
در بازارها را برعهده نگرفته و دیگر نهادها را مقصر 
وضع بازارها می دانند. پاسکاری مقصر گرانی میان 
مســئوالن در حالی اتفاق افتاده که مردم در مدت 
اخیر کاهش قدرت خرید زیادی را تجربه کرده اند 
و به تامین مایحتاج ضروری و روزانه خود اکتفا می 
کنند.  این در حالی است که رئیس اتاق اصناف تهران 
در رابطه با گرانی های اخیر و نقش نهاد مطبوعش در 
کنترل گرانی ها و تورم ایجاد شده می گوید: مسئول 

کنترل قیمت ها سازمان...

صنــدوق بین المللی پــول در تازه تریــن گزارش 
خود اعــالم کــرد اقتصاد ایــران در ســال آینده 
میالدی)۱۴۰۰-۱۳۹۹( ۳.۲ درصد بزرگ تر خواهد 
شــد. تازه ترین گزارش صندوق بیــن المللی پول 
از وضعیت اقتصاد کشــورهای جهان و چشم انداز 
آتی آنکه به تازگی منتشر شده، برآورد کرده رشد 
اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ )۱۳۹۹-۱۴۰۰( ۳.۲ 
درصد خواهد بود. این برآورد، نسبت به برآورد قبلی 
صندوق درباره چشم انداز رشد اقتصادی ایران در 
سال آینده، ۰.۱ درصد بهبود یافته است. براساس 
پیش بینی صندوق بین المللی پول، نرخ تورم سال 
آینده در ایران به ۳۰ درصد خواهد رسید که نسبت 
به برآورد قبلی این صندوق برای سال آینده، کاهش 

۳ درصدی نشان می دهد...



اقتصاد2
ایران وجهان

روحانی در جلسه هیات دولت:
۱۰ سال تحریم تسلیحاتی علیه 

ایران، هفته آینده لغو می شود
رییس جمهور اعالم کرد که یکشنبه هفته آینده 

تحریم تسلیحاتی ۱۰ ساله ایران، لغو خواهد شد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین حسن 
روحانی صبح امروز )۲۳  مهرماه( در جلســه هیات 
دولت اظهار کرد: بایــد خدمت مردم عزیزمان این 
خبر خوش را عرض کنم که یکشــنبه هفته آینده 
- ۲۷ مهرماه - تحریم تسلیحاتی ۱۰ ساله ایران لغو 
خواهد شد. ما برای این موضوع چهار سال با آمریکا 
جنگیدیم و آنها به این در و آن در می زدند که چنین 
اتفاقی نیفتد، اما به خاطر ایستادگی مردم و تالش 
 مســئوالن و دیپلمات ها این تحریم کنار خواهد 
زده شد. وی ادامه داد: آنها که می گویند برجام چه 
خاصیتی داشته، این یکی از کارهای برجام است که 
از این به بعد می توانیم اسلحه را به هر کشوری که 
خواستیم بفروشیم یا از هر کشوری که خواستیم 
بخریم. این تنها یکی از اقدامات دولت است. ما برای 
آنکه به نکات و برنامه های مورد نظرمان برسیم بعضی 
مواقع نیاز به صبر و حوصله داریم. روحانی با بیان 
این که در چند سال اخیر شری به عنوان حاکمان 
جدید کاخ سفید ایجاد شده است، تصریح کرد: این 
شر نه فقط گریبان ما که گریبان همه دنیا را گرفته 
است. شما افغانستان را ببینید چه خبر است و شرق 
و غرب آن در دست کیست؟ و در آنجا با چه شرایط 
خطرناکی مواجه است یا این که ببینید آنهایی که 
ادعای نابودی داعش را داشتند در منطقه با داعش 
چه کردند و در مقابل آنها مــردم منطقه و عزیزان 

رزمنده ما توانستند داعش را کنار  بزنند.

باقیمانده سهام دولت در بانک ها 
در قالب صندوق )ETF( دارا 

سوم واگذار می شود
دولت بــا واگــذاری باقیمانده ســهام دولت در 
بانک های ملت، تجارت و صادرات در قالب صندوق 
ســرمایه گذاری قابل معامله )ETF( دارا سوم 
موافقت کرد. دولت در راستای اهداف خود برای 
مردمی کردن اقتصاد، تعمیق بازار سرمایه و افزایش 
ضریب نفوذ بورس، جمع آوری نقدینگی خرد و 
ایجاد امکان دسترســی آحاد مردم کشور به بازار 
ســرمایه و انتفاع عامه مردم از رشــد این بازار، با 
واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک های ملت، 
تجارت و صادرات در قالب صندوق سرمایه گذاری 
قابل معامله )ETF( دارا سوم موافقت کرد. بر این 
اساس، سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی 
در صندوق یاد شده، ۵۰ میلیون ریال تعیین شد. 
همچنین میزان تخفیف واگذاری ســهام دولت 
 )ETF( در صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
واسطه گری مالی – دارا سوم شامل باقیمانده سهام 
دولت در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران 
به میزان ۲۰ درصد تعیین شد.  مبنای محاسبه 
قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام 
در ۳۰ روز قبل از شروع پذیره نویسی خواهد بود و 
قیمت پس از اعمال تخفیــف، نباید از ۷۰ درصد 
قیمت پایانی روز معامالتی قبل از شــروع پذیره 

نویسی کمتر باشد.

همتی:
 از منابع ارزی ۵ میلیارد دالری 

خود در عراق استفاده می کنیم
رییس کل بانک مرکزی با بیــان اینکه مذاکره با 
کشــورهایی که پول های ایران در آنجا مسدود 
شده در حال انجام است، گفت: سفر اخیر به عراق 
با موفقیت همراه بود و امیدواریم بتوانیم از منابع 
خود در عراق که بیش از پنج میلیارد دالر اســت 

استفاده کنیم.
»عبدالناصر همتی« چهارشنبه در حاشیه هیات 
دولت در جمع خبرنگاران اعالم کرد: در وضعیت 
فعلی، شــرایط بازار ارز به دلیل اتفاق هایی مانند 
شــیوع ویروس کرونا، فشــار حداکثری دولت 
آمریکا، اعمال و عملیاتی کردن تحریم ها که در 
۶ ماه نخست امســال رخ داد از پیچیدگی های 
خاصــی برخــوردار اســت کــه این مســایل 
 باعث شــکل گیری انتظارات منفــی در جامعه 
شده اســت. وی با بیان اینکه همه تالش خود را 
می کنیم تا این وضعیت کنونی بازار به ثبات برساند 
و تعدیل هایی در بازار انجام شود، افزود: برخی از 
نقل قول ها از من درباره کاهش قیمت دالر مطرح 
می شود که در این زمینه باید گفت شرایط در حال 
تغییر و محدودیت هایی بر روی منایع ایران اعمال 
شده است، به دنبال این اتفاق، ده ها میلیارد دالر از 
درآمد ارزی در خارج از کشور را مسدود کرده اند و 
حتی بسیاری از کشورها که از رابطه خوبی با ایران 
برخوردارند به دلیل فشار آمریکا اجازه استفاده از 

آن منابع را نداده اند.

خبر

صنــدوق بین المللی پول 
در تازه تریــن گــزارش 
خــود اعالم کــرد اقتصاد 
ایــران در ســال آینــده 
میالدی)۱۳۹۹-۱۴۰۰( 

۳.۲ درصد بزرگ تر خواهد شد.
تازه تریــن گزارش صنــدوق بین المللــی پول از 
وضعیت اقتصاد کشــورهای جهان و چشــم انداز 
آتی آنکه به تازگی منتشر شده، برآورد کرده رشد 
اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ )۱۳۹۹-۱۴۰۰( ۳.۲ 
درصد خواهد بود. این برآورد، نسبت به برآورد قبلی 
صندوق درباره چشم انداز رشد اقتصادی ایران در 

سال آینده، ۰.۱ درصد بهبود یافته است.
براســاس پیش بینی صندوق بین المللی پول، نرخ 
تورم سال آینده در ایران به ۳۰ درصد خواهد رسید 
که نســبت به برآورد قبلی این صندوق برای سال 

آینده، کاهش ۳ درصدی نشان می دهد.
نرخ بیکاری در ایران نیز که برای سال جاری ۱۲.۲ 
درصد پیش بینی شــده، برای ســال آینده ۱۲.۴ 

درصد برآورد شده است.

چشم انداز اقتصاد جهان
این نهاد بین المللی بــرآورد کرده اقتصاد جهان با 
رشد منفی ۴.۴ درصدی، سال جاری میالدی را به 
پایان می رساند که نسبت به گزارش و برآورد قبلی 

صندوق، حدود ۰.۸ درصد بهبود نشــان می دهد. 
این بهبود ناشــی از افزایش امیدها بــه ریکاوری 
اقتصادهای توســعه یافته پــس از پاندمی کرونا و 
کاهش محدودیت های ناشی از اجرای پروتکل های 

بهداشــتی همچون فاصله گذاری های اجتماعی و 
تعطیلی کسب و کارهاست.

صندوق بین المللــی پول برآورد کرده که رشــد 
اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ به ۵.۲ درصد برسد 
که بیانگر ریکاوری اقتصاد جهــان پس از پاندمی 

کروناست.
براســاس برآورد این نهــاد بین المللــی، اقتصاد 
آمریکا امســال ۴.۳ درصــد آب خواهــد رفت و 
 ســال آینده میالدی رشــد ۳.۱ درصدی را ثبت 

خواهد کرد. 
در سال جاری میالدی اقتصاد کشورهای اروپایی 
هم رشدهای منفی را تجربه خواهد کرد؛ فرانسه و 
انگلستان با رشد منفی ۹.۸ درصد، ایتالیا با منفی 
۱۰.۶ درصد، اســپانیا با منفی ۱۲.۸ درصد مواجه 

خواهند بود.
هند هم در ســال جاری میالدی رشد منفی ۱۰.۳ 

درصدی را به ثبت خواهد رساند.
در میان اقتصادهــای جهان، فقط کشــور چین 
در ســال جــاری میالدی رشــد مثبــت خواهد 
داشــت و بــرآورد شــده رشــد اقتصــادی این 
 کشــور در ســال جاری میالدی بــه ۱.۹ درصد 

برسد.

