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رفتار بازار نشان می دهد مسکن بیش از این ظرفیت رشد قیمت ندارد

رمزگشایی اصالح قیمت 
بنزین بر بازار مسکن

کارنامه ۹ ماهه بازار مسکن شهر تهران حد میانگین قیمت را ۱۲ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان در هر متر مربع نشان 
می دهد و تالش س��فته بازان برای باال بردن قیمت در مقاطع ماهانه به شکل افت شدید معامالت بروز کرده است. از 
س��وی دیگر، بس��یاری افراد تصور می کنند به میزان افزایش نرخ بنزین، قیمت سایر کاالها از جمله مسکن نیز باید 
رش��د کند؛ در حالی که بنزین س��هم مشخصی از سبد خانوار دارد و ش��وک افزایش نرخ سوخت بر بازارها فقط یک 
بار رخ می دهد. به گزارش ایس��نا، دفاتر امالک مدعی اند که رش��د قیمت ها در بازار مسکن صحت ندارد. آنها مرز ۱۳ 
میلیون تومان را به عنوان محدوده  تکمیلی بازار مس��کن اعالم می کنند که ظرفیت رشد بیش از این مقدار را ندارد. 
واسطه های ملکی با بیان اینکه آنچه آذرماه ۱۳۹۸ در بازار مسکن رخ داده، برداشتن تخفیف بوده و نه افزایش قابل 
توجه قیمت، می گویند پس از اصالح نرخ بنزین، تعداد فایل های زیر قیمت در بازار مس��کن کاهش یافته اما پرش...

چشم انداز نفت پس از افزایش تنش های ژئوپلیتیک 
در خاورمیانه، مبهم و مه آلود است

پس لرزه »جمعه سیاه« 
در بازار نفت
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نهاد پژوهشی مجلس بررسی کرد

 ۵ روش جدید دولت
برای انتشار اوراق مالی

مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش های خود درباره الیحه بودجه سال آینده، این بار به مقوله انتشار اوراق مالی پرداخته 
و نوش��ته اس��ت: دولت برای اولین بار از ۵ روش عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر )کمتر از قیمت اسمی(، پذیره نویسی 
و عرضه خصوصی برای انتش��ار اوراق در س��ال ۹۹ اس��تفاده خواهد کرد. به گزارش ایِبنا، نهاد پژوهش��ی مجلس در این گزارش به 
فرآیند انتش��ار و عرضه اوراق مالی دولتی اش��اره کرده و آورده است: در حال حاضر، انتشار و عرضه اوراق مالی دولت براساس قانون 
بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و مقرره های مبتنی بر آن صورت می گیرد. بندهای مختلفی از تبصره 
)۵( الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ به فرآیند انتشار و عرضه اوراق مالی دولتی اشاره کرده است. تامین مالی دولت از طریق اوراق مالی 
دولتی منبعی برای جبران کسری بودجه در الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ است. با توجه به حجم قابل توجه انتشار اوراق مالی توسط 
دولت در مقایس��ه با ش��رکت های غیردولتی و البته ماهیت و مالحظات متفاوت دولت با شرکت های غیردولتی، به نظر می رسد که 
حاکم کردن همه قواعدی که برای شرکت های غیردولتی درخصوص انتشار و عرضه اوراق وضع شده است، بر دولت صحیح نباشد...

۵

فرصـت امـروز: درحالی بـازار سـرمایه با تصمیـم هیات 
مدیره سازمان بورس به منظور حضور اقشار مردم در مراسم 

تشـییع پیکر سردار شـهید قاسم سـلیمانی، امروز 
دوشنبه تعطیل اعالم شده است که روز گذشته نیز...

ریزش بی سابقه شاخص بورس تهران در 2 روز گذشته

بورس از تب و تاب افتاد

سرمقاله 
مبانی عملیات بانکی در 
طرح جدید بانکداری )2(

از جمل��ه مباح��ث مه��م ط��رح 
جدید بانکداری که توس��ط مجلس 
دهم تحت عنوان »ط��رح بانکداری 
جمهوری اس��المی ای��ران« تدوین 
ش��ده و کلی��ات آن در صحن علنی 
مجل��س ب��ه تصوی��ب نماین��دگان 
رس��ید، مبحث عملیات بانکی بدون 
رباس��ت. در مطلب پیشین به برخی 
از ایرادات قانون عملیات بانکی بدون 
ربا پرداخته ش��د. نگاهی مقایسه ای 
بین عملیات بانکی بدون ربا و طرح 
جدید بانکداری نشان می دهد پاره ای 
از ایرادات قانون عملیات بانکی بدون 
ربا در طرح بانک��داری جدید نیز به 

چشم می خورد:
* ورود ط��رح ب��ه بحث پرچالش 
»خسارت تاخیر« یا به تعبیر جدید 
»جرایم مال��ی« و پیش بینی افتتاح 
حس��اب ویژه جرایم مالی به وس��یله 
بانک مرکزی و هزینه منابع آن برای 
رفع بدهی معسرین و ورشکستگان. 
برمبنای توضیحات پیشتر گفته شده، 
مناب��ع حاص��ل از جرای��م تاخیر به 
حاکمیت تعل��ق دارد. ل��ذا، مصرف 
آن هم تابع تصمیم حاکمیت اس��ت 
و نه بانک های تس��هیالت دهنده. در 
رد این اس��تدالل، هرچند اظهارنظر 
درخص��وص مش��روعیت ی��ا ع��دم 
مش��روعیت جرایم مال��ی بانکی، در 

تخصص نگارنده نیس��ت، 
4اما نتیجه حقوقی حاصل...
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»نیویورک تایمز« نوش��ت: »هنوز مشخص نیست که پاسخ ایران به ترور سردار قاسم 
س��لیمانی چه خواهد بود، اما یک چیز تقریبا قطعی اس��ت و آن اینکه تالش اروپا برای 

حفظ توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ دیگر به نقطه پایان رسیده است.«
به گزارش »انتخاب« در ادامه مطلب »نیویورک تایمز« به قلم »استیفن ارلنگر«  آمده 
است: »در مصاحبه های روز جمعه، تحلیلگران اروپایی شماری از نتایج احتمالی قتل این 
قهرمان ملی در ایران را برش��مردند و پیش بینی کردند که جمهوری اس��المی انتقام آن 
را بگیرد. از جمله تبعات احتمالی این حمله که برش��مرده شد، می توان به از بین رفتن 
ش��انس دیپلماسی، بی ثبات س��ازی عراق و تقویت هرچه بیشتر س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المی در ایران اشاره کرد. به عقیده این تحلیلگران جدی ترین تهدید در حال حاضر 

متوجه توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ است.
رئیس جمه��ور ترام��پ در ماه مه ۲۰۱۸ آمریکا را از این پیمان خارج کرد و آن را یک 
توافق وحشتناک یک طرفه که هرگز نباید امضا می شد، نامید. او در ادامه نیز تحریم های 
تازه ای را علیه ایران تحت عنوان کمپین فشار حداکثری اعمال کرد. باقی امضاکنندگان 
دیگر این توافق به ویژه اروپا، در کنار روسیه و چین برای حفظ توافقی که تحت عنوان 
برنامه جامع اقدام مش��ترک شناخته می شود، بسیار کوشیدند. در این بین تهران اگرچه 
ابتدا نس��بت به توافق پایبند ماند، اما رفته رفته اقدام به کاهش تعهدات هس��ته ای خود 
نمود و حاال هم پیش بینی می شود در گام پنجم و در واکنش به اقدام اخیر آمریکا دست 

به خروج کامل از این توافق بزند.
استراتژی تهران می تواند ظرف چند روز آینده روشن شود، همانطور که قباًل هم گفته 

بود قرار است قدمی دیگر از کاهش تعهدات برجامی بردارد.
الی گرانمایه، کارش��ناس ایرانی در ش��ورای اروپا در مورد روابط خارجی گفت: »این 
اق��دام اخیر آمریکا امکان کمتری را در اختیار اروپایی ها قرار می دهد تا همچنان برجام 

را حداقل تا نوامبر ۲۰۲۰ که زمان برگزاری انتخابات آمریکا است، زنده نگه دارند.«
وی پ��س از صحبت های صب��ح جمعه با مقامات تهران گفت: »اف��رادی که در داخل 
ایران بس��یار بر دیپلماسی تاکید داش��ته و تالش می کردند برجام را حفظ کنند، اکنون 

در موضع ضعف قرار دارند.«
او گفت که »پاس��خ ایران به این حمله آمریکا در چند جبهه از جمله حمله نظامی به 
اهداف آمریکایی ها در عراق، سوریه، افغانستان یا جاهای دیگر محتمل است. در این بین 

احتمال حمالت سایبری یا گزینه های دیگر را هم نباید بعید دانست.«
به گفته وی »اکنون ایران در دوراهی اس��ت که مثل گذش��ته از طریق نیروهای شبه 
نظامی اش پاسخ دهد یا اینکه مستقیما دست به اقدام نظامی بزند.« خانم گرانمایه افزود: 
»با فش��ار داخلی در درون ایران و فشار خارجی، تصمیم گیرندگان ایرانی مجبور هستند 

در بعضی نقاط دست به یکسری اقدامات خاص بزنند.«
کارل بیلدت، نخست وزیر سابق سوئد، نیز اظهار داشت که »اروپا برای نزدیک به یک 
دهه است که تالش می کند از وقوع جنگ بین ایران و آمریکا جلوگیری کند، اکنون نیز 

امکان حفظ برجام و استفاده از دیپلماسی به حداقل ممکن رسیده است.«
آق��ای بیل��ت گفت که »ت��ا قبل از انتخابات م��اه آینده ایران که پیش بینی می ش��ود 
اصولگرایان به قدرت برسند هنوز روزنه باریکی برای حفظ برجام وجود داشت، اما حاال 

با این اتفاقات همین روزنه هم بسته شده است.«
به گفته این مقام س��ابق س��وئد، »ایران به احتمال زیاد باید همچنان مواظب باش��د 
تا مثل گذش��ته فراتر از چارچوب توافق عمل نکند، تهران همواره س��عی کرده موضوع 
هس��ته ای را تا حد زیادی از نبردها و مناف��ع منطقه ای خود جدا نگه دارد.« آقای بیلت 
گفت: »من فکر می کنم که پاس��خ آنها بیشتر متکی بر نیروهای شبه نظامیان شان باشد 

تا اینکه بخواهند مثال از برجام خارج شوند.«
نگرانی بزرگ تر از تاثیر این تنش بر عراق است که اکنون در شکننده ترین وضع خود 
ق��رار دارد. آق��ای بیلت در این باره گفت: »اکنون عراق تبدی��ل به یک میدان نبرد بین 
آمریکا و ایران شده است، با شدت گرفتن این تنش عراق بیش از پیش تضعیف خواهد 

شد و تاثیر آن برای همه از جمله اروپا محسوس خواهد بود.«
به عقیده فرانس��وا هایزبورگ، تحلیلگر حوزه دفاعی فرانسه، »کشتن )شهادت( ژنرال 
س��لیمانی تنش زیادی را ایجاد می کند و حتی می تواند باعث آن ش��ود که سپاه دولت 
در ایران را به دس��ت بگیرد. ایران واکنش نش��ان خواهد داد، اما آیا این باعث تغییرات 

جدیدی در دولت ایران خواهد شد؟«
آق��ای هایزبورگ البته اضافه کرد که »حتی مرگ چنین فرمانده نظامی عالی رتبه ای 
ش��اید باعث نشود که ایران تغییر عمده ای در سیاس��ت هایش به وجود بیاورد و به طور 

کلی پیش از خروج اروپا دست به ترک توافق بزند.«
آقای هایزبورگ در یادداشتی امیدوارکننده تر نوشت که »حتی با توجه به اظهار تمایل 
آقای ترامپ برای جلوگیری از درگیری بیشتر ارتش آمریکا در سراسر جهان، حاال شاید 

گام های محکم تری برای مذاکره با ایران برداشته شود.«
در این بین شاید ایران نیز با الگوبرداری از کره شمالی دست به یکسری اقدامات قاطع 
در مقابل ترامپ بزند. فدریکا موگرینی، رئیس پیشین سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه 
اروپا، اخیراً ترور ژنرال س��لیمانی را گامی در جهت تش��دید بسیار خطرناک تنش ها در 
خاورمیانه خواند. وی همچنین در توییتر ابراز امیدواری کرد که برخی از دس��تاوردهای 

دیپلماتیک گذشته حفظ شود.
او با هش��تگ تش��دید بس��یار خطرناک تنش ها در خاورمیانه توییت کرد: »امیدوارم 
کس��انی که هنوز با عقل و خرد فکر می کنند، در تصمیم گیری ها نقش داش��ته باش��ند 
تا بلکه برخی از دس��تاوردهای دیپلماتیک گذش��ته حفظ و از رویارویی در سطح وسیع 

جلوگیری شود.«
مشاور ناتالی توکی، مدیر مؤسسه روابط بین الملل ایتالیا نیز گفت: »حتی پیش از ترور 
قاس��م س��لیمانی هم ایران قصد داشت غنی سازی ۲۰درصد را از سر بگیرد و حاال با این 
اتفاق انجام آن محتمل تر از همیش��ه اس��ت. کم و بیش می توان گفت که دیگر اقدامات 

اندکی برای حفظ برجام باقی مانده است.«
خانم توکی گفت: »اروپایی ها باید برای حفظ برجام شجاعانه تر عمل می کردند. اقدام 
ش��جاعانه اروپا ش��امل اجرای بهتر مکانیزمی می شد که به وسیله آن ایران بتواند نه تنها 
کاالهای بشردوستانه که تمام نیازهای خود را برطرف و تحریم های آمریکا را دور بزند.«
خانم توکی گفت که »در این ماه فقط ۲ میلیون دالر تجارت در قالب اینستکس انجام 
ش��ده، مبلغی که به عقیده ایرانی ها بس��یار اندک بوده و قابل افزایش است.« وی افزود 
که »در صورت نشان دادن شجاعت و استقالل بیشتر از سوی اروپا این رقم می توانست 

۲۰۰ میلیون دالر باشد.«
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانس��ه نیز با ابتکاری جداگانه سعی داشت واسطه ای 
بین واش��نگتن و تهران برای برنامه تس��هیل فروش نفت ایران باشد. خانم توکی در این 
باره اش��اره کرد: »ایران از این موضوع هیجان زده ش��د، اما مکرون در ماه سپتامبر ابتدا 
س��عی کرد تا اجازه واش��نگتن را در این باره بگیرد که با پاس��خ منفی این کشور رو به 

رو شد.«
خانم توکی گفت: »فرانسه سه ماه را صرف این کار کرد و در نهایت هم بی نتیجه بود 
آن هم در شرایطی که انتخابات ایران نزدیک و احتمال پیروی محافظه کاران باال است.«

خانم توکی همچنین اشاره کرد که »نتیجه این ترور هرچه که باشد یادآوری دوباره ای 
ب��رای اروپایی ه��ا از ضعف جمعی آنها در مقابل سیاس��ت یکجانبه گرایانه آمریکا خواهد 
بود. این یک واقعیت اس��ت که سیاست اروپا در خاورمیانه کامال وابسته به آمریکا است، 
بنابرای��ن به محض اینکه آمریکا مورد حمله قرار بگیرد یا حمله کند و یا هر کار دیگری 

انجام دهد، آنها بدون هیچ برنامه و سیاستی آشفته خواهند شد.«
خانم توکی در پایان نیز اضافه کرد: »در حال حاضر در اروپا بیش��تر و بیشتر در مورد 
اس��تقالل اس��تراتژیک از آمریکا و تاکید بر منافع این قاره صحبت می شود. در مجموع، 
یک وابس��تگی روانی نس��بت به آمریکا وجود دارد. فعال ما فقط در مورد این اس��تقالل 

صحبت می کنیم و تا رسیدن به آن فاصله داریم.«

تحلیل »نیویورک تایمز« از ترور سردار سلیمانی

آیا برجام از بین خواهد رفت؟

علی نظافتیان
کارشناس ارشد حقوق بانکی

تشییع پیکر سردار شهید سلیمانی در شهرهای اهواز و مشهد
آغوش باز تهران برای استقبال از سردار

فرصت امروز: امروز قرار اس��ت به روزی تاریخی در حافظه تاریخی ایران تبدیل ش��ود. سه روز از ترور سردار سپهبد شهید 
قاس��م س��لیمانی گذشته و حاال پایتخت ایران آغوش خود را برای در بر گرفتن »س��ردار دل ها« گشوده است. در این میان، 
هیأت دولت جمهوری اس��المی ایران با دعوت از اقش��ار مختلف مردم برای مش��ارکت در مراس��م تش��ییع و تجلیل از سردار 
قهرمان ایران و اس��الم، س��پهبد شهید قاسم سلیمانی، امروز دوشنبه را در اس��تان تهران و فردا سه شنبه را در استان کرمان 
تعطیل اعالم کرده اس��ت. این تعطیلی ش��امل همه دستگاه های دولتی و غیردولتی می شود. روز شنبه نیز عراقی ها در مراسم 
تش��ییع پیکر ش��هدای مقاومت سنگ تمام گذاشتند. مراسم تش��ییع پیکر شهید سردار قاسم س��لیمانی، ابومهدی المهندس 
و س��ایر ش��هدای حشدالش��عبی که از بغداد و حرمین امامین کاظمین )ع( آغاز ش��د و با انتقال پیکر شهدا به کربال و تشییع 
در بین الحرمین با حضور گس��ترده مردم و مس��ئوالن عراقی ادامه یافت. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، هادی العامری، 
دبیرکل س��ازمان بدر و جانشین احتمالی ش��هید ابومهدی المهندس و نیز ابوآالء الوالئی،  دبیرکل گردان های سیدالشهداء از 
جمله مقاماتی بودند که همراه مردم در مراسم تشییع پیکر شهدا حضور یافتند. به گزارش ایسنا، در کربال شیخ عبدالمهدی 
الکربالئی و س��ید احمد صافی، نمایندگان آیت اهلل العظمی علی سیس��تانی همراه خیل عظیم جمعیت در مراس��م تشییع پیکر 
ش��هدا ش��رکت کردند. مراسم تشییع و وداع با پیکر ش��هدا در عراق با ورود پیکر شهدا به نجف اشرف و آرام گرفتن در جوار 
حرم امیرالمومنین )ع( در بامداد یکش��نبه پایان یافت تا ش��هدای ایرانی همراه ابومهدی المهندس برای بازگش��ت به ایران 
آماده ش��وند. در نجف و با حضور گس��ترده مردم آیت اهلل بش��یر نجفی، مرجع تقلید شیعیان بر پیکر شهدا نماز خواند. در این 
مراس��م آیت اهلل سید محمدرضا سیس��تانی، فرزند حضرت آیت اهلل العظمی علی سیستانی نیز حضور داشت. ابتدا قرار بود پیکر 
ش��هدا پس از انتقال به ایران در مش��هد تشییع ش��ود اما به گفته رمضان شریف، سخنگوی س��پاه پاسداران، »از آنجایی که 
خوزس��تان نماد دفاع مقدس اس��ت، مردم خوزستان درخواست کردند تا مراسم وداع با پیکر س��پهبد شهید سلیمانی در این 