چشم انداز اقتصاد ایران بهبود یافت

ریکاوری اقتصاد جهان پس از کرونا

با دریافت نشان OILEX 2020 در همایش 
ملی نفت صورت گرفت

معرفی بانک صــادرات ایران 
به عنوان بانک برتــر در ارائه 

تسهیالت صنعت نفت
 نائب رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: 
بانک صادرات ایران با استفاده از ظرفیت های طرح 
طراوت »تولید« و »توسعه« به دنبال احیای فروش 

اعتباری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است.
به گزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، 
امیر یوسفیان در »همایش ملی ساالنه نفت ایران 
)OILEX ۲۰۲۰( با بیان این مطلب اظهار کرد: 
چهار عامل تحریم، تورم، افزایش ۱۰۰ درصدی 
نیاز به ســرمایه در گردش واحد های تولیدی و 
کمبود منابع بانک ها موجب شد تا طرح طراوت با 
هدف کاهش هزینه تولید و افزایش توان تسهیالت 
 دهی نظام بانکی از طریق امکان تنزیل اعتبارات 
اسنادی ریالی توســط بانک صادرات ایران ارائه 

شود.
وی اظهار کرد: پیش بینی افزایش قابل مالحظه 
قیمت مواد اولیه و افزایش شدید نیاز به منابع مالی 
و همچنین تداوم خریدهای نقدی در بازار و افزایش 
بهای تمام شــده در تمامی بخش های اقتصادی 
کشور اصلی ترین مشکل موجود بود که استمرار 
تولید را در بنگاه ها تهدید می کرد و بانک صادرات 
ایران با تدوین »طراوت« )طــرح اعتباری ویژه 
تولید(، مجددا اعتبار را به بازار برگرداند، به طوری 
که می توان با استفاده از ظرفیت اعتبارات اسنادی 
ریالی بانک صادرات ایران در قالب این طرح در هر 
دو بخش طراوت »تولید« و طراوت »توسعه« و 
افزایش فروش اعتباری در زنجیره تولید تا مصرف 

این مشکل را برطرف کرد.

بانک ها

با توجه به اقدامات اخیر بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف خرید 
در بازار متشکل ارزی و عرضه روزانه ۵۰ میلیون دالر در آن به منظور 
مدیریت بازار ارز، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد اســت تا زمانی که 
چشم انداز روشنی برای اقتصاد کشور شکل نگیرد، اینگونه اقدامات 

تاثیر آنچنانی بر بازار ارز نخواهند داشت.
به گزارش ایســنا بانک مرکزی به منظور مدیریت بازار ارز تصمیم 
گرفته سقف خرید در بازار متشکل ارزی توسط بانک ها و صرافی ها 
را به ۵۰۰ هــزار دالر افزایش دهد که پیش از ایــن ۵۰ هزار یورو یا 
معادل آن به سایر ارزها بوده اســت. همچنین، اقدام دیگر این بانک 
عرضه روزانه از طریق بازارســاز ۵۰ میلیون دالر در بازار یاد شده به 
صورت اسکناس است که در این زمینه پیمان مولوی - یک تحلیلگر 
اقتصادی - گفت: چشم  انداز اقتصاد ایران روشن نیست و تا مشخص 

شدن نتیجه انتخابات آمریکا، مســیر آینده اقتصاد کشورمان بین 
ترامپ و بایدن باقی مانده و درگیر یک تعلیق عمیق است. در شرایطی 
که برای بازار ارز تقاضایی وجود نــدارد، تزریق هر گونه منبع به این 
بازار می تواند تاثیرگذار باشــد اما از این حیث که دالر را به ۲۲ هزار 
تومان برسد، تاثیری نخواهد داشت و در حد همین تغییراتی که در 

بازار می بینید باقی می ماند.  
وی افزود: از آنجا که موتور خلق نقدینگی همچنان روشن است و رشد 
اقتصادی نداریم؛ نبود چشم انداز اقتصادی روشن برای ایران تورم را 

در بازار ارز و بازارهای موازی بیشتر کرده است.  
مولوی اقدامات اخیر بانک مرکزی را بیشتر تکنیکی دانست و ادامه 
داد: این تکنیک ها که تغییر تاکتیک در این زمینه را شامل نمی شود، 
بخشی از آن در اختیار بانک مرکزی است و بخشی دیگر در  اختیار 

بانک مرکزی نیســت. این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه اگر 
همچنان نتوان چشم انداز روشــنی برای اقتصاد ایران متصور شد، 
تزریق این ارقام تاثیری نخواهد داشــت، گفت: در اینصورت شاهد 
دو گانه شدن حرف بانک مرکزی خواهیم بود و تا زمانی که اقتصاد 
ایران یک چشم انداز روشن پیدا نکند، موتور خلق پول خاموش نشود 
و تداوم رشد اقتصادی صفر درصدی پایان نیابد، شاهد این وضعیت 
در بازار ارز و بازارهای موازی خواهیم بود،  نه در ایران بلکه در جاهای 

دیگر هم به اینصورت است.  
وی در پایان عوامل موثر بر مدیریت بازار ارز را ایجاد رشد اقتصادی، 
بسته شدن کانال دست اندازی در افزایش پایه پولی، کاهش کسری 
بودجه دولت و  در کنار آن شــکل گیری چشــم اندازی روشن برای 

اقتصاد کشور دانست.

آرامش به بازار ارز باز می گردد؟
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سخنگوی گمرک ایران ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه پورشه 
از گمرکات را تکذیب کرد و گفت: بر اساس مصوبه سال 
۹۷ هیات وزیران، بخشی از خودروهای وارداتی دپو شده 
در گمرکات ترخیص شده که پورشه جزو آنها نیست. 
روح اهلل لطیفی در گفتگو با درباره این شــایعه که »به 
تازگی ۱۰۴۸ دستگاه خودروی پورشه از گمرکات کشور 
با مجوز خاص هیات وزیران از گمرکات کشور ترخیص 
شده اســت«، ضمن تکذیب این خبر گفت: بر اساس 
مصوبه سال ۹۷ هیات وزیران و اصالحیه های بعدی آن، 
بخشی از خودروهای وارداتی دپو شده در گمرکات به 

تدریج ترخیص شده است که پورشه جزو آنها نیست.
این مقام مسئول توضیح داد: پس از محدودیت ترخیص 
و ممنوعیت ثبت سفارش خودرو درسال ۹۷ حدود ۱۲ 
هزار و ۲۶۱ دستگاه خودروی سواری وارد شده کشور 
که در گمرکات متوقف بودند تعداد ۷۱۵۳ دســتگاه 
خودرو به استناد مصوبه ۱۶ دیماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران 
و اصالحیه های بعدی آن تا ۱۶ تیرماه ۹۸ ترخیص و 
نزدیک به ۵۱۰۸ دستگاه خودروی سواری در گمرکات 
کشور دپو شــده بود. که در دو مرحله دیگر از بهمن تا 
۲۶ شهریور ۹۹ نیز با مصوبه هیئت دولت برای تعیین 
تکلیف ۵۱۰۸ خودروی باقی مانده مهلت تعیین شد 

که وضعیت آن تا پایان مهلت مصوبه به شرح زیر است:
۱- از تعداد ۱۰۴۸ دســتگاه خودروی سواری پروانه 
شــده و ترخیص نشده، نســبت به ترخیص ۱۰۰۰ 
دستگاه خودرو اقدام و ۴۸ دســتگاه از این خودروها 
بدلیل وجود پرونده و لزوم رســیدگی بیشتر توسط 
مراجع رســیدگی کننده، موفق به خروج از گمرک 

نشدند این هزار دستگاه النترا بوده است.
۲- از تعداد ۳۴۰ دستگاه خودروی سواری اظهار شده 
لیکن پروانه نشده تا پایان مصوبۀ مربوطه، ۳۴۰ دستگاه 
با رعایت مقررات مربوطه ترخیص شده است؛ همچنین 
نسبت به ترخیص ۱۷۰ دستگاه خودروی سواری دیگر 
حائز شرایط که دارای ثبت سفارش معتبر و تأیید منشأ 

ارز بودند توسط گمرکات اقدام شده است.
۳- از تعداد ۲۲۷ دستگاه خودروی موجود در گمرک 
خرمشهر )منطقۀ آزاد اروند( که با توجه به آمار قبلی، 
۷۳ دستگاه سفارش آمریکا و ۱۵۴ دستگاه باالی ۲۵۰۰ 
سی سی بوده اند، نســبت به ترخیص ۱۴۴ دستگاه 

خودرو که هیچکدام اینها نیز پورشه نبودند برای تردد 
در منطقۀ مزبور و با رعایت مقررات مربوطه اقدام شده 

و خودروی دیگری از این گروه ترخیص نشده است.
۴- در خصــوص خودروهای موجــود در گمرکات 
قبل از تاریخ ۲۳ شــهریورماه ۱۳۹۳ بــه تعداد ۱۰۴ 
دستگاه، صرفاً سه دســتگاه ترخیص و در خصوص 
مابقی، صاحبان کاال جهت انجام تشریفات گمرکی و 

ترخیص کاال، به گمرک مراجعه نکرده اند.
۵- از تعداد ۲ هزار و ۲۸۹ دســتگاه خودروی مطرح 
رســیدگی در مرجع قضایی، با توجه بــه صدور رای 
برای ترخیص ۶۶۸ دستگاه خودروی سواری تیوولی 
شرکت رامک خودرو، نســبت به ترخیص این تعداد 
خودرو و تحویل آن به معاونت پلیس پیشگیری فاتب 
برای تعیین تکلیف مقام قضایی به دلیل داشتن شاکی 

خصوصی اقدام شد
۶- در خصوص مابقی خودروهای فاقد ثبت سفارش یا 
ثبت سفارش ابطال شده نیز امکان اظهار به گمرکات 
اجرایی مقدور نبوده و لــذا اظهاری صورت نپذیرفته 

است که بیش از ۱۱۰۰ خودرو بودند.
لطیفی تصریح کرد: با توجه به موارد اعالم شــده تا 
پایان آخرین روز از مصوبه و تمدیدیۀ آن، تعداد ۲۳۲۵ 
دستگاه خودروی ســواری از مجموع ۵۱۰۸ دستگاه 
خودروی سواری دپو شده در گمرکات کشور ترخیص 
قطعی و ۲۷۸۳ دســتگاه خودرو امکان ترخیص پیدا 
نکردند که تعدادی از خودروهای باقیمانده دارای پروندۀ 
قضایی هستند انجام تشــریفات گمرکی و ترخیص 
خودروهای دارای پرونده قضایی که رأی قطعی برائت 
آنها از سوی مراجع رسیدگی کننده صادر شده باشد بر 
اساس مصوبه بدون محدودیت زمانی امکان پذیر است 
و مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و ترخیص 
این خودروها با رعایت سایر مقررات بالمانع است به 
گونه ای که اخیراً هفت دستگاه خودروی توسان با رای 

مقام قضایی در حال انجام مراحل اداری تحویل است.
ســخنگوی گمرک گفت: بر همین اســاس تعداد 
محدودیتی پورشه در لیست خودروها وجود داشته که 
تعداد آن به چند دستگاه نمی رسد و ادعای ترخیص 
هزارو ۴۸ دســتگاه از این نوع خودرو نه تنها واقعیت 

نداشته بلکه اساساً کذب است.

مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل و عضو هیات مدیره 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در جلسه رفع موانع 
تولید که باحضور دکتر پورابراهیمی رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای  اسالمی و دکتر پارسا رئیس 
ســازمان امور مالیاتی کشــور در شهرستان اردکان 
برگزارشد با اعالم این خبر افزود: چادرملو در شرایط 
فعلی اقتصای و مشکالت ناشی از تحریمها و فراگیر 
شــدن ویروس کرونا بدون لحظه ای توقف با تمان 
ظرفیت به تولید محصوالت فوالدی خود ادامه داده 
است و از تعهدات ملی و مسئولیت اجتماعی خود نیز 

غافل نبوده و عالوه بر مشارکت در طرح شیرین سازی 
و انتقــال اب خلیج فارس به مناطــق مرکزی ایران، 
نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی چادرملو را نیز تا پایان 
بهمن ماه به بهره برداری می رساند. مدیر عامل چادرملو 
در ادامه یکی از مشکالت تداوم تولید و توسعه شرکت 
را اختالف در خصوص شمول معافیت های  مالیاتی  
عنوان کرد که همچنان میان این شرکت و سازمان امور 
مالیاتی الینحل باقی مانده و اکنون دادخواهی شرکت 
چادرملو برای رسیدگی به این موضوع به دیوان عدالت 

اداری ارائه شده است.

گمرک ترخیص ۱0۴۸ دستگاه سواری پورشه را تکذیب کرد

آب شیرین خلیج فارس بهمن ماه امسال وارد استان یزد می شود

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۲۳ مهرماه به ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید
در جریان معامالت چهارشنبه ۲۳ مهرماه قیمت هر قطعه سکه طرح جدید ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، طرح قدیم ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، 
ربع سکه ۶ میلیون تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۹۹ دالر و ۸ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۵۸۶ تومان است.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان این که این 
شرکت دومین شرکت پاالیشی در بین شرکت های پاالیشی 
کشور از لحاظ خوراک اســت، خوراک نفت خام پاالیشگاه 
اصفهان را بین ۳۶۰ تا ۳۷۵ هزار بشــکه در روز اعالم کرد و 
گفت: شرکت پاالیش نفت اصفهان نخستین شرکت پاالیشی 

کشور از نظر تنوع تولید فرآورده های نفتی است.
مرتضی ابراهیمی در مجمع عمومــی فوق العاده صاحبان 
سهام این شرکت که با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی و با حضــور حدود ۷۸.۵۳ درصد 
ســهامداران به صورت حضوری و بیشــتر صاحبان سهام 
این شرکت به صورت مجازی برگزار شد، اظهار کرد: تولید 
حالل )۴۰۶( جدیدترین فرآورده نفتی شــرکت پاالیش 
نفت اصفهان بوده که به دست متخصصان این شرکت تولید 

شده است.
وی با اشاره به این که بنزین، گازوئیل و نفت کوره بیشترین 
فرآورده های نفتی این شرکت را تشکیل می دهد، گفت: با 
بهره برداری از طرح بنزین ســازی در سال ۹۵، تمام بنزین 
تولیدی پاالیشگاه اصفهان به استاندارد یورو ۵ ارتقاء یافت و 
در این زمینه می توان گفت شرکت پاالیش نفت اصفهان تنها 
شرکت پاالیشی کشور بوده که تمام بنزین تولید آن مطابق با 

استاندارد یورو ۵ است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه، علت افزایش 
سرمایه این شرکت را انجام و تکمیل پروژه های تعریف شده 
در پاالیشگاه اصفهان اعالم کرد و افزود: پروژه های در دست 
اجرای این شرکت به ۳ بخش  بهینه سازی و بهبود فرآیند، 

حفظ ظرفیت و همچنین  RFCC  تقسیم بندی می شود.

شرکت پاالیش نفت اصفهان با اجرای تصفیه گازوئیل 
20 میلیون لیتر گازوئیل یورو ۵ تولید می کند

ابراهیمی به پروژه تصفیه گازوئیل پاالیشگاه اصفهان اشاره 
و پیشرفت آن را ۸۵ درصد اعالم کرد و گفت: با بهره برداری 
این پروژه در ابتدای سال آینده تمام ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل 
تولیدی روزانه این شرکت، مطابق با استاندارد بین المللی 

یورو ۵ خواهد شد.
وی افزود: اخیراً ظرفیت تولید گازوئیل یورو ۴ این شرکت 
از ۲ میلیون لیتر به ۴ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است 
که البته با بهره برداری پروژه تصفیه گازوئیل، همه گازوئیل 
تولیدی پاالیشگاه اصفهان به استاندارد بین المللی یورو ۵ 

ارتقاء می یابد.
به گزارش خبرنگارما از اصفهــان  و به نقل از روابط عمومی 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان، مدیرعامل شرکت پاالیش 

نفت اصفهان با بیان این که پروژه تصفیه گازوئیل با هزینه ای 
معادل ۴۹۵ میلیون یــورو و ۳۱۹۱ میلیارد تومان در حال 
ساخت اســت، خاطرنشــان کرد: با بهره برداری این طرح، 
ترکیبات گوگردی گازوئیل تولیدی پاالیشگاه اصفهان از ۱۰ 

هزار به  ۱۰PPM کاهش می یابد.

پروژه زیست محیطی گوگردزدایی از ته مانده برج های 
تقطیر )RHU( شپنا

ابراهیمی همچنین به پروژه گوگردزدایی از ته مانده برج های 
تقطیر )RHU( اشــاره و تصریح کرد: این پروژه حدود ۶ 
درصد پیشرفت دارد و با پیش بینی حدود ۶۰۰ میلیون یورو 

هزینه در سال ۱۴۰۳ به بهره برداری می رسد.
وی با بیان این که در قالب پروژه های حفظ ظرفیت شرکت 
نفت اصفهان حدود ۱۷ طرح در حال اجرا است، ساخت ۲ 
دستگاه بویلر، بازسازی برج خنک کننده ها برای صرفه جویی 
در مصرف آب، ایســتگاه تقلیل گاز برای تأمین گاز پروژه 
جنوبی  و ساخت سیستم بازیافت گاز LPG را از مهم ترین 
این طرح ها برشمرد و گفت: دو دستگاه بویلر تا آخر امسال به 

 طور کامل به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان به پروژه بازیافت 
LPG این شرکت که در حال اجرا است اشاره کرد و افزود: 
با بهره برداری این طرح، میزان قابل توجهی از گاز LPG  در 
واحد بنزین سازی استحصال می شود که بخشی از آن عرضه 
و بخش دیگری به عنوان سوخت جایگزین و ارزان قیمت در 

پاالیشگاه استفاده خواهد شد.
ابراهیمی با بیان این که ارتقاء کیفیــت فرآورده های نفتی 
پاالیشگاه اصفهان الزامی و اجتناب ناپذیر است و این شرکت 
باید فرآورده های نفتی خود را به استاندارد بین المللی یورو 
ارتقاء دهد، گفت: حــدود ۲۰ تا ۲۲ درصــد فرآورده های 
پاالیشگاه اصفهان را نفت کوره تشکیل می دهد و با راه اندازی 
پروژه گوگردزدایی از نفت کوره این شرکت به یک فرآورده 
مرغوب و در حد سوخت دیزل تبدیل خواهد شد که صرفه 

اقتصادی خوبی برای شرکت به دنبال خواهد داشت.

افزایش سرمایه شرکت پاالیش نفت اصفهان از ۵۱هزار 
میلیارد ریال به 76 هزار  میلیارد ریال

جلســه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت 
پاالیش نفت اصفهان )سهامي عام( در ساعت ۱۰:۰۰ صبح 
روز  سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ با حضور بیش از ۵۳/۷۸درصد 
از ســهامداران و همچنین اعضاي هیئت مدیره و نماینده 
محترم موسسه حسابرســي بهمند )به عنوان حسابرس و 

بازرس قانوني شــرکت( و نماینده محترم سازمان بورس و 
اوراق بهادار بشیر قبدیان  ، با یاد و نام پروردگار در سالن آمفي 
تئاتر باشگاه شهرک شهید محمد منتظري واقع در اصفهان 

بزرگراه آزادگان – کیلومتر ۳ جاده تهران، تشکیل گردید. 
پس از احراز حد نصاب قانونــي و با توجه به مفاد ماده ۱۰۱ 
اصالحیه قانون تجارت بهمن طاهریان )عضو هیئت مدیره( 
به عنوان رئیس جلسه و  مهدي صرامي فروشاني )نماینده 
شــرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي ایران( و 
مهدي قلي مسعود )نماینده شرکت آواي پردیس سالمت( 
بعنوان نظار و صاحب ارجمند  به عنوان منشي جلسه انتخاب 
گردیدند. سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعالم و 
دستور جلسه توسط منشي جلسه به شرح ذیل قرائت گردید: 
۱. قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس قانوني درخصوص 

افزایش سرمایه شرکت 
۲. بررسي و تصویب افزایش سرمایه شرکت  

۳. اصالح ماده )۵( اساســنامه مرتبط با میزان ســرمایه و 
تعداد سهام 

پیرو ماده ۱۶۱ اصالحیه قســمتي از قانون تجارت مصوب 
سال ۱۳۴۷ ابتدا گزارش هیئت مدیره مبني بر لزوم افزایش 
سرمایه شرکت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانوني در 

خصوص توجیه گزارش هیات مدیره قرائت گردید. 
با توجه به پیشــنهاد هیــات مدیره درخصــوص افزایش 
ســرمایه، و همچنین اخذ موافقت ســازمان بورس اوراق 
 DPM-IOP-A۹۹-۱۰۵بهادار تهران طي مجوز شماره
مورخ۲۴/۰۶/۱۳۹۹، پس از بررســي و بحث و تبادل نظر 

تصمیمات ذیل اخذ گردید. 
- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ر۵۱میلیارد ریال به 
مبلغ ۰۰۰ر۷۶ میلیارد ریال )معادل ۴۹درصد( از محل سود 
انباشته و اندوخته طرح و توسعه و از طریق صدور سهام جدید 

مورد تصویب قرار گرفت. 
۹۵۰ر۳۷۷ر۱۶میلیون ریال از محل سود انباشته 

۰۵۰ر۶۲۲ر۸ میلیون ریال از محل اندوخته طرح و توسعه 
- مقرر گردید پس از تحقق افزایش سرمایه با رعایت مفاد 
قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار، نسبت به اصالح ماده ۵ 
اساسنامه شرکت به شرح زیر و ثبت آن در اداره ثبت شرکت 

ها اقدام گردد. 
ماده۵- میزان سرمایه و تعداد سهام: 

ســرمایه شــرکت مبلــغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۶ 
)هفتادوشــش هــزار میلیــارد ریــال( اســت کــه به 
۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۶ ســهم عــادي ۰۰۰ر۱ ریالي با نام 

تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است.