ش��هر برگزار ش��ود که فرمانده کل س��پاه با این درخواس��ت موافقت کرد.«
ب��ه همین دلیل  پیکر ش��هدای حمله تروریس��تی آمریکا، صبح یکش��نبه وارد فرودگاه اهواز ش��د و صده��ا نفر از مردم و 
مس��ئوالن لشگری و کش��وری استان با حضور در فرودگاه اهواز به اس��تقبال پیکر شهدا رفتند. مراس��م تشییع سردار شهید 
قاسم سلیمانی و همراهان شهیدش از ساعت هفت صبح یکشنبه در میدان مولوی اهواز با نوحه سرایی آغاز شد. در اهواز هم 
حماس��ه عراق تکرار ش��د و صدها هزار نفر از مردم با حضور در مراسم تش��ییع پیکر شهدا با شعارهای »می کشم آنکه برادرم 
ُکش��ت«، »س��ردار س��رفراز خوش آمدی به اهواز«، »این گل پرپر ز کجا آمده؟ از س��فر کرب و بال آمده«، »سردار باصالبت 
ش��هادتت مبارک«، ارادت خود را به ش��هید سلیمانی و یارانش نش��ان دادند. ازدحام و حضور جمعیت در اهواز به نحوی بود 
که خودروی حامل ش��هدا به دلیل ازدحام جمعیت، با کندی حرکت می کرد و با حضور خیل عظیم جمعیت، پیکر ش��هدا به 
س��مت خیابان س��لمان فارسی و سپس مصالی مهدیه امام خمینی )ره( تشییع شد. در اهواز عالوه بر مردم این شهر و عشایر 
خوزس��تان، جمعیت زیادی از اس��تان هایی همچون فارس، اصفه��ان، کهگیلویه وبویراحمد، ایالم و همدان در مراس��م حضور 
یافتند. هواپیمای حامل پیکر سردار شهید سلیمانی و همراهانش پس از تشییع باشکوه در اهواز، سپس به سوی شهر مشهد 
مقدس پرواز کرد. پیکر س��ردار ش��هید س��لیمانی و یارانش در غروب یکش��نبه ۱۵ دی ماه با حضور گس��ترده و پرشور مردم 
والیتمدار و انقالبی مش��هد با ش��عار »فریاد یا امام رضا، قاسم رسید از کربال« تشییع شد. مسیر تشییع سردار دل ها به سمت 

حرم رضوی س��تاره باران ش��د و همچنین 
صحن جام��ع رضوی برای برگ��زاری نماز 
جماع��ت و مراس��م گرامیداش��ت س��ردار 

ش��هید قاس��م س��لیمانی فرش ش��د.
به گفته س��خنگوی س��پاه بعد از اتمام 
مراسم در مش��هد، پیکر شهدای مقاومت 
به تهران انتقال پیدا می کند. قرار اس��ت 
امروز دوش��نبه مراسم تش��ییع و نماز بر 
پیکر مطهر این ش��هید از س��اعت هشت 
صبح در دانش��گاه تهران برگزار ش��ود و 
بع��د از آنکه رهبری بر پیکر ایش��ان نماز 
می خوانن��د پیک��ر آن ش��هید از مس��جد 
دانش��گاه به س��مت میدان آزادی تشییع 
ش��ود. بعد از تهران س��اعت ۱۴ الی ۱۶ 
بعد از ظهر مراس��م وداع با پیکر ایش��ان 
در قم برگزار می ش��ود و بعد از آن پیکر 
سپهبد شهید س��لیمانی برای خاکسپاری 

به کرمان منتقل می ش��ود.



کارنامه ۹ ماهه بازار مسکن شهر تهران حد میانگین قیمت را ۱۲ میلیون 
و ۷۷۰ هزار تومان در هر متر مربع نشان می دهد و تالش سفته بازان برای 
باال بردن قیمت در مقاطع ماهانه به شکل افت شدید معامالت بروز کرده 
اس��ت. از سوی دیگر، بس��یاری افراد تصور می کنند به میزان افزایش نرخ 
بنزین، قیمت سایر کاالها از جمله مسکن نیز باید رشد کند؛ در حالی که 
بنزین س��هم مشخصی از سبد خانوار دارد و شوک افزایش نرخ سوخت بر 
بازارها فقط یک بار رخ می دهد. به گزارش ایسنا، دفاتر امالک مدعی اند که 
رشد قیمت ها در بازار مسکن صحت ندارد. آنها مرز ۱۳ میلیون تومان را به 
عنوان محدوده  تکمیلی بازار مسکن اعالم می کنند که ظرفیت رشد بیش 
از این مقدار را ندارد. واسطه های ملکی با بیان اینکه آنچه آذرماه ۱۳۹۸ در 
بازار مسکن رخ داده، برداشتن تخفیف بوده و نه افزایش قابل توجه قیمت، 
می گویند پ��س از اصالح نرخ بنزین، تعداد فایل ه��ای زیر قیمت در بازار 

مسکن کاهش یافته اما پرش قیمتی اتفاق نیفتاده  است.
وضعیت بازار مسکن در آذرماه

با وجود نوسانات ماهانه، بازار مسکن شهر تهران در سال جاری آرام تر از 
سال گذشته شده است. در مقاطعی متغیرهای بیرونی بر بازار ملک تاثیر 
گذاش��ته که منجر به کاهش یا افزایش قیمت ش��ده است. البته به دلیل 
پایین آمدن حجم معامالت، برآورد از قیمت های واقعی آس��ان نیست. به 
طور مثال در شرایطی که میانگین رشد قیمت مسکن در مناطق پرتقاضای 
ش��هر تهران در آذرماه ۵ تا ۸ درصد بود، در منطقه یک ش��اهد پرش ۳۴ 
درصدی قیمت بودیم. به نظر می رس��د هجوم تقاضای سفته بازانه از یک 
طرف و ایراد به محاس��به قیمت براس��اس میانگی��ن کل، چنین اختالف 

فاحشی را رقم زده است.
میانگین قیمت مسکن شهر تهران براساس معامالت آذرماه ۱۳ میلیون 
و ۵۲۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که ۸.۵ درصد نسبت به ماه قبل 
و ۴۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد. میانگین 
قیمت در ۹ ماهه امس��ال نیز عدد ۱۲ میلی��ون و ۷۷۰ هزار تومان در هر 
متر مربع را  نش��ان می دهد. طی ۹ ماه اخیر بازار مس��کن ش��اهد فراز و 
نشیب های ماهیانه بوده و در محدوده ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان قرار داشته 
است. رفتار بازار نشان می دهد در مواقعی که قیمت در  محدوده آرام ۱۲ 
میلیون تومان قرار گرفته انتظارات کاهشی منجر به افت معامالت شده و 
در م��واردی که قیمت از مرز ۱۳میلیون تومانی عبور کرده خرید و فروش 
افزایش یافته اس��ت، اما در زمان رشد معامالت، تالش برخی مالکان برای 
به روز کردن قیمت در ماه بعد از آن به شکل کاهش فشار تقاضا نمود پیدا 

کرده است.
نگاهی به بازار مس��کن در چهار س��ال اخیر نش��ان می دهد که آذرماه، 

معم��وال مقطعی پرمعامله بوده که علت آن می تواند به خریدهای پیش از 
موعد توسط سفته بازان مربوط باشد و در ماه های بعد از آن تا اردیبهشت 

سال بعد، متقاضیان مصرفی ورود می کنند.
آذرماه امسال نیز با پایان ماه صفر که معموال خرید ملک افزایش می یابد 
و شاهد رش��د ۱۳۴درصدی ماهیانه تعداد معامالت بودیم افزایش یکباره 
قیمت اتفاق افتاد. با این وجود روند ۹ ماهه که قابل اتکاتر اس��ت نش��ان 
می دهد معامالت به حدود نصف تعداد س��ال گذشته رسیده و روند رشد 
قیمت، به خصوص از تیرماه امسال به بعد مالیم تر شده است. نوسان فعلی 
نیز ناش��ی از تغییر ن��رخ بنزین و افزایش قیمت دالر بوده و کارشناس��ان 
معتقدند فروک��ش خواهد کرد. در مقطع کنونی با وج��ود اثرگذاری نرخ 
بنزی��ن ۳۰۰۰ تومان��ی بر تمام بازارها از جمله ارز، طال و مس��کن، به جز 
منطق��ه ۱ که از نظر تقاضا رتب��ه  باالیی ندارد، افزایش قیمت آپارتمان در 

مناطق پرتقاضا چندان محسوس نبود.
در این زمینه، مهدی س��لطان محمدی، کارش��ناس بازار مسکن درباره 
چش��م انداز این بازار در ماه های آینده به ایسنا، گفت: با تغییر نرخ بنزین، 
فرضیه ای به جامعه القا ش��د که گویی قیمت همه  کاالها به همان میزان 
باال می رود و ش��اهد تورم غیرقابل کنترل خواهیم بود. متاس��فانه بعضی 
اقتصاددانان هم این موضوع را مطرح کرده اند، در حالی که فرضیه  درستی 
نبود. وی افزود: بنزین سهم مشخصی از سبد خانوار را شامل می شود و به 
لحاظ منطقی می توان پیش بینی کرد که اثر افزایش قیمت بنزین بر همه  
بازارها از جمله بازار مس��کن ناچیز باشد و همین اتفاق هم افتاد. افزایش 
قیمت بنزین به ۳۰۰۰ تومان تاثیر ۲ تا ۳ درصد در ش��اخص تورم ایجاد 