تولید 2۰ میلیون لیتر گازوئیل یورو ۵ همگام با اجرای طرح های توسعه و بهبود کیفیت 

افزایش سرمایه شرکت پاالیش نفت اصفهان به 76 هزار میلیارد ریال
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اشتباهات دولت در بازار مسکن
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن

وظایف جاری تمام دولت ها و نهادهای اجتماعی در سراسر دنیا ساخت مسکن برای دسترســی راحت تر مردم به خانه و داشتن مسکن است. بنابراین دولت در وضعیت فعلی در حال انجام دادن وظیفه طبیعی خود 
است و باید به این امور بپردازد اما مشکل اصلی این است که در کشور ما این مدل طرح ها جوابگوی نیاز و تقاضا نیست. طرح هایی از این دست در کشورهای توسعه یافته که مشکل کلی کمبود مسکن ندارند و خانه 

دار شدن مردم را حل کرده اند قابلیت اجرایی دارد که برای جمعیت جدید خانه سازی کنند. 
بنابراین دولت در حال انجام وظیفه طبیعی خود است. درواقع کشورهایی که مشکل مسکن هم ندارند این طرح ها را اجرا می کنند وعمدتا وظایف دولت و بخش های عمومی و اجتماعی این است که تامین مسکن 
برای عموم جامعه داشته باشند. اما این طرح مشکل مسکن کشور را به طور قطع حل نخواهد کرد و طرح هایی از این دست برای کشورهای توسعه یافته که مشکل مسکن ندارند کارایی دارد نه در ایران . کشورهایی 
که دهک های کوچکی از جامعه مشکل مسکن دارند. در شرایط فعلی مشکل مسکن ما مشکل دهک های باال و میانی اســت اما در کشورهای توسعه یافته تنها قشر اندکی از مردم که حاشیه نشین هستند یا درآمد 
کمتری دارند درگیر مشکل مسکن هستند. در این راستا باید طرحی باشد مبتنی بر اقتصاد کشور تا مشکل مسکن را حل کند. این قضیه به صورت ساختاری با اقتصاد کالن درگیر است. آنچه دولت در ارتباط با طرح 
مسکن تا به حال وارد شده به صورت کالن نبوده است. طرح مسکن مهر که دولت به طور خاص، خود ورود پیدا کرد بزرگ ترین اشتباه هم در بخش مسکن بوده است. هفت سالی هم که از طول عمر دولت تدبیر و امید 
می گذرد طرح هایی در بخش مسکن و در راستای خانه دار کردن مردم اجرا شد اما این طرح ها هم نتوانسته آنگونه که باید، تأثیری بر وضعیت بخش مسکن و خانه دار شدن مردم بگذارد. ازجمله این طرح ها می توان به 

صندوق پس انداز مسکن، بازار رهن ثانویه مسکن، فروش اقساطی مسکن، مسکن اجتماعی و حمایتی، مسکن قسطی کارمندان و طرح مسکن ملی اشاره کرد.

یک فعال حوزه تجهیزات بهداشــتی ساختمان 
گفت: رونق بخش مســکن، تقاضای بازار حوزه 
تجیهزات بهداشتی را اضافه کرده و منجر به رونق 
این بازار می شــود؛ امیدوارم این بار طرح جهش 
تولید مسکن به بار بنشیند و شاهد اخبار خوبی از 

اقتصاد کشور باشیم.
حبیب اهلل توسلی، فعال حوزه تجیهزات بهداشتی 
ســاختمان ضمن اشــاره به وضعیت واحدهای 
صنفی فعال در طول 7 سال گذشته، گفت: رکود 
شکل گرفته در صنعت ساختمان زمینه تعطیلی 
بســیاری از واحدهای صنفی فروش تجهیزات 
بهداشتی ساختمان نظیر شیرآالت و سایر لوازم 
مرتبط را فراهم آورده است.این کارآفرین حوزه 
تجهیزات بهداشتی ســاختمان با اشاره به محل 
درآمد فروشندگان این حوزه تاکید کرد: درآمد 
بنگاه های اقتصادی فروش تجهیزات بهداشتی 
ساختمان از محل خرده فروشی های اندک ناشی 
از تعویض و تعمیر تجهزات بهداشتی است و این 
واحدهای صنفی متاســفانه عمده سود خود را 
از محل افزایش قیمت ارز و بــا باالبردن قیمت 
کاالهای خــود تامین می کننــد؛ یعنی کاهش 
درآمد ناشی از کاهش شدید فروش را از این محل 

جبران می کنند.
وی در توضیــح وضعیــت واحدهــای تولیدی 

شیرآالت و تجهیزات بهداشتی ساختمان، افزود: 
رکود و اوضاع نا به ســامان شــکل گرفته زمینه 
تعطیلی بخش عمــده ای از واحدهای تولیدی 
این حوزه را فراهم کــرده و کارخانه های فعال با 
کمترین میزان توان خود مشغول به کار هستند.

توسلی، با اشاره به شرایط اسف بار تولید در این 
حوزه گفت: اگر ســری به واحدهــای تولیدی 
فعال در سطح کشور بزنید متوجه می شوید که 
کارآفرینان این حوزه تنها بــا 20 درصد از توان 

خود فعالیت می کنند.
این فعال حوزه تجهیزات بهداشــتی ساختمان، 
در بیان تاثیرات ساخت 1 میلیون واحد مسکونی 
در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن گفت: 
در طول 7 سال گذشته شاهد وعده های بسیاری 
برای ساخت مسکن بودیم که هیچ یک از آن ها 
عملی نشــد. همین امر نیز بخش صنعت را در 
ارتباط با رونق بازار مســکن بدبین کرده است.

توسلی در بیان رابطه رونق ساخت و ساز مسکن و 
رونق صنعت تجهیزات بهداشتی ساختمان، گفت: 
طبیعتا رونق بخش مسکن، تقاضای بازار حوزه 
تجهیزات بهداشتی را اضافه کرده و منجر به رونق 
این بازار می شود. در همین راستا امیدوارم این بار 
طرح جه تولید مسکن به بار بنشیند و شاهد اخبار 

خوبی از اقتصاد کشور باشیم.

رئیس اتحادیــه تعمیرکاران خــودرو تهران با 
گالیه از اینکه اوراقچی ها قطعات دســت دوم 
را از کشورهای همســایه وارد می کنند، گفت: 
اســتفاده از قطعات دســت دوم به هیچ عنوان 
قابل قبول نیست، چرا که عمر خود را کرده اند.

علیرضا نیک آئین با اشاره به اینکه با گران شدن 
خودرو قدرت خرید مردم برای تعمیر خودروها 
کاهش پیدا کرده است اظهار داشت: متاسفانه 
بازار قطعات یدکی به طرز قابل توجهی نابسامان 
است به نحوی که برخی اوراقچی ها از این فرصت 
استفاده کرده و قطعات دست دوم را به مردم می 

فروشند.
وی با بیان این که البته مردم هم تمایل زیادی 
به خرید قطعات دست دوم دارند، افزود: قیمت 
پایین این قطعات که بعضاً غیر استاندارد هستند 
مشکالت زیادی را برای تعمیرکاران و مردم به 
وجود آورده است به نحوی که بعد از نصب این 
قطعات خودروها به سرعت خراب شده و مردم 
مجبورند باز برای تعمیر خــودرو به تعمیرگاه 
مراجعه کنند. رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو 

تهران با گالیه از اینکه اوراقچی ها قطعات دست 
دوم را از کشورهای همسایه وارد می کنند، گفت: 
استفاده از قطعات دست دوم به هیچ عنوان قابل 
قبول نیست چرا که عمر خود را کرده اند اما بی 
سامانی بازار قطعات یدکی خودرو عاملی شده تا 
همه به نوعی برای سود بیشــتر اقدام به فروش 

این قطعات به مردم کنند.
وی با تاکید بر اینکه حجم زیادی از قطعات یدکی 
غیر استاندارد در بازار وجود دارد، تصریح کرد: هر 
کس به هر نوع قطعه ای را تولید و بدون عالمت 
خاص و یا نشانه اســتانداردی وارد بازار می کند 
مردم نیز به دلیل کاهش قدرت خرید به ســراغ 
قطعات ارزانتر می روند و جالب اینجاست هر کس 
متناسب با سلیقه خود قیمتی را بر روی قطعات 
می گذارد. نیک آئین با تاکید بر اینکه چندین بار 
اعالم کرده ایم که بازار قطعات یدکی خودرو رها 
شده است و باید تصمیم مناسبی برای مدیریت 
آن اتخاذ شود، گفت: متاسفانه هیچ کس به این 
موضوع توجه نمی کند و در این شــرایط حقوق 

مصرف کنندگان تضییع می شود.