کرد که برای یک بار اتفاق می افتد و محو می شود.
پرش قیمت خانه در منطقه شمیران

کانون منطقه ای رش��د حدود یک میلیون تومانی متوس��ط کلی قیمت 
مس��کن در تهران رصد ش��د. مطابق آمار میانگین قیم��ت هر متر مربع 
آپارتم��ان در منطقه یک جهش عجی��ب و غریب ۸میلیون تومانی را طی 
ی��ک ماه تجربه کرده و از میانگین ۲۳ میلیون توم��ان در آبان ماه به ۳۱ 
میلیون تومان در آذرماه رسیده است. در سایر مناطق، افزایش ویژه ای در 
قیمت ها رخ نداده است. در پنج منطقه ۴، ۵، ۷، ۱۴ و ۱۵ نرخ ها ۵۰۰ هزار 
تا یک میلیون تومان رش��د کرد. در دیگر مناطق، قیمت ها یا رشد اندکی 
داشته یا مقداری پایین آمد. با این حساب، نوسانات در شهر تهران به جز 
منطقه  یک می تواند حالت طبیعی بازار ارزیابی شود. اگر قیمت آپارتمان در 
گران قیمت ترین منطقه  پایتخت در عرض یک ماه ۳۴درصد رشد نمی کرد 

میانگین کلی در حد آبان ماه ثابت می ماند.
بررس��ی ها از دفات��ر امالک درخصوص علت پ��رش قیمت در منطقه ۱ 

حاکی از آن است که به دنبال تغییر نرخ بنزین و افزایش قیمت  ارز، هجوم 
مقطعی از سوی سفته بازان به بازار مسکن شده است. آذرماه رشد ماهیانه 
قیمت مسکن در منطقه یک ۳۴ درصد، منطقه چهار ۸.۸ درصد، منطقه 
پن��ج ۷.۴ درصد، منطقه هفت ۶.۶ درصد، منطقه ۱۴ معادل ۵.۱ درصد و 
منطقه ۱۵ معادل ۷.۹ درصد بوده است. تغییرات قیمتی در سایر مناطق 
جزئی بوده اس��ت. در بعضی مناطق همچون ۱۹، ۲۰ و ۲۲ نیز با توجه به 

حجم پایین معامالت، نوسانات فعلی مالک مناسبی برای بررسی نیست.
با اینکه به جز منطقه ۱، مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۴ و ۱۵ از محدوده های مورد 
توجه سفته بازان است، به نظر می رسد پایین بودن توان متقاضیان واقعی 
مانع از جهش قیمت مس��کن این مناطق در آذرماه ش��ده است. از سوی 

دیگر حجم قابل توجهی از واحدهای خالی در مناطق ۱ تا ۵ وجود دارد.
پس از آنکه مردادماه سال جاری بازار مسکن پایتخت در مسیر آرامش 
قرار گرفت و سه افت ماهیانه و یک افزایش ناچیز را در چهار ماه اخیر به 
ثبت رساند، آذرماه همزمان با پایان ماه صفر و تغییر نرخ بنزین معامالت 

افزایش محسوسی پیدا کرد که منجر به رشد قیمت شد.
بازار مسکن فعال مناسب دالالن نیست

سلمان خادم المله، کارشناس اقتصاد مسکن می گوید: رشد یکباره قیمت 
مسکن در مقطع فعلی ناشی از تغییر قیمت بنزین و نرخ ارز بود، لذا اگر در 

روال معمول باشیم بعید است قیمت مجددا افزایش پیدا کند.
وی افزود: کس��انی که نقدینگی در دست شان است برای عقب نماندن 
از تورم، بازار مس��کن را انتخاب می کنند، اما در س��طح عمومی، درآمدها 
متناس��ب با ش��رایط اقتصاد کشور افزایش نیافته اس��ت. معامالتی که در 
کشور انجام می شود صرفا به شکل تبدیل دارایی ها از ریال به مسکن، دالر، 

طال یا سهام است.
این کارشناس بازار مسکن گفت: هم اکنون عمده تقاضا در بازار مسکن، 
مصرفی اس��ت و  تقاضای سرمایه گذاری و سفته بازی دیده نمی شود؛ چرا 
که شرایط برای س��رمایه گذاری در این حوزه مناسب نیست. بنابراین اگر 
متغیری به بازار مس��کن تلنگر نزند می توانیم انتظار ثبات یا حتی کاهش 
قیمت را داشته باشیم، اما اقتصاد کشور در شرایط ناپایداری به سر  می برد. 
در بودجه هم زمزمه افزایش قیمت حامل های انرژی شنیده می شود که در 

صورت تحقق انتظار داریم در بهای تمام شده مسکن تاثیر بگذارد.
این کارش��ناس بازار مس��کن، راهکار اصلی را ساخت خانه های کوچک 
متراژ در کالنش��هرها و شهرهای اطراف دانست و گفت: در عین حال باید 
توان متقاضیان تقویت ش��ود. شهری مثل تهران با رشد عجیب و غریب، 
دیگر برای دهک های پایین مناسب نیست. می توان در مناطق خوش آب 

و هوای اطراف کالنشهرها اقدام به ساخت مسکن برای این دهک ها کرد.

رفتار بازار نشان می دهد مسکن بیش از این ظرفیت رشد قیمت ندارد

رمزگشایی اصالح قیمت بنزین بر بازار مسکن

یکی از مشکالت بزرگ و همیشگی صنایع در ایران، توزیع شرایط 
انحصاری در بین بخشی از مجموعه ها و کارخانه ها و قیمت گذاری 
دس��توری است که عماًل امکان رقابت واقعی را گرفته و بسیاری از 
صنایع را با بهره وری پایین، کاهش ش��دید حاش��یه سود اقتصادی 
و درنهایت، خطر تعطیلی مواجه کرده اس��ت. در سال های گذشته، 
فع��االن بخش خصوصی همیش��ه دول��ت را به قطع انواع ش��رایط 
انحصاری و رانت گونه از اقتصاد کش��ور تشویق کرده اند و خواستار 
شفاف سازی شده اند، اما همیشه با مقاومت هایی در سطوح مختلف 
دولتی در نهادها و س��ازمان ها روبه رو می ش��وند که در عمل باعث 
می شود تا هیچ اتفاق و تغییر و تحول در ساختار اقتصاد رخ ندهد.

با توجه به این ش��رایط، مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 
وابس��ته به وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت، در تازه ترین گزارش 
خود با عنوان »قدرت انحصاری و بهره وری صنایع« به بررس��ی این 
موض��وع در اقتصاد ایران پرداخت��ه و نکته های جالبی را در ارتباط 

میان انحصارگرایی و بهره وری، گوشزد کرده است.
به گفته مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی، صنایع کارخانه ای 
ایران به طور متوسط ۲۳ درصد قدرت انحصاري براي کسب حاشیه 
س��ود غیراقتصادي اعمال می کنند. براساس نظریه های اقتصادي، 

این قدرت انحصاري باعث کاهش بهره وری کل عوامل تولید خواهد 
بود. با افزایش قدرت انحصاري صنایع کش��ور، بهره وری تولید آنان 
کاهش پیدا می کند. در نتیجه این امر مؤید این نکته است که براي 
افزای��ش بهره وری در صنایع باید ق��درت انحصاري صنایع ازجمله 

انحصارات دولتی و قانونی از بین برود.
از س��وی دیگر، براس��اس نظریه های اقتصادي، قیمت گذاری در 
ش��رایط انحصار یا همان اعمال قدرت بازار، اثرات رفاهی زیانباري 
به همراه دارد، زیرا صنایع با قدرت بازار باالتر، منابع را در سطحی 
پایین تر از سطح بهینه و صنایع با قدرت بازار کوچک تر، منابع را در 
سطحی باالتر از سطح بهینه به کار خواهند گرفت و همان طور که 
لرنر ) ۱۹۳۴ ( و اوپ و پالور و والدن )۲۰۱۴ ( نشان داده اند، نتیجه 
چنین ش��رایطی موجب کاه��ش بهره وری کل عوام��ل و درنتیجه 

اثرات منفی رفاه جامعه خواهد بود.
همچنی��ن در بخ��ش دیگ��ری از گ��زارش مرک��ز مطالع��ات و 
پژوهش ه��ای بازرگان��ی آمده اس��ت: انحصار ب��ه تولیدکنندگان و 
عرضه کنن��دگان، قدرت��ی خواهد داد که قیم��ت را باالتر از هزینه 
نهایی قرار دهند و براي خود حاشیه سود غیراقتصادي ایجاد کنند. 
ب��ه این توانایی، ق��درت انحصاري یا قدرت ب��ازار می گویند. قدرت 

ب��ازار یا ق��درت انحصاری، به روش های مختلفی، قابل س��نجش و 
 اندازه گیری اس��ت.  در این زمینه، بررس��ی قدرت انحصاري صنایع 
کارخانه ای ایران طی س��ال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۲ نشان می دهد که 
صنایع کارخانه ای کشور به طور متوسط ۲۳ درصد انحصاري اعمال 
می کنن��د. همچنین نتایج حاصل از برآورد ش��اخص بهره وری کل 
عوامل تولید نش��ان می دهد که متوس��ط ش��اخص بهره وری تولید 
صنایع طی س��ال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۱۰۶ بوده است. بیان 
س��اده تر این یافته پژوهش��ی بدین معناس��ت که به  طور متوسط، 
صنایع کش��ور ب��ه ازاي ه��ر ۱۰۰ واحد دریافتی تنه��ا ۱۰۶ واحد 
س��تانده تولید کرده اند. مرک��ز مطالعات و پژوهش ه��ای بازرگانی 
همچنی��ن این گزارش با اش��اره ب��ه اینکه در برخ��ی از صنایع در 
سال های گذشته ش��اهد روند کاهش انحصار بوده ایم، آورده است: 
بر اث��ر کاهش انحصار در برخی صنای��ع کارخانه ای، روند صعودي 
شاخص بهره وری کل عوامل تولید صنایع دیده می شود. این رابطه 
معک��وس تأییدکنن��ده تأثیر منف��ی قدرت انحصاري ب��ر بهره وری 
صنایع و تخصیص نامناس��ب منابع است. درنتیجه یکی از راه های 
ارتق��اي بهره وری تولید، کاهش قدرت انحصاري صنایع و همچنین 

کاهش انحصارات دولتی و قانونی است.

شرایط انحصاری چه بالیی بر سر صنایع کشور آورده است؟

رابطه معکوس انحصارگرایی و بهره وری در اقتصاد ایران

دریچه

زنان شاغل کمتر شدند
جزییات 27 میلیون شاغل و بیکار ایرانی

گرچ��ه در بین جمعیت ۲۷ میلیونی فعال ایران، نرخ بیکاری نس��بت به 
پاییز سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش دارد ولی در مقایسه با تابستان امسال 
حدود ۰.۱ درصد رش��د دارد، در عین حال که در این فاصله بیش از ۳۰۰ 

هزار نفر از تعداد شاغالن کاسته شده است.
به گزارش ایسنا، تازه ترین گزارش مرکز آمار نشان داد که از حدود ۶۱.۷ 
میلیون نفر جمعیت ۱۵ س��اله و بیش��تر، ح��دود ۲۷.۳ میلیون نفر فعال و 
۳۴.۴ میلیون نفر غیرفعال هس��تند. این در حالی است که بررسی وضعیت 
اش��تغال از فاصله پاییز سال گذشته تا س��ال جاری و همچنین در مقایسه 
با تابس��تان امس��ال نش��ان می دهد که گرچه کاهش نرخ بیکاری در فاصله 

یکساله کاهش داشته، اما در فاصله یک فصل افزایش دارد.
در بین جمعیت فعال نرخ بیکاری در پاییز امسال به ۱۰.۶ درصد رسیده 
اس��ت که این نرخ در مقایسه با پاییز سال گذشته )۱۱.۸ دصد( ۱.۲ درصد 
کاهش دارد ولی در قیاس با تابس��تان امسال که ۱۰.۵ درصد گزارش شده 

بود حاکی از افزایش ۰.۱ درصدی جمعیت بیکار ایران است.
همچنین طبق گزارش پاییز، از جمعیت ۱۵ س��اله و بیش��تر فعال حدود 
۲۴ میلی��ون و ۴۴۶ هزار و ۹۴ نفر ش��اغل هس��تند که این تعداد ش��اغل 
در مقایس��ه با پاییز سال گذش��ته ۴۷۲هزار نفر افزایش دارد، اما نسبت به 

تابستان حدود ۳۰۴ هزار و ۷۹۰ نفر کاهش پیدا کرده است.
در رابط��ه با جمعی��ت بیکار نیز در پاییز ۲ میلی��ون و ۸۹۲ هزار و ۷۲۶ 
نفر بیکار بوده اند که این تعداد در مقایس��ه با پاییز سال گذشته که بیش از 
۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار در کش��ور وجود داش��ت کاهش ۳۲۴ هزار 
نفری دارد در عین حال که نس��بت به تابس��تان امس��ال حدود ۱۵۷۲ نفر 

کاهش یافته است.
از دیگ��ر نکات گزارش مرکز آمار ایران، کمتر ش��دن تعداد زنان ش��اغل 
اس��ت. وضعیت اش��تغال بین زنان و مردان نیز در تابس��تان امس��ال نشان 
می ده��د که از جمعی��ت ۲۴ میلیون و ۴۴۶ هزار نفری ش��اغل حدود ۱۹ 
میلی��ون و ۹۷۸ هزار نفر م��رد و ۴ میلیون و ۴۶۷ ه��زار نفر زن بودند که 
جمعیت ش��اغل مردها ۴۷۶ هزار نفر افزایش یافته و از تعداد زنان ش��اغل 

۴۵۰۰ نفر کم شده است.
در بین جمعیت ح��دود ۲میلیون و ۸۹۲ هزار نفری بیکار نیز ۹۳۶ هزار 
نفر زنان بیکار هستند که تعداد آنها در مقایسه با پاییز پارسال حدود ۵۰۰ 
هزار نفر کاهش داشته و یک میلیون و ۹۵۶ هزار نفر مرد هستند که ۲۷۳ 

هزار نفر از جمعیت بیکار آنها کاسته شده است.

در سومین ماه پاییز
چقدر پول در بازار مسکن جابه جا شد؟

براساس آمارهای رسمی در آذرماه سال جاری ۹۶۶۴ فقره قرارداد معامله 
مسکن در مناطق بیست ودوگانه تهران منعقد شده است.

 ب��ه گ��زارش خبرآنالین، آماره��ای دفتر اقتص��اد مس��کن وزارت راه و 
شهرس��ازی نش��ان می دهد از ابتدا تا انته��ای آذرماه امس��ال ۹۶۶۴ فقره 
مبایعه نامه در مناطق بیست ودوگانه تهران ثبت شد که ارزش این معامالت 

بالغ بر ۱۰ هزار و ۴۴ میلیارد تومان بوده است.
تعداد مبایعه نامه های منعقدش��ده در آذرماه نس��بت ب��ه ماه پیش از آن 
یعنی آبان افزایش��ی بیش از ۱۳۷درصد را تجربه کرده اس��ت. فعاالن بازار 
رشد قیمت بنزین را عامل موثر در عقد قراردادهای مسکن می دانند چراکه 
پیش از این تعداد خریداران همواره کمتر از تعداد فروشندگان بوده است.

ارزش مبایعه نامه ه��ا در ای��ن دوره زمانی برابر با ۱۰ ه��زار و ۴۴ میلیارد 
تومان بوده که نس��بت به ماه پیش از آن ۱۶۵.۶ درصد افزایش یافته است. 
در آبان ماه امس��ال ارزش معامالت انجام شده ۳۹۳۰ میلیارد تومان بود. در 
مهرماه امس��ال ارزش معامالت انجام شده صحیح در تهران ۳۶۳۰ میلیارد 
تومان بود. در ش��هریور ماه امس��ال ارزش ریالی ۲۴۵۵ فقره معامله مسکن 

انجام شده نیز در تهران بالغ بر ۲۹۴۰ میلیارد تومان بود.
بیش��ترین ارزش معامالت امس��ال مربوط به اردیبهشت ماه با ۱۳ هزار و 

۳۰۰ میلیارد تومان است.

سخنگوی ستاد بودجه تشریح کرد
شفاف سازی بودجه شرکت های دولتی در 

الیحه بودجه 99
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت برخالف تصور 
عمومی، بودجه ش��رکت های دولتی نه به معن��ای هزینه کردن ۱۰۰درصد 
بودجه توس��ط شرکت دولتی و نه به معنای اختصاص اعتبار از سوی دولت 
به ش��رکت اس��ت، بلکه فقط بیانگر گردش مالی شرکت بابت انجام وظایف 
محوله است. به گزارش سازمان برنامه و بودجه، مژگان خانلو درباره بودجه 
ش��رکت های دولتی گفت: مقایس��ه بودجه ش��رکت های دولت��ی با بودجه 
عمومی مقایسه معناداری نیست. مطابق ماده )۱( قانون محاسبات عمومی 
کش��ور، بودجه کل کشور از س��ه قسمت ش��امل »بودجه عمومی دولت«، 
»بودجه ش��رکت های دولتی و بانک ها« و »بودجه موسس��ات تحت عنوانی 
غیر از عناوین فوق« تشکیل شده است که اگرچه این اجزا همگی در قالب 
یک مفهوم به عنوان بودجه کل کش��ور تعریف شده اند، اما ماهیت متفاوتی 
با یکدیگر دارند و نه تنها با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، حتی قابل تجمیع 
و نسبت گیری نیز نیس��تند. درحال حاضر تنها به دلیل ماده قانونی یادشده، 
الیحه بودجه به ش��کل س��رجمع ارائه می شود اما از نظر فنی کار صحیحی 
نیس��ت. خانلو تاکید کرد: بودجه عمومی دولت شامل اعتباراتی است که به 
دس��تگاه های اجرایی اختصاص می یابد تا برای مدیریت و سیاس��ت گذاری 
ارائ��ه کاالها و خدمات عمومی به مردم در قال��ب مصارف جاری یا عمرانی 
مورد اس��تفاده قرار گیرد، اما بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات 
انتفاعی وابسته به دولت نشان دهنده حجم عملیات بنگاه است که به صورت 
درآمد - هزینه اداره می ش��ود. س��خنگوی س��تاد بودجه س��ازمان برنامه و 
بودج��ه تصریح کرد: برخالف تصور عمومی، بودجه ش��رکت های دولتی نه 
ب��ه معنای هزینه کردن ۱۰۰درصد بودجه توس��ط ش��رکت دولتی و نه به 
معنای اختصاص اعتبار از س��وی دولت به شرکت اس��ت، بلکه فقط بیانگر 
گ��ردش مالی ش��رکت بابت انجام وظایف محوله اس��ت. وی تأکید کرد: در 
الیحه بودجه س��ال ۱۳۹۹ کل کشور، بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و 
موسس��ات انتفاعی وابسته به دولت معادل ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان است 
)منابع و مصارف هر کدام به همین میزان(، که نسبت به بودجه مصوب سال 
۱۳۹۸، حدود ۱۶ درصد رش��د داش��ته است. این بودجه برای ۳۴۵ شرکت 
دولتی، ۹ بانک دولتی، ۲ موسسه انتفاعی وابسته به دولت و ۲ ردیف فرعی، 
۲۴ ش��رکت در حال تصفیه )با حجم بودجه صفر( درج ش��ده است که در 