طرح های دولت برای خانه 
دار کردن مردم در حالی یکی 
پس از دیگری شکست می 
خورد که شــنیده می شود 
دولت به همراه شــهرداری 
تهران قصد دارد پروژه مسکن اســتیجاری را دوباره از 
سر بگیرد. مسکن اجتماعی، مسکن ملی، مسکن مهر، 
وام ودیعه مسکن، افزایش وام خرید مسکن و... از نمونه 
طرح هایی هستند که دولت برای خانه دار شدن مردم و 
ارزان سازی مسکن برای دسترس بهتر مردم بکار گرفته 

است اما به جز مسکن مهر که تا حدودی توانسته در خانه 
دار کردم مردم موثر عمل کند بقیه طرح های اجرا شده 
قابلیتی نداشته اند. مسکن استیجاری نیز از جمله طرح 
هایی است که دولت مجدد به سراغ آن رفته و قصد دارد 
آن را دوباره اجرایی کند. در این بین شنیده ها حاکی 
است که شهرداری تهران نیز به عنوان نهاد اجتماعی 
خود را مسئول می داند و به دنبال اجرای طرح مسکن 
اســتیجاری اســت. به هر ترتیب چراغ سبز حناچی، 
شهردار تهران مسکن استیجاری را که سالهاست بر سر 
زبانها افتاده به اجرا نزدیک کرد. هرچند هنوز توافقنامه 
یا قراردادی در این زمینه به امضا دولت و شــهرداری 

نرسیده است.
این در حالی است که احداث مســکن استیجاری به 

منظور کنترل و ساماندهی بازار مسکن از زمان مسئولیت 
عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی مطرح شد. با 
این حال به دلیل وجود مخالفت ها با احداث خانه های 
کوچک متراژ که عمدتا از طرف برخی کارشناســان و 
نمایندگان مجلس عنوان می شد، طرح مجال اجرا به 

خود نگرفت.
به هر حال محمد اســالمی، وزیر راه و شهرســازی در 
حاشیه مراسم رونمایی از سامانه پایش اطالعات انرژی 
ســاختمان از آمادگی وزارتخانه متبوعش برای ارائه 
زمین های ۹۹ ساله به سازندگان مسکن استیجاری خبر 
داد و گفت: به سازندگانی که برای دهک های پایین خانه 
می سازند می توانند زمین ۹۹ ساله به صورت 10 ساله 
از ما خریداری کنند. آیین نامه این مصوبه را به دولت 

بردیم تا اقساط زمین را از ۵ سال به 10 سال افزایش یابد.
شهردار تهران نیز در این رابطه گفت: در صورت اعطای 
تسهیالت ساخت مسکن به شهرداری، آمادگی داریم 
برای ساخت مسکن استیجاری در تهران اقدام کنیم. 
پیروز حناچی درباره ساخت مسکن استیجاری توسط 
شــهرداری تهران گفت: قانونا در این زمینه وظیفه ای 
نداریم، ولی اعالم آمادگی کرده ایم که شهرداری می تواند 
در این خصوص ساخت و ســاز کند. وی با بیان اینکه 
هزینه مسکن در سبد خانوار از اهمیت باالیی برخوردار 
است، افزود: ما آمادگی داریم تا با همین تسهیالتی که 
به ســازندگان داده می شــود، در صورت پرداخت این 
تسهیالت به شــهرداری، با امکانات خودمان اقدام به 

ساخت مسکن استیجاری کنیم.

طرح های دولت برای خانه دار كردن مردم نتیجه ای نداشته  است

ناکامی دولت  در ارزان سازی  مسکن
داغ مسکن ارزان بر دل مستاجران

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیرکل نظارت بــر محصوالت بهداشــتی، دارویی و 
تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان از قطع سهمیه 2۵ واحد خاطی خبر داد 
و ظرفیت تولید روزانه ماسک را 21 میلیون عدد و نیاز 
روزانه مراکز درمانی و داروخانه ها را چهار میلیون عدد 
عنوان کرد.اســماعیل مهدی پور ظرفیت تولید روزانه 
ماسک را  21 میلیون ماســک اعم از صنعتی، صنفی و 
کارگاهی عنوان کرد و گفت: با تدابیری که از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( اتخاذ شده تالش بر این 
بود که ظرفیت تولید مواد اولیه و به تبع ظرفیت تولید 

ماسک رشد قابل توجهی پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای شهریور امسال مسئولیت 
ستاد لجستیکی کرونا به ســازمان حمایت واگذار شد، 
اظهار کرد: سازمان حمایت پس از واگذاری این مسئولیت 
نشســتی با ســازمان غذا و دارو به نمایندگی از وزارت 
بهداشت برگزار کرد و از این سازمان خواست نیاز مراکز 
درمانی و داروخانه ها به ماســک و همینطور واحدهای 

منتخب واجد شرایط تولید کننده ماســک را اعالم تا 
متناسب با نیاز برای تامین مواد اولیه واحدها برنامه ریزی 
شــود. مهدی پور که در برنامه رادیو اقتصاد سخن می 
گفت، با بیان اینکه طبق اعالم سازمان غذا و دارو نیاز مراکز 
درمانی و داروخانه ها در روز چهار میلیون ماسک است، 
تصریح کرد: فهرست واحدهای منتخب به شرکت های 
تامین کننده مواد اولیه ارسال شده تا بر اساس اولویت، 
مواد اولیه در اختیار آن  ها قرار گیرد. متناسب با تولیدات 
هر یک از این شــرکت ها مواد اولیه مورد نیاز به صورت 
روزانه در اختیار آن ها قرار می گیرد و اطالعات آنان نیز در 

سامانه جامع تجارت ثبت می شود.
پیش تر هم سازمان حمایت اعالم کرده بود که بر اساس 
درخواستی وزارت بهداشت، این نهاد تعداد دو میلیون 
ماسک برای پوشش دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز 
درمانی، یک میلیون و ۸00 هزار ماسک برای داروخانه ها 
و 200 هزار ماســک برای مراکز پزشــکی نیاز دارد که 

مجموع آن به چهار میلیون ماسک می رسد.

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه مسئول کنترل 
قیمت ها سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار است، 
گفت: این در حالی اســت که قیمت گذاری ستاد 
تنظیم بازار هیچ تاثیری در کنترل قیمت ها ندارد. 
قاسم نوده فراهانی در یک برنامه خبری و در پاسخی 
به سوالی مبنی بر اینکه چه زمانی قیمت کاال در بازار 
کنترل خواهد شد و مسئول کنترل قیمت ها کیست، 
گفت:  نوسانان قیمت کاال در سطح کشور ناشی از 
نوسان قیمت ارز است، بنابراین وقتی قیمت ارز در 
نوسان اســت، به فراخور آن نیز قیمت کاالها دچار 
نوسان می شود، بنابراین باید برای کنترل قیمت ها به 
فکر جلوگیری از نوسان ارز بود. وی با تاکید بر اینکه 
گرانی مربوط به اصناف نیست، گفت: اصناف هیچ 
دخالتی در تولید، واردات و قیمت گذاری کاال ندارند، 

بنابراین گرانی مرتبط با اصناف نیست.  
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به افزایش قیمت 
خیارشور گفت: تا چندی پیش هر شیشه خیارشور 
با قیمتی حدود 1۵ تا 1۸ هــزار تومان خریداری 
می شد، مدتی پیش قیمت آن به بیش از 30 هزار 

تومان رسید، روز گذشــته در یک سوپر مارکت با 
قیمت بیش از 60 هزار تومانی یک شیشه خیارشور 
مواجه شدم، مقصر این افزایش قیمت سوپرمارکت، 
مغازه، فروشگاه یا واحد عرضه کننده صنفی نیست، 
زیرا فروشنده کاال را با قیمت مشخص خریداری و با 
درصد سود مشخص که برای فروش تعیین شده کاال 
را می فروشند. وی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری کاال 
در حوزه فعالیت های ســازمان حمایت است، بیان 
داشت: سازمان حمایت باید بداند که قیمت گذاری 
که برای کاال انجام می دهد، در سطح جامعه آشکار 
می شــود. نوده فراهانی تاکید کرد: سود واحدهای 
صنفی هر ساله در کمیسیون های ضرایب وزارت 
امور اقتصاد و دارایی تصویب و ابالغ می شود، لذا همه 
واحدهای صنفی دارای ضریب سود مشخص هستند 
و اصل قیمت گذاری یک کاال هیچ ارتباطی با اصناف 
ندارد.  رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سوال 
که  چه زمانی افزایش قیمت ها مهار می شود، بیان 
داشت: تا زمانی که قیمت ارز ثابت نشود نمی توان 

برای ثابت کردن قیمت ها برنامه ریزی کرد. 

در حالی گرانی در بازارها 
روز به روز در حال افزایش 
اســت و قیمــت ها ســر 
به فلــک کشــیده اند که 
شاهد هستیم مسئوالن و 
نهادهای متولی مهر ســکوت بر لبان خود زده اند 
و برخی دیگر هم که خود را موظف به پاسخگویی 
دانسته اند گرانی و تورم سرســام آور در بازارها را 
برعهده نگرفته و دیگر نهادها را مقصر وضع بازارها 
می دانند. پاسکاری مقصر گرانی میان مسئوالن در 
حالی اتفاق افتاده که مــردم در مدت اخیر کاهش 
قدرت خرید زیادی را تجربه کــرده اند و به تامین 

مایحتاج ضروری و روزانه خود اکتفا می کنند. 
این در حالی است که رئیس اتاق اصناف تهران در 
رابطه با گرانی های اخیر و نقــش نهاد مطبوعش 
در کنترل گرانی ها و تورم ایجاد شــده می گوید: 

مسئول کنترل قیمت ها ســازمان حمایت و ستاد 
تنظیم بازار اســت. این در حالی اســت که قیمت 
گذاری ستاد تنظیم بازار هم هیچ تاثیری در کنترل 
قیمت ها ندارد. قاســم نوده فراهانی در پاسخی به 
ســوالی مبنی بر اینکه چه زمانــی قیمت کاال در 
بازار کنترل خواهد شد و مسئول کنترل قیمت ها 
کیست، گفت:  نوسانان قیمت کاال در سطح کشور 
ناشی از نوسان قیمت ارز است، بنابراین وقتی قیمت 
ارز در نوسان است، به فراخور آن نیز قیمت کاالها 
دچار نوسان می شــود، بنابراین باید برای کنترل 
قیمت ها به فکر جلوگیری از نوســان ارز بود. وی 
با تاکید بر اینکه گرانی مربوط به اصناف نیســت، 
گفت: اصناف هیــچ دخالتی در تولیــد، واردات و 
 قیمت گذاری کاال ندارند، بنابراین گرانی مرتبط با 

اصناف نیست.  
اما معاون ســازمان حمایت در پاسخ به گفته های 
نوده فراهانی می گوید: ســازمان مــا مامور مهار 
قیمت ها نیست و اصناف باید تخلفات فروشنده ها را 
پیگیری کنند. جواد احمدی افزود: سازمان حمایت 

مسئول مهار قیمت ها نیست و این تصور در مورد 
سازمان حمایت درست نیست و نمی توان گفت که 
کدام مسئول بصورت مستقیم مسئول مهار قیمت 
است زیرا دستگاه متولی برخورد با تخلفات در حوزه 

عمده و خرده فروشــی در قــدم اول اتحادیه های 
صنفی است اما متولی کنترل قیمت در واحدهای 
تولیدی، شــرکت ها، انبارها و از آنجــا که از حوزه 

صنفی خارج است سازمان حمایت است.