مجموع برابر با ۳۸۲ شرکت می شود.
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این روزها بازار جهانی نفت ش��اید بیشتر از هر زمان دیگری در چند سال 
گذش��ته با تحوالت سیاس��ی و تنش های ژئوپلیتیک، گره خورده است. پس 
از آنکه سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری 
اسالمی ایران و ابومهدي المهندس، معاون الحشدالشعبي، بامداد جمعه گذشته 
با حمله هوایی آمریکا در فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند، انتظارها برای پاسخ 
ایران به این حادثه، بازار جهانی نفت را با انتظار و تعلیق روبه رو کرده اس��ت. 
از آنج��ا که دولتمردان ایرانی هنوز درب��اره نوع، چگونگی و زمان این واکنش 
حرفی نزده و تنها بر گرفتن »انتقام سخت« تاکید کرده اند، همین وضعیت، 
قیمت طالی سیاه را افزایش داده و آینده بازار جهانی نفت را با تعلیق مواجه 
کرده است. به عبارت دیگر، این روزها بازار نفت در حال نظاره و واکنش سنجی 
اقدامات ایران است، در نتیجه، این وضعیت می تواند تعلیق بازار نفت را طوالنی 
و کش��دار کند و زنگ خطری برای مصرف کنندگان طالی سیاه در بازارهای 
جهانی نفت باش��د، بنابراین می توان روز جمعه گذشته را با تساهل »جمعه 

سیاه« در بازارهای جهانی نفت نامید.
»جمعه سیاه« با بازارهای نفت چه کرد؟

»جمعه س��یاه« یا »بلک فرایدی« )Black Friday( به آخرین جمعه 
ماه نوامبر و ش��روع آیین خرید برای کریس��مس گفته می شود و به دلیل 
تخفیف ویژه ای که س��ایت ها و فروش��گاه ها برای محصوالت خود در نظر 
می گیرند، به اس��تقبال کم نظیر ش��هروندان در کشورهای مختلف منجر 
ش��ده اس��ت. این روز یکی از مهم ترین روزهای خرید و فروش نه فقط در 
آمریکا و اروپا، بلکه در اغلب کش��ورهای جهان اس��ت، چرا که در آستانه 
کریس��مس و تعطیالت  سال نوی میالدی، مردم سرتاسر جهان می توانند 
اجناس و کاالهای گوناگون را با تخفیف های اس��تثنایی بخرند. در س��ال 
۱۹۶۱ میالدی، پلیس فیالدلفیا برای اولین بار در توصیف ترافیک سنگین 
این روز از اصطالح »جمعه س��یاه« استفاده کرد و این کلمه در روزنامه ها 
بازتاب وسیعی داشت و همچنان در حافظه تاریخی جهان باقی مانده است.
اما جمعه گذش��ته و در شروع س��ال نو ۲۰۲۰ میالدی، اتفاقی در عراق 
رخ داد که هنوز هم پس لرزه های آن در بازارهای جهانی احساس می شود، 
به طوری که با شهادت سردار سلیمانی و چند تن از مقامات الحشدالشعبي 

به دست آمریکا، قیمت های جهانی طال و نفت افزایش پیدا کردند، بسیاری 
از بورس های جهانی ریزش کردند و همینطور بسیاری از بازارها در بهت و 
انتظار فرو رفتند. ولی بیش��ترین پس لرزه این اتفاق در بازار نفت رخ داد و 
قیمت نفت برنت در روز جمعه تا سطح۷۰ دالر در هر بشکه افزایش یافت، 
اما در عصر جمعه اندکی تعدیل شد و نهایتا با رشد ۳.۶ درصدی و افزایش 

۲.۴ دالری در قیمت ۶۸.۶۶ دالر در هر بشکه آرام گرفت.
از آنج��ا که منطق��ه خاورمیانه و خلیج ف��ارس به عن��وان مهم ترین یا 
دست کم، یکی از مهم ترین منابع تامین انرژی در جهان شناخته می شود، 
تحوالت آن به روشنی بر معادالت قیمت های جهانی نفت، اثرگذار است و 
اتف��اق روز جمعه از چنان ظرفیت تکانه ای برخ��وردار بود که بازار جهانی 

نفت را در شوک فرو برد.
در این میان، تحلیلگران نفتی معتقدند که قیمت طالی سیاه می تواند 
تا مرز ۸۰ دالر در هر بش��که ه��م صعود کند. به گفته تحلیلگران، قیمت 
نفت احتماال حدود ۷۰ دالر در هر بش��که خواهد بود، اما اگر درگیری در 
خاورمیانه شدت پیدا کند، به سطح ۸۰ دالر در هر بشکه نیز خواهد رسید.

قیمت نفت به 80 دالر در هر بشکه می رسد؟
البته برخی از کارشناس��ان بر این باورن��د که این واکنش ها، کوتاه مدت 
است و درنهایت، بازار نفت به ثبات خود باز می گردد، گرچه نباید از جریان 
امور در منطقه خاورمیانه غاف��ل ماند. آنها این واکنش ها را تنها اثر روانی 
ای��ن اتفاق بر بازار نفت تصور می کنند. اس��تدالل آنها بر مازاد عرضه نفت 
در بازارها متکی اس��ت، زیرا »اوپک پالس« در اجالس اخیر خود به دلیل 
همی��ن مازاد عرضه، تصمی��م به کاهش تولید گرف��ت. در نتیجه به رغم 
درگیری احتمالی در منطقه، مازاد عرضه، قیمت جهانی نفت را به سمت 

پایین هدایت می کند. 
همچنین طبق گزارش��ی که س��ایت خبری »سی ان بی سی« در همین 
زمینه منتش��ر کرده، مهم ترین دل نگرانی دولتم��ردان آمریکایی، اقدامات 
تالفی جویانه ایران اس��ت. پس از آنکه س��ردار س��لیمانی با حمله هوایی 
آمریکا و به دستور مستقیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا ترور شد، 
تنش های حال حاضر میان ایران و آمریکا، شدت پیدا کرده و به مهم ترین 

دغدغه سیاسی و امنیتی ایاالت متحده تبدیل شده است.
به گفته »سی ان بی سی«، تحلیلگران معتقدند که یک چیز واضح است؛ 
ایران پاسخ خواهد داد. در نتیجه، انتظار می رود درگیری ها به طور متوسط 

حداقل یک ماه طول بکشد و احتماال در عراق محدود خواهد بود، به طوری 
که ش��به نظامیان مورد حمایت ایران به پایگاه ه��ای ایاالت متحده حمله 
خواهند کرد و برخی از س��ربازان آمریکایی کش��ته خواهند ش��د. ایاالت 
متحده هم در واکنش با حمله به داخل عراق، اقدام ایران را تالفی خواهد 
کرد. در نهایت، این برخوردها، اثر خود را در قیمت طالی س��یاه خواهند 
گذاشت و با اینکه قیمت نفت احتماال حدود ۷۰ دالر در هر بشکه خواهد 
بود، اما اگر درگیری در پاالیشگاه های جنوب عراق و یا در بحث حمل ونقل 

تجاری شدت یابد، می تواند به ۸۰ دالر در هر بشکه هم برسد.
در همین ارتباط، وزارت دفاع آمریکا در بیانیه ای اعالم کرده اس��ت که 
اقدامات دفاعی را برای محافظت از س��ربازان خ��ود در خاورمیانه افزایش 
خواهد داد. در نقطه مقابل، »انتقام س��خت« کلیدواژه مقامات ایران بوده 
اس��ت و آنه��ا، آمریکا را به »تروریس��م دولتی« و ترور غیرقانونی س��ردار 

سلیمانی در خاک عراق متهم می کنند.
قیمت نفت به میزان تنش ها در منطقه بستگی دارد

بنا به گزارش »سی ان بی س��ی«، اگرچه این وضعیت می تواند آغاز روند 
جدید افزایش قیمت نفت نباشد، اما این اتفاق برای بازارهای جهانی نفت، 
حیرت آور خواهد بود. به گفته تحلیلگران نفتی، شاید نتیجه گیری درباره 
وضعیت آینده نفت، هنوز اندکی زود باشد، چراکه در حال حاضر، هم مازاد 
عرض��ه نفت در بازارها وجود دارد و هم انتظار می رود برخی از کش��ورها، 
می��زان تولید نفت خ��ود را افزایش دهند. این در حالی اس��ت که »اوپک 
پالس« )اوپک و متحدان غیراوپکی( موافقت کرده اند تا تولید نفت خود را 
از اول ژانویه ۵۰۰ هزار بش��که در روز کاهش دهند. این ۵۰۰ هزار بش��که 
در ادامه کاهش ۱.۲ میلیون بشکه ای در توافق قبلی »اوپک پالس« است.

همانطور که از گزارش »سی ان بی س��ی« و همین طور دیگر تحلیل ها و 
گمانه زنی ها مشهود است، افزایش تنش میان ایران و آمریکا، تمام معادالت 
طالی سیاه در بازارهای جهانی را به هم خواهد ریخت، بنابراین این سوال 
که س��مت و س��وی بازارهای جهانی نفت به کدام سمت خواهد بود و آیا 
قیم��ت نفت، تحت تاثیر حادثه روز جمعه، به ۸۰ دالر در هر بش��که و یا 
بیش��تر خواهد رسید، شاید هنوز پاسخ روش��ن و واضحي برای آن وجود 
ندارد، زیرا قیمت نفت در روزها و هفته های آینده به شدت و عمق واکنش 
ایران بستگی دارد. تا آن روز تنها باید به انتظار نشست و به نظاره معادالت 

بازارهای نفت پرداخت.

چشم انداز نفت پس از افزایش تنش های ژئوپلیتیک در خاورمیانه، مبهم و مه آلود است

پس لرزه »جمعه سیاه« در بازار نفت
انرژی

پایگاه خبری »اویل پرایس« گزارش داد
 چرا 2020 سال مهمی
برای نفت خواهد بود؟

س��ال ۲۰۲۰ میالدی در حالی آغاز شده که بازار نفت بیش از 
همیشه غیرقابل پیش بینی است. آیا در سال ۲۰۲۰ اوپک پالس 
کاهش تولید نفت خود را تمدید خواهد کرد؟ آیا رشد نفت شیل 
آمریکا س��رانجام متوقف خواهد شد؟ آیا امسال سال خودروهای 
برقی اس��ت؟ پایگاه خبری اویل پرایس به بررسی ۱۰ موضوعی 

پرداخته که در سال ۲۰۲۰ مورد توجه بازار نفت خواهند بود. 
بدهی شیل، کندی رشد تولید شیل آمریکا

رونق نفت ش��یل آمری��کا که بر پایه اس��تقراض ارزان بوده، با 
حساب و کتاب روبه روست. به گزارش ایسنا، حدود ۱۰۰ شرکت 
نفت و گاز آمریکای ش��مالی از س��ال ۲۰۱۵ اعالم ورشکستگی 
کرده اند اما موعد پرداخت کوهی از بدهی چند سال گذشته فرا 
رسیده است. موعد پرداخت حدود ۴۱ میلیارد دالر بدهی در سال 
۲۰۲۰ فرا می رس��د که به معنای احتمال وقوع ورشکستگی های 
بیشتر است. موج بدهی ممکن است صنعت نفت شیل آمریکا را 
مجبور کند روند توسعه فعالیت خود را آهسته کند تا راهی برای 

پرداخت بدهی به وام دهندگان پیدا کند.
سال خودروهای برقی

برخی از تحلیلگران می گویند س��ال ۲۰۲۰ س��ال خودروهای 
برق��ی خواهد بود زیرا ده ها مدل جدید خودروی برقی وارد بازار 
خواهند شد. در اروپا مدل های موجود خودروهای برقی از ۱۰۰ 
به ۱۷۵ مدل افزایش پیدا خواهد کرد. روند فروش در اواخر سال 
۲۰۱۹ آهس��ته ش��د اما کل بازار جهانی خودرو رشد منفی پیدا 
کرد. خودروهای برقی ممکن است برای حفظ روند رشدشان به 
س��ختی تالش کنند اما خودروهای برقی س��هم رو به رشدی از 

بازار را تصرف کرده اند.
تغییرات جوی

س��ال ۲۰۲۰ با تصاوی��ر جهنمی از آتش س��وزی های خارج از 
کنت��رل اس��ترالیا آغاز ش��د. ۲۰۱۹ یکی از گرم ترین س��ال ها و 
دهه ۲۰۲۰ گرم ترین دهه به ثبت رس��یده ب��ود. افزایش دمای 
ه��وا و فجایع طبیعی مختلف، فش��ار روی صنعت نفت و گاز را 
افزایش خواهد داد. تغییرات جوی به عامل نگرانی ش��رکت های 
س��هامی عام تبدیل شده اس��ت. مدیران نفتی از افزایش ریسک 
س��رمایه گذاری با توجه به اقداماتی ک��ه پیرامون تغییرات جوی 
انجام می گیرد، مطلع هس��تند. بانک س��رمایه گذاری اروپایی دو 
ماه قبل به فاینانس پروژه های نفت، گاز و زغال سنگ پایان داد 
و بانک گلدمن س��اکس فاینانس زغال سنگ و نفت قطب شمال 
را کاهش داده است. تصمیمات مشابه احتماال از سوی موسسات 

مالی دیگر اعالم خواهد شد.
)IMO( سازمان بین المللی دریانوردی

مقررات مربوط به س��وخت پاک از سوی س��ازمان بین المللی 
دریانوردی از ابتدای امسال به اجرا گذاشته شد. این مقررات که 
براساس آن س��ولفور موجود در سوخت های دریایی باید از ۳.۵ 
به ۰.۵ درص��د کاهش پیدا کند، روی بازار ۴میلیون بش��که در 
روز سوخت های دریایی تاثیر می گذارد. پاالیشگاه ها و کشتیرانی 
از اس��تراتژی های متعددی برای عمل به این مقررات اس��تفاده 
کرده ان��د که ش��امل نصب تجهی��زات اس��کرابر و افزایش تولید 
س��وخت های حاوی س��ولفور اندک بوده اس��ت. این مقررات که 
زمان��ی مانند یک فاجعه به نظر می رس��ید با وقفه های معدودی 
به اجرا درآمد با این حال مشکالتی درخصوص وجود رسوب در 

سوخت های جدید مشاهده شده است.
مازاد عرضه در بازارها

بازاره��ای متعددی ش��امل زغ��ال س��نگ، گاز طبیعی مایع 
)LNG( و نف��ت خ��ام با مازاد عرضه روبه رو هس��تند. در حالی 
ک��ه ب��ازار تحت تاثیر عوام��ل متعددی ق��رار دارد، اوپک پالس 
تاثیر زیادی روی نفت خام داش��ته اس��ت. رفع اشباع عرضه گاز 
طبیع��ی در آمریکا دش��وارتر خواهد بود و گازی ک��ه به همراه 
نفت خام اس��تخراج می ش��ود، همچنان با وجود مشکالت مالی 
صنعت گاز شیل، رشد خواهد کرد. بازار جهانی LNG هم دچار 
اش��باع عرضه ش��ده و در نتیجه قیمت ها ب��ه پایین ترین رکورد 
چند س��ال اخیر س��قوط کرده ان��د. برخ��ی از تحلیلگران حتی 
پیش بین��ی کرده اند ب��ه دلیل کاهش قیم��ت محموله های تک، 

برخی قراردادهای تحویل گاز لغو خواهند شد.
ادامه رشد تجدیدپذیرها

تجدیدپذیرها عمده ظرفیت جدیدی که سال ۲۰۱۹ در آمریکا 
ایجاد ش��د به حس��اب می آیند. انتظار م��ی رود ظرفیت مخازن 
انرژی در سال ۲۰۲۰ دو برابر شود. برخی از سیاست های دولتی 
بلندپروازانه در س��ال ۲۰۱۹ اعالم ش��د ک��ه ۱۰۰ درصد انرژی 
تجدیدپذیر را هدف گرفته اس��ت. ح��دود ۱۰ نیروگاه آمریکایی 
برنامه هایی برای به صفر رس��اندن انتش��ار کربن اعالم کرده اند. 
تجدیدپذیرها در س��ال میالدی گذشته عملکرد بهتری از سهام 
نفت و گاز داش��تند و کاهش هزینه ها و سیاست های حمایتی به 
حمایت از تجدیدپذیرها آمد و آینده نیروی بادی و خورش��یدی 

را روشن تر کرد.
کاهش تنش های جنگ تجاری

اقتصاد جهانی ممکن اس��ت از رکود اجتناب کند زیرا برخی از 
ش��اخص ها در ماه های اخیر مثبت ش��ده اند. کاهش تعرفه میان 
آمری��کا و چین ب��ه کاهش موانع اقتصادی اش��اره دارد. هرگونه 
تغیی��ر و تحول جنگ تجاری تاثیر عظیمی روی قیمت های نفت 
در س��ال ۲۰۱۹ خواهد گذاش��ت و بهبود میان واشنگتن و پکن 
در اواخر سال ۲۰۱۹ از قیمت ها پشتیبانی کرد. تن زدایی بیشتر 
میان دو کشور تاثیر قابل مالحظه ای روی بازارهای کاال در سال 

۲۰۲۰ خواهد گذاشت.
انتخابات 2020 در آمریکا

انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری ۲۰۲۰ آمریکا روی��داد مهمی 
محس��وب می ش��ود و پیروزی مجدد دونالد ترامپ در انتخابات 
این کش��ور به معنای ادامه حمایت از صنعت نفت و گاز با وجود 
وخام��ت اوض��اع اقلیمی خواهد ب��ود. اگر یک نام��زد دموکرات 
در انتخابات پیروز ش��ود، ممکن اس��ت حفاری به روش شکاف 
هیدرولیک��ی ممن��وع ش��ود و مق��ررات جدی��د و مالیات ه��ای 
سوخت های فسیلی را هدف بگیرد در حالی که حمایت باالیی از 

تجدیدپذیرها وجود خواهد داشت.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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ش��هادت قاس��م س��لیمانی و یارانش، زخمی عمیق بر جان ایران به 
جا گذاش��ته اس��ت. در حالی که ایران عزادار از دست دادن شریف ترین 
فرزندان��ش اس��ت، بازارهای جهانی نیز تحت تاثیر ای��ن اتفاق بزرگ، با 
تغییراتی معنادار مواجه ش��دند. ب��ازار نفت و طال حاال با افزایش قیمت 
روبه رو ش��ده اند و بورس های معتبر نیز ریزشی آشکار داشته اند. در یک 
جمله، معادالت مهمترین بازار جهان یعنی نفت به هم ریخته اس��ت و 
معتبرترین مراکز پژوهشی و کارشناسی در صدد تجدید مطالعات خود 
درخصوص وضعیت قیمت نفت در س��ال میالدی تازه هس��تند. درست 
در اولین س��اعات انتشار خبر شهادت س��ردار سلیمانی، قیمت نفت در 
بازارهای جهانی با افزایش��ی س��ه دالری مواجه ش��د و سوال مهم برای 
دس��ت اندرکاران و سیاست گذاران این است؛ آیا قیمت نفت همچنان در 

حال افزایش است؟
در همی��ن زمین��ه، نماینده اس��بق ایران در اوپک می گوید ش��هادت 
سلیمانی و یارانش اثرات روانی خود را در بازار انرژی نشان داد و اکنون 
پاس��خ ایران تعیین می کند که نوسانات بازار انرژی تا کجا ادامه خواهد 
یافت. س��یدمحمدعلی خطیبی معتقد است که بهترین پاسخ اقتصادی 
به تروریس��م دولت آمریکا، جدا کردن اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی 

است.
او در گفت وگو با خبرآنالین، در رابطه با تاثیر شهادت قاسم سلیمانی 
ب��ر بازارهای جهانی نفت، گفت: خاورمیانه و خلیج فارس به عنوان یکی 
از منابع مهم تامین انرژی در جهان ش��ناخته می شود و به همین دلیل 
تح��والت و تنش های ای��ن منطقه بر کل جهان اثرگ��ذار خواهد بود. از 
ای��ن رو  هر اتفاقی در این منطقه می افتد توجه کش��ورهای مختلف را 

در پی دارد.