هیچ نهاد و سازمانی مسئولیت گرانی و تورم سرسام آور در بازارها را بر عهده نمی گیرد

انگشت  اتهام گرانی ها  به سمت  دالر
بانک مركزی و وزارت اقتصاد كم كاری می كنند                                                                                                                                 پاسکاری مقصر گرانی میان مسئوالن

چه نهادی پاسخگوی تورم است؟
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

اگر بخواهیم بگردیم به دنبال مقصر در گرانی ها به صورت کالن باشیم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دو نهاد مرتبط با این موضوع هستند. سیاست های پولی و گمرکی و پولی و ارزی را این دو نهاد اتخاذ می کنند و در گرانی کالن مقصر هستند. 
همچنین نمایندگان این دو نهاد در مجموعه های کنترل کننده و نظارتی حضور دارند و باید نظارت را به صورت دقیق تری انجام دهند. در این رابطه کم کاری از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را شاهد هستیم. این دو نهاد در حالی باید پاسخگوی 
تورم ایجاد شده باشند که سکوت اختیار کرده اند. در بخش های مختلف همانند خودرو، بورس، افزایش قیمت کاالها و… باید دولت وارد عرصه شود و به مردم توضیح بدهد که چرا وضعیت اقتصادی کشور به چنین آسیب های دچار شده است. 

نکته قابل توجه این است که متاسفانه وزارتخانه های مختلف دولت همانند اقتصاد، صنعت یا سازمان برنامه و بودجه هیچ گونه اظهار نگرانی نمی کنند.
اما در بحث نظارت خرد باید به سراغ اتحادیه ها، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار رفت. مرغ باشد متولی خودش را دارد، خودرو متولی خودش را دارد و کاالهای دیگر نیز به همین نحو هستند. برای نمونه اختالف قیمت کارخانه و بازار در خودرو 
هیچ گونه ارتباطی با تحریم نداشته و ندارد. لذا بخش عمده مشکالت کشور را باید در عدم مسئولیت پذیری و بی اعتنایی دولت به مسائل کالن اقتصاد کشور مورد ارزیابی قرار داد. اما اگر بخواهیم گرانی ها را جداگانه بررسی کنیم به سراغ این 
نهادها خواهیم رفت. اما از طرفی دیگر باز هم پای بانک مرکزی به میان می آید. بانک مرکزی نرخ ارز را مشخص می کند. با شروع افزایش قیمت ارز نرخ کاالها همان ساعت و لحظه ای افزایش پیدا می کند اما با کاهش و ثبات نرخ ارز هیچ کاهشی 

در کاالها مشاهده نمی شود. این یعنی سیاست های اتخاذ شده از سوی این نهاد به درستی و با برنامه نبوده است.
بانک مرکزی با این همه سال تجربه نمی تواند بگوید نمی تواند مانع نوسانات بازار ارز شود یا اینکه از چرایی افزایش نرخ ارز بی خبر است و اینکه نمی داند چه کسانی سردمدار نرخ گذاری و ایجاد تنش در بازار ارز هستند. یا اینکه بانک مرکزی در 
مورد تاثیرگذاران بر بازار ارز بی خبر است. مگر اینکه کشور اصال بانک مرکزی  ندارد، یعنی بانک مرکزی، بانکی نیست که مرکزیت داشته باشد بلکه بانکی است که از دولت حرف شنوی دارد و  از دیگران خط می گیرد یا به عبارتی بانک آنهاست، 

نه بانک ملت. لذا این بانک از خود استقالل عمل ندارد. امروز و در شرایط فعلی با دالر 32 هزار تومانی چگونه می خواهند نرخ تورم را کاهش دهند و معیشت مردم را بهبود ببخشند. 
به هر ترتیب پاسکاری کردن مقصر گرانی های اخیر بدین معناست که کسی نمی خواهد مسئولیت این تورم را به عهده بگیرد. این همه صحبت درباره گرانی ها و تورم می شود اما در کار عملیاتی حرکتی دیده نمی شود. در این بین کاالهای 

مستقل از ارز هم برای اینکه از قافله افزایش قیمت ها عقب نمانند ساز گرانی را کوک کرده اند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

قطعات دست دوم خارجی نخرید

ورود اوراقچی ها به بازار قطعات یدکی خودرو

نیاز روزانه مراكز درمانی و داروخانه ها، 4 میلیون ماسک

سهمیه ۲۵ واحد متخلف تولید ماسک قطع شد

قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار تاثیری در کنترل قیمت ها ندارد

ركود ساخت مسکن كمر تولید تجهیزات بهداشتی ساختمان را شکست

تعطیلی واحدهای صنفی فروش تجهیزات ساختمان
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محمدی، رئیس هیــات مدیره انجمن بالک چیــن گفت: ارزهای 
دیجیتال همه مشکالت ما را حل نمی کند اما در این شرایط می توان 
بخشی از مبادالت را به آن ســپرد و نهادهای متولی از جمله بانک 

مرکزی و سازمان بورس بر آن نظارت کنند.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ظهور فناوری های جدید، پدیده های 
تازه ای در حوزه های مختلف شــکل گرفته است. در حوزه اقتصاد، 
موضوع بالک چین، پول های مجازی و رمزارزها مفهوم جدیدی است 
که باید با شناخت نقش و کارکرد آنها به اهمیت جایگاهشان پی برد و 

همزمان نسبت به فرصت ها و تهدیدهای آنها آگاه بود.
پدیده ارزهای دیجیتال که به رمزارزها شهرت یافته، ما را با سواالت 
مهمی مواجه می کند؛ این فناوری چیست و چگونه کار می کند؟ برای 
عملیاتی شدن چنین فناوری هایی در ایران چه الزاماتی وجود دارد؟ 
نهاد سیاســت گذار )بانک مرکزی( چه زیرساخت هایی را باید برای 
اســتفاده از فناوری های نوین در مراودات مالی ایجاد کند؟ و سوال 
عملیاتی تر اینکه این پول جدید چقدر در خنثی کردن اثر تحریم ها 

برای ما موثر خواهد بود؟
به طور کلی ارزهای دیجیتال بر بستر شــبکه جهانی اینترنت بین 

اشخاص مبادله می شود و هیچ بانک یا دولتی بر آن نظارت نمی کند؛ 
از آنجا که حساب ها شفاف و تراکنش ها قابل مشاهده و تایید دیگران 
است، امکان تقلب ندارد اما معامله گران ارز دیجیتال ناشناس باقی 

می مانند.
برای درک بهتر ارزهای دیجیتال، باید ابتدا بســتر آن را بشناسیم؛ 
بالک چین. به زبان ســاده، فناوری بالک چین یک سیســتم ثبت 
گزارشات و اطالعات است که جعل آن، تقریبا غیرممکن است. هدف 
اصلی آن هم، ایجاد یک مرجع هویت دیجیتالی ایمن اســت که بر 
اساس ترکیبی از کلیدهای رمزنگاری شده  عمومی و خصوصی ایجاد 
می شود. هویتی مطمئن که جزء اصلی این فناوری به حساب می آید. 

اما ما در کجای کار قرار داریم؟
سپهر محمدی، رییس هیات مدیره انجمن بالک چین ایران درباره 
این موضوع می گوید: نکته بسیار مهمی که ابتدا باید بدان توجه شود 
آن است که فناوری بالک چین تنها محدود به پول و رمز ارز نیست و 

بانک مرکزی تنها یکی از نهادهای دخیل در این زمینه است.
وی ادامــه می دهــد: متاســفانه در کشــور ما نســبت بــه این 
پدیــده، ســوءتفاهم هایی ایجــاد شــده اســت، به ایــن دلیل 

کــه واژه »رمزارز« بــرای ایــن موضوع بــه کار رفتــه، در حالی  
که »رمز دارایــی« هم به آنها گفته می شــود و البتــه فقط دارایی 
هم نیســت؛ یعنی ما گواهی هایی کــه در بســتر بالکچین داریم 
که حتی به نوعــی دارایی هم نیســت بلکه صرفاً گواهی هســتند 
و انواع دیگری که بســتگی به ماهیــت رمزارزهــا و رمزدارایی ها 
 دارنــد باید به طــور دقیق و جزئی مــورد توجه سیاســت گذاران 

قرار گیرد.
با وجود این، هنوز متولی اصلی ارزهای دیجیتال در ایران مشخص 
نیســت. به گفته رییس هیات مدیره انجمن بالک چیــن ایران، در 
بسیاری از کشورها یک شــورا، نهاد و مرجعی وجود دارد که تعیین 
می کند که ماهیت یک رمزارز یا یک رمزدارایی چیست و نهاد ناظر 

بر آن کجاست؟
وی اضافه می کند: مثال ممکن است رمزارزی همچون تتر که معادل 
یک دالر است به عنوان یک ارز معنادار زیر نظارت بانک مرکزی برود. 
اما رمزارزهای دیگر مثل بیت کوین و اتریــوم هم آیا چنین ماهیت 
ارزی دارند و یا اینکه دارایی هستند و باید نهادی مثل سازمان بورس 

و اوراق بهادار بر آن رسیدگی و نظارت کند؟

رئیس هیات مدیره انجمن بالكچین مطرح كرد

ارزهای دیجیتال، معبری برای شکستن سد تحریم
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جزئیات اعطای استاندارد به دانش بنیان ها از سوی 
سازمان استاندارد

معاون ارزیابی کیفیت ســازمان ملی اســتاندارد ایــران جزئیات اعطای 
استاندارد برای محصوالت دانش بنیان فاقد استاندارد ملی را تشریح کرد.

کد خبر: ۱۶۲۱۳۶تاریخ انتشــار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۵اقتصادگردان- 
مسلم بیات امروز در وبینار تبیین نقش استاندارد در توسعه اقتصاد دانش 
بنیان با اشاره به فرآیند اخذ استاندارد به شرکت های دانش بنیان، توضیح 
داد: برای اخذ استاندارد توسط شــرکت های دانش بنیان دو رویکرد برای 

کاالهای دارای استاندارد و کاالی فاقد استاندارد ملی وجود دارد.
وی ادامه داد: بر این اســاس کاالهای دانش بنیانی که در کشور طراحی و 
ساخته می شوند و برای آنها در کشورمان و در دنیا استانداردی وجود داشته 
 ،)KBCOC( باشد، سازمان ملی استاندارد، تاییدیه اعتبار بر مبنای دانش

اعطا می کند.
بیات تاکید کرد: این تاییدیه نهاد حاکمیتی، سرمایه گذاران را برای سرمایه 
گذاری در این حوزه ترغیب می کند و به این ترتیب اســتاندارد پلی بین 
تولیدکننده و سرمایه گذار ایجاد خواهد کرد.معاون ارزیابی کیفیت سازمان 
ملی استاندارد ایران ادامه داد: سازمان ملی استاندارد، در خصوص کاالهای 
 KBCOP نوآورانه ای که هیچ استانداردی برایشان تعریف نشده، گواهی
اعطا می کند. این پروانه گواهی دانش بنیان بر اساس ویژگی هایی که تولید 

کننده اظهار می کند، صادر می شود.
بیات با تاکید بر ضرورت توجه شرکت های دانش بنیان به سیستم مدیریت 
انرژی، گفت: ایران دارای منابع طبیعی زیادی است که باید برای نسل های 
آینده از آن محافظت کرد، ضمن آنکه محافظت از این منابع جایگاه کشور 

را در دنیا در این حوزه تعیین خواهد کرد.

همكاری اسنپ تریپ و اسنپ دكتر برای گرفتن 
تست كرونا از مسافران

اسنپ تریپ با هدف کمک به مسافران برای انجام سالم سفرهای ضروری، دادن 
تست کرونا را برای کاربران خود تسهیل می کند. این پلتفرم آنالین حوزه گردشگری 
در همکاری با اسنپ دکتر شرایطی را برای کاربران خود فراهم کرده است که با 
خرید بلیط هواپیما یا رزرو هتل از اسنپ تریپ کد تخفیف ۵۰ هزار تومانی تست 

کرونا در منزل دریافت کنند.
پس از شیوع کرونا و بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی کشورهای مختلف، تنها 
سفرهای خارجی نبودند که به واسطه شیوع کرونا لغو شدند. بلکه رعب و وحشت 
حاصل از شیوع این ویروس که در ابتدا به اندازه کافی شناخته شده نبود سفرهای 
داخلی را نیز با بن بست رو به رو کرد. با گذشت زمان و خوگیری مردم به شرایط، 
احساس کنترل بیشتری بر حفظ سالمت در شرایط شیوع کرونا در افراد ایجاد شد. 
همچنین با چشم انداز طوالنی حضور کرونا در کشور، تصمیم گیران شرایط را برای 
از سرگیری سفرهای داخلی فراهم کردند که نتیجه آن در بازگشت تدریجی میزان 

فروش بلیط  هواپیما قابل لمس بود.
همانطور که می دانیم پیش از کرونا نیز تمام سفرها مختص به سفرهای تفریحی و 
گردشگری نبود و سفرهای بسیاری برای اهداف کاری، پزشکی و تحصیلی انجام 
می شد. به همین دلیل مانند سایر ابعاد زندگی که با شیوع کرونا از زندگی انسان 
رخت بربسته بود، با تغییر رویکرد از قرنطینه به همزیستی سفرهای ضروری نیز 

دوباره به زندگی ها بازگشت.
در این میان پروتکل های بهداشتی مشخصی برای انجام سفرهای سالم نظیر 
تست کرونا پیش از انجام سفرهای خارجی در نظر گرفته شد. اسنپ تریپ در کنار 
سایر شرایطی که برای تسهیل سفرهای ضروری در دوران کرونا به وجود آورده 
تصمیم گرفته به کاربران خود برای انجام سالم سفرهای ضروری با ارائه تسهیالت 
برای انجام تست کرونا اطمینان بیشــتری دهد. در همین راستا اسنپ تریپ 
در همکاری با اسنپ دکتر به افرادی که از ۱۶ مهر تا ۱۵ آبان ۹۹ از این پلتفرم 
گردشگری اقدام به خرید بلیط هواپیما یا رزرو هتل کنند کد تخفیف ۵۰ هزار 
تومانی انجام آزمایش کرونا )PCR( در منزل هدیه می دهد تا از سالمت خود 

پیش از سفر مطمئن شوند.
برای دریافت این کد تخفیف کافی اســت افراد با ورود به وب سایت یا اپلیکیشن 
اسنپ تریپ اقدام به رزرو هتل یا خرید بلیط هواپیما کنند تا پس از انجام مراحل 
پرداخت یک پیامک حاوی کد تخفیف اختصاصی برای کاربران ارسال  شود. پس 
از دریافت کد تخفیف افراد با ورود به اپلیکیشن یا سایت اسنپ دکتر و یا انتخاب 
گزینه ی پزشک و مشاور در اپلیکیشن اسنپ، می توانند گزینه ی تست کرونا در 
منزل را انتخاب کنند. پس از تکمیل مراحل سفارش با وارد کردن کد تخفیف فوق، 

۵۰ هزار تومان از هزینه ی قابل پرداخت کسر خواهد شد.

یکتحقیقجهانینشانمیدهد
كرونا آزادی اینترنت را محدودتر كرده است

گزارش  های منتشر شده از یک کار تحقیقاتی بین المللی حکایت از این دارد که 
وضعیت آزادی اینترنت در جهان با شیوع ویروس کرونا نسبت به پیش از آن بدتر 
شده است.براساس گزارشی که از داده های انجام شده  یک کار تحقیقاتی به دست 
آمده،  دولت های مختلف جهان از بحران کرونا به عنوان فرصتی برای تنگ تر کردن 

نظارت دیجیتال و جمع آوری داده های بیشتر از شهروندان استفاده کرده اند. 
به گفته فعاالن حوزه حریم خصوصی تکنولوژی هایی که برای ردیابی و اعمال 
قرنطینه عمومی استفاده می شوند، فرصت سوء استفاده را برای سیاست مداران  
یا برخی شرکت های تکنولوژی فراهم خواهد کرد و در کشور های مستبدی 
همچون چین نگرانی در مورد وضعیت حریم خصوصی در دوران پســا کرونا 
بسیار نگران کننده است.براساس این گزارش بسیاری از کشور های جهان با 
استفاده از نرم افزار و به پشوانه دولت به ردیابی و دنبال کردن تحرکات مردم 
می پردازند و مشکل اینجاست که هیچ قانون مناسبی برای محافظت از مردم 
و نظارت بر این داده های جمع آوری شــده وجود ندارد. چین، روسیه، هند، 
سنگاپور، اکوادور و بحرین از جمله کشور هایی هستند که براساس این گزارش 
از اپلیکیشن های خاص برای ارســال داده به دولت و یا ارسال داده و تقاضای 

مستندات درمانی استفاده می کنند.
دولت های حداقل ۲۸ کشور برای جلوگیری از انتشار آمار نامطلوب درمانی و فساد 
به سانسور وب سایت ها و پست های فضای مجازی پرداخت اند. در بسیاری از این 
کشور ها کسانی که برعلیه عملکرد دولت در فضای آنالین سخت می گویند و از آن 
انتقاد می کنند با مجازات روبرو خواهند شد.کاهش آزادی در اینترنت یک روند تازه 
محسوب نمی شود و جهان برای دهمین سال متوالی شاهد کاهش آزادی است. 
اما بحران کرونا باعث شده است تا این روند سرعت بیشتری بگیرد و چندین کشور 
جهان عمدا و برای کاهش دسترسی مردم به اطالعات، وضعیت اینترنت را در کشور 
خود با اخالل مواجه کردند. چین یکی از کشور هایی که سابقه طوالنی در سانسور 
و محدود کردن اینترنت دارد برای ششمین سال متوالی وضعیت آزادی اینترنت را 

در کشور خود بدتر کرده است.
در کشور هایی همچون میانمار وضعیت آزادی اینترنت نگران کننده است و تعداد 
زیادی از مردم این کشور )۱.۴ میلیون نفر( هنوز امکان دسترسی به اینترنت را 
ندارند. دولت این کشور همچنین بسیاری از شبکه های خبری این کشور که به 
گروه های اقلیت خدمت و سو استفاده از حقوق انســانی را گزارش می کردند را 

مسدود کرده است.

اخبار

گرانــی هــای 
عجیب و غریب 
خودرو در حالی 
ادامــه دارد که 
آنها  کیفیــت 
در مقابل به شــدت نزولی شده است. 
اگر در انتظار قیمت عادالنه و منصفانه 
خودرو هستید، »بنشینید تا زیر پایتان 
علف ســبز شــود!« در این گیر و دار، 
انگشــت اتهام گرانی ایــن طیاره های 
بی کیفیت به ســمت شــورای رقابت 
دراز شده اســت؛ شــورای رقابتی که 
اکنون بــه همین دلیل معترض شــده 
که »خودروسازان بهتر است همه چیز 
را گردن قیمــت نینداختــه و بروند از 
 راه دیگر پــول درآورده و زیانشــان را 

جبران کنند!«

پیشــنهادانتقــالمرجعقیمت
گذاریدرکمیتهخودرو

در این میان انتقال قیمت گذاری خودرو 
از شــورای رقابت به ســازمان حمایت 
پیشــنهادی اســت که در جلسه اخیر 
کمیته خودرو مطرح شــده اســت. بر 
 این اســاس دوباره زمزمه تغییر مرجع 
قیمت  گذاری به گوش می رسد و اگرچه 
برخی منابع آگاه این موضوع را تکذیب 
کرده اند اما همچنــان گمانه زنی هایی 

مبنی بر تغییر نهــاد قیمت گذار وجود 
دارد؛ اما سوال اینجاست که آیا مشکل 
صنعت خودرو شیوه قیمت گذاری است 
یا مرجع آن؟ یا اینکه ســازمان حمایت 
با وجود ســابقه ای که در همین بخش 
داشــته گزینه مناسبی برای زمامداری 

بازار خودرو خواهد بود؟

وزارتصمتبایدتالشکندتولید
راافزایشدهد

در این میان رئیس شــورای رقابت در 
خصوص خبری مبنی بر اینکه آیا قیمت 
گذاری خــودرو از شــورای رقابت به 
سازمان حمایت منتقل می شود یا خیر، 
گفت: این خبر را شــنیده ام که چنین 
تصمیمی گرفته شــده است، همانطور 
که همه اطالع دارند شــورای رقابت بر 
اساس ماده ۵۸ اصل ۴۴، عمل می کند. 
رضا شیوا ادامه داد: »در وزارت صمت از 
آن زمانی که ما در شورای رقابت فعالیت 
می کنیم، ۵ تا ۶ وزیر عوض شده است، 
هر وزیری که عوض شده است قصد دارد 
بازار خودرو را ظرف یک تا دو ماه سر و 
سامان دهند.« این مقام مسئول گفت: 
»وضعیت بازار خودرو به این راحتی ها 
سر و ســامان پیدا نمی کند چرا که ما 
کمبود تولید داریم، وزارت صمت باید 
تالش کند تولیــد را افزایش دهد، باید 
ســرمایه گذاران دیگر را تشویق کنند 
که در این بازار سرمایه گذاری کنند تا 

تولید خودرو افزایش پیدا کند.«

او ادامــه داد: »اوال، چون قانــون ما را 
موظف کرده است هیچ کس نمی تواند 
هیچ مصوبه ای را تصویب کند که قدرت 
ما را بگیرند، مگر اینکه خود قانون گذار 
بیاید و بگوید که شــورای رقابت شــما 
دیگر وظیفه قیمت گــذاری خودرو را 
ندارید و ماده ۵۸ را تغییر دهد بعد از آن 
فرمودند که به تایید سران ۳ قوه برسد.« 
رئیس شورای رقابت تشریح کرد: »سران 
۳ قوه هم در گذشته تایید کردند، اینها، 
چون قانون گذار بودند حتی سران ۳ قوه 
هم نمی توانستند قانون را تغییر دهند.« 
این مقام مســئول گفــت: »امیدوارم 
افرادی که اینگونه سیاسی کاری انجام 
می دهند پی به اشــتباه خود ببرند، با 
 این روش ها بازار خودرو ســر و سامان 

نمی یابد.« او ادامه داد: نکته دیگری در 
صحبت های اخیر وجــود دارد که زیان 
انباشته خودروســازان زیاد شده است 
و زیر قیمت تمام شده شــورای رقابت 
قیمت گذاری کرده است، به هیچ وجه 
اینگونه نیســت و هرکس ایــن را بیان 
کرده قصد شایعه ســازی داشته است، 
ما حتی ۷ درصد سود و ۵ درصد هزینه 
مالی برای خودروســازان در نظر گرفته 
 ایم همچنیــن هزینه نقــل و انتقال در 

نظر گرفته ایم.

تصمیمنهاییدربارهقیمتگذاری
خودرو

روح اهلل ایزدخــواه رئیــس کمیتــه 
 خــودرو مجلــس در ایــن رابطــه 

می گوید: »فرمول قیمت گذاری خودرو 
بــر مبنای فرمــول ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان تعیین خواهد شــد. 
در حــال حاضر بازار باثباتــی نداریم و 
به همین دلیل حاشــیه بــازار باثباتی 
هم نداریم از ایــن رو قیمت گذاری بر 
اساس حاشیه بازار درســت و منطقی 
نیســت. اگــر فرمــول قیمت گذاری 
را اصــالح و مبنــای عمــل را فرمول 
ســازمان حمایت قرار دهیــم و قیمت 
گذاری براساس اسناد حسابرسی شده 
خودروسازان انجام شود، قیمت ها برای 
خودروســازان بهتر می شود.« »کسب 
و کار « در گفتگــو با یک کارشــناس، 
 دالیل گرانی افسارگســیخته خودرو را 

بررسی می کند. 

آیا قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت منتقل می شود؟

جنجال بر سر قیمت گذاری خودرو 
رئیس شورای رقابت: یادشان رفته وزارت صمت نتوانست آشفته بازار خودرو را كنترل كند

انتقال قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت پاک كردن صورت مساله است

مقصراصلیگرانیخودرو
فربدزاوه،کارشناسخودرو

مشکل ما در گرانی های مداوم خودرو در حال حاضر این نیست که مرجع قیمت گذاری چه نهادی باشد، بلکه مشکل این است که در گرانی خودروها نقش تولیدکننده در تورم تقریبا صفر است؛ یعنی اگر کشوری می 
بودیم که تنها گرفتار تورم بخشی بود یعنی تنها خودرو گران شده بود و تخم مرغ هنوز ۵۰۰ تومان بود و خانه به متری ۴۰ میلیون نرسیده بود، آنگاه می توانستیم بگوییم که تنها شرکت های خودروسازی مقصرند؛ 
اما وقتی کل اقتصاد ایران با تورم افسارگسیخته مواجه است تنها کسی که نمی توانیم مقصر جلوه دهیم شرکت های خودروسازی هستند. بنابراین در درجه نخست و در این وهله زمانی، مقصر اصلی گرانی های بی 
سابقه خودرو، تورمی است که در کشور هر روز افزایش می یابد و سیاستی است که سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در پیش گرفته اند؛ اما در مورد اخص خودرو مشکلی که ایجاد شده این است که قهرمان 
بازی های شورای رقابت در مورد تعیین قیمت منصفانه )که معلوم نیست این قیمت منصفانه چه مبنای علمی ای دارد( نه تنها باعث کنترل قیمت خودرو نشده که متاسفانه حتی عامل تورم عمومی در کشور است. 
در واقع شرکت ها با زیانی که در صورت های مالی شان ثبت می کنند نسبت به پرداخت وجوه بانک ها عمال خودداری می کنند. نتیجه این است که بانک ها برداشت غیرمجاز از بانک مرکزی دارند و درنتیجه در کل 
کشور تورم ایجاد می شود. چرا؟ برای اینکه بگوییم قیمت منصفانه ۲۰۶، ۶۰ میلیون تومان است؛ در حالی که در بازار ۳۰۰ میلیون تومان است. واقعیت این است که در چنین شرایطی که در ۶ ماهه نخست سال قیمت 
قریب به اتفاق کاالها به طور میانگین دو برابر شده، ثابت نگه داشتن قیمت به مدت ۳ ماه یعنی ۵۰ درصد انحراف از تورم. این کار باعث ورشکستگی هر شرکتی است که این قانون بخواهد در مورد آن اعمال شود و لذا 
این انتقال قیمت گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت تنها دادن آدرس غلط برای گرانی هاست. هرچند تاکنون شورای رقابت پاسخگوی گرانی ها در بازار خودرو نبوده ولی از این به بعد حتی دیگر نوک انتقادات 
نیز دیگر به سمت این سازمان نخواهد آمد که وضعیت بلبشو و آشفته ای که در بازار خودرو ایجاد شده حاصل ناکارآمدی و فساد مندرج در سازمان هایی مانند اینهاست. داستان به شکل کلی این است که ما تا روزی 

که سیاست های پولی مان را تغییر ندهیم مطمئن باشیم که وضعیت مان در حوزه قیمت های خرده فروشی تغییری نمی کند. 
مثال خودروی ۲۰۶ ظرف یک هفته گذشته حدود ۱۵ درصد در بازار افزایش قیمت داشته است، شما چگونه می خواهید قیمت سه ماه کاالیی را نگه دارید که هفته ای ۱۵ درصد افزایش می یابد؟ اگر در سیاست های 
خود در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی تجدید نظر کنیم وضعیت بهبود خواهد یافت. قطعا راه حل دیگری برای کنترل قیمت ها چه در بازار خودرو و چه در سایر بازارها جز مهار تورم در اقتصاد نیست. 
تالش برای حل تورم در شاخه توزیع یک تالش بیهوده است و هیچ چیزی بیشتر از یک تبلیغ سیاسی نیست.  تنها شیوه ای که قیمت ها در بازار را سکون می دهد آزادسازی قیمت هاست. البته این روش به تنهایی 
کافی نیست. خودروسازی برای رهایی از این بحرانی که در آن گرفتار شده چند تصمیم سخت باید بگیرد: ۱. سایت های غیراقتصادی را سریعا تعطیل کند. ۲. نیروی انسانی خود را به شدت کاسته و به این ترتیب 
از هزینه های سربار خود بکاهد خصوصا در سطح مدیریت. ۳. یک میلیون تعهد وجود دارد که یا باید به قیمت بازار تحویل شود یا اینکه پول آنها را پس بدهد. اینها تصمیمات سختی است که خودروسازی ایران نیاز 

دارد. چیزی به نام قیمت منصفانه ای که رئیس شورای رقابت بر آن اصرار دارد وجود ندارد. حاصل این تفکر پوپولیستی خود باعث ۲۰ تا ۳۰ درصد تورم در کشور است.  

میناساداتحسینی
Newskasbokar@gmail.com

نمایشگاه رینوتکس ۲۰۲۰ با حضور شرکت های دانش بنیان و فعال 
حوزه فناوری نانو در صورت مساعد بودن شرایط به صورت حضوری 
در آبان ماه برگزار می شود و در غیر این صورت به صورت غیر حضوری 

خواهد بود.
 )RINOTEX نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی )رینوتکس 
در راستای بهبود فضای کسب و کار دانش بنیان و با رویکرد توسعه و 
تجاری سازی فناوری برگزار می شود و اولین دوره برگزاری نمایشگاه 
و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی به سال ۱۳۸۴ تحت عنوان 
نمایشگاه فناورهای پیشرفته ایران Hi-tech و با حضور ۱۵۹ طرح 

فناورانه برگزار شد.
کمک به تجاری سازی فناوری ها، بسترسازی برای تکمیل چرخه علم تا 

فناوری و فناوری تا کسب وکار، شناسایی و معرفی نوآوری ها و اختراعات 
فناورانه و طرح ها و ایده های دانش محور، معرفی توانمندی پژوهشی و 
فناوری و بسترسازی برای کاربردی کردن آنها، معرفی نیازمندی های 
فناورانه نهادها، دستگاه ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی، ایجاد ارتباط 
بین دانشــگاهیان و فناوران با بخش های مختلف اقتصادی و اجرایی، 
گســترش همکاری های فناورانه منطقه ای، ملی و بین المللی، ایجاد 
فضای مناسب کســب وکار با نخبگان علمی و فناوری و شکل گیری 
شرکت های دانش بنیان، جذب سرمایه گذاری )داخلی و خارجی( برای 
فرصت های سرمایه گذاری دانش بنیان و افزایش صادرات محصوالت 

و خدمات دانش بنیان از جمله اهداف این نمایشگاه به شمار می رود.
در هشتمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی "رینوتکس 

۲۰۲۰" بخــش ویژه فناوری  نانــو در نظر گرفته و حــدود ۳۰ غرفه 
به شــرکت های نانویی اختصاص داده شده اســت و در آن به معرفی 

محصوالت نانویی  پرداخته می شود.
این رویداد در صورت مساعد بودن شرایط و با رعایت تمام پروتکل ها و 
بیانیه های بهداشتی، از ۲۰ تا ۲۵ آبان ماه سال جاری به صورت حضوری 

و در غیر این صورت به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
بر اساس اعالم ستاد نانو، محورهای بخش نوآوری و فناوری های نانو 
این نمایشگاه شامل "نانو زیســت فناوری"، "نانو مواد و کامپوزیت"، 
"نانو ســاختارها"، "نانو شــیمی"، "نانو مکانیک"، "مدل سازی در 
نانو"، "نانو حسگرها"، نانو تکنولوژی در پزشکی و داروسازی" و "نانو 

تکنولوژی در صنعت" می شود.

برپایی نمایشگاه رینوتکس ۲۰۲۰ منطقه ویژه ربع رشیدی در آبان 
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