معاون سابق وزیر نفت ادامه داد: حمله جنایتکارانه ایاالت متحده که 
منجر به شهادت حاج قاسم سلیمانی و همراهانش شد نیز به تنش های 
بیش��تر می انجامد و همین امر س��بب ش��د تا بازار نفت و انرژی جهان 
زودت��ر از ه��ر بخش دیگری پال��س روانی این اتف��اق را دریافت کند و 

موجب افزایش قیمت در روز گذشته در بازارهای جهانی شد.
این کارش��ناس بازار جهانی نفت با اشاره به وضعیت فعلی خاورمیانه 
گف��ت: در حال حاضر تاثیر روانی این اق��دام ایاالت متحده بر بازارهای 
جهانی اثر گذاش��ته اما چنانچه این اث��ر روانی با یک واقعیت ملموس و 
فیزیکی همزمان ش��ود آنگاه قیمت انرژی افزایش��ی چشمگیر و شدید 
خواهد داش��ت که قبل از همه مصرف کنندگان غربی را دچار مش��کل 

خواهد کرد.
خطیبی در رابطه با عوامل محسوس و فیزیکی اثرگذار بر بازار جهانی 
انرژی خاطرنش��ان کرد: عوام��ل ملموس یعنی پاس��خی که جمهوری 
اس��المی به اقدام آمریکا می دهد طبیعی است که چشم جهان خیره به 
این نقطه مانده است و همین فشار سیاسی و روانی سبب می شود روند 
قیمت ها در بازار افزایشی باشد، این اتفاق سبب می شود مصرف کنندگان 
انرژی به ویژه در کش��ورهایی که منابع نف��ت و گازی ندارند مجبور به 
پرداخت هزینه های بیش��تری ش��وند و حتی به گس��ترش نارضایتی در 

کشورهای غربی هم منجر می شود.
س��فیر اس��بق ایران در اوپک در پاس��خ به س��والی مبنی بر احتمال 
پاس��خگویی ایران گفت: البته چند و چون پاس��خگویی ایران در حوزه 
اقتص��اد و نفت نخواهد بود و به همی��ن دلیل من اطالعات کافی از این 
مس��اله ندارم. با این حال هر کنشی با واکنشی همراه می شود و طبیعی 
اس��ت ای��ران این ح��ق را برای خود دارد که پاس��خ دهد. ح��ال یا این 

پاس��خ مستقیما به آمریکا خواهد بود و شاید هم نسبت به متحدان این 
کش��ور باشد، با این حال پاسخ ایران اگر درگیری در منطقه را به همراه 
داش��ته باش��د بازار جهانی به هم خواهد ریخت. غربی ها هم اگر تمایل 
دارند مصرف کنندگان هزینه بیشتری برای انرژی نپردازند باید دست از 

زورگویی بردارند و آمریکا را هم از بی پروایی و جسارت بر حذر دارند.
معاون اس��بق وزیر نفت در رابطه با میزان ف��روش نفت ایران پس از 
شهادت قاس��م س��لیمانی گفت: در بخش فروش نفت مشکل اصلی ما 
تحریم و تهدید اس��ت چراکه مش��تریان ما زیر فشار مس��تقیم آمریکا 
هستند و ایاالت متحده تاکید کرده اگر از ایران نفت خریداری شود آن 
کش��ور را جریمه خواهد کرد درنتیجه بحث ما برای فروش نفت با مانع 
تحریم ها مواجه اس��ت. این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست های 
خصمان��ه ای��االت متحده تصریح ک��رد: به نظر من ما باید راه به فش��ار 
را به کش��ور ببندی��م و تنها راه این مهم خداحافظ��ی با اقتصاد نفتی و 
جایگزین��ی آن با ی��ک اقتصاد برنامه محور و مالیات محور اس��ت. تنها 
در این صورت اس��ت که دش��من متوجه خواهد شد دیگر از این ناحیه 
مش��کلی برای کشور به وجود نخواهد آمد و دیگر از این ناحیه تهدیدی 
برای ایران نخواهند داش��ت. این مهم عملی اس��ت به شرطی که دولت 
اقدامات الزم را ب��رای اقتصاد غیرنفتی انجام دهد. او افزود: در غیر این 
صورت وابس��تگی به نفت دریچه ای خواهد بود برای فشار همیشگی بر 
کش��ور. به همین دلیل من فکر می کنم راه مقابل با آس��یب ها مقابله با 
آس��یب پذیری کشور اس��ت. به نظر من شهادت آقای سلیمانی می تواند 
این تهدید نفتی را برای کش��ور تبدیل به فرصت کند. چنانچه این مهم 
رخ دهد عمال آمریکا در مقابل کش��ور ناتوان خواهد ش��د و این بهترین 

پاسخ به تروریسم دولتی این کشور خواهد بود.

پیش بینی نماینده اسبق ایران در اوپک از تحوالت منطقه

قیمت نفت روند افزایشی خواهد داشت
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مبانی عملیات بانکی در طرح جدید بانکداری )2(

از جمله مباحث مهم طرح جدید بانکداری که توسط مجلس دهم تحت عنوان 
»طرح بانکداری جمهوری اس��المی ایران« تدوین ش��ده و کلیات آن در صحن 
علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید، مبحث عملیات بانکی بدون رباست. 
در مطلب پیش��ین به برخی از ایرادات قانون عملی��ات بانکی بدون ربا پرداخته 
شد. نگاهی مقایسه ای بین عملیات بانکی بدون ربا و طرح جدید بانکداری نشان 
می دهد پاره ای از ایرادات قانون عملیات بانکی بدون ربا در طرح بانکداری جدید 

نیز به چشم می خورد:
* ورود طرح به بحث پرچالش »خس��ارت تاخیر« یا به تعبیر جدید »جرایم 
مالی« و پیش بینی افتتاح حساب ویژه جرایم مالی به وسیله بانک مرکزی و هزینه 
منابع آن برای رفع بدهی معس��رین و ورشکستگان. برمبنای توضیحات پیشتر 
گفته شده، منابع حاصل از جرایم تاخیر به حاکمیت تعلق دارد. لذا، مصرف آن هم 
تابع تصمیم حاکمیت است و نه بانک های تسهیالت دهنده. در رد این استدالل، 
هرچند اظهارنظر درخصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت جرایم مالی بانکی، در 
تخصص نگارنده نیس��ت، اما نتیجه حقوقی حاصل از این استدالل، آن است که 
جریمه تاخیر، مش��روط بر آنکه توسط بانک ها از مشتریان بدهکار گرفته شود، 
ولی توس��ط بانک مرکزی یا هر دس��تگاه دیگری هزینه شود، واجد هیچ اشکال 
شرعی نیس��ت، اما اگر همین منابع توسط بانک های تسهیالت دهنده به عنوان 
س��ود عملیاتی به سهامداران بانک ها پرداخت شود، تبدیل به حرام موبد خواهد 
شد. واقعیت آن است که جریمه مالی یا خسارت تاخیر از نظر حقوقی، هیچ گونه 
ماهی��ت اقتصادی مبتنی بر توافق بین بانک ها و تس��هیالت گیرندگان ندارد که 
نتیجه آن، تجویز جریمه تاخیر در ازای تاخیر در پرداخت اقس��اط تس��هیالت 
باش��د. ماهیت جریمه تاخیر، انضباطی و بازدارنده است و تا زمانی موثر خواهد 
بود که تس��هیالت گیرنده را از تاخیر در پرداخت اقس��اط تسهیالتی که از بانک 
دریافت کرده، ب��از دارد. پس اگر نرخ جریمه تاخیر یا فرآیند پرداخت یا وصول 
آن به گونه ای طراحی ش��ود که خاصیت بازدارندگی آن از بین برود، خود عامل 
افزایش تورم خواهد بود. همچنین باید به این نکته توجه داشت که از حیث منافع 
اقتصادی، مصلحت کالن بانک ه��ا، چه خصوصی یا دولتی، در وصول به موقع و 
بدون تاخیر اقس��اط تسهیالت است و نه وصول اصل و سود تسهیالت به همراه 
خس��ارت تاخیر، در زمانی که قدرت خرید تس��هیالت نسبت به زمان پرداخت 
به شدت کاهش یافته است. عالوه بر آن، صرف نظر از مباحث شرعی مربوط به 
خس��ارت تاخیر، پرسش مهم این است که آیا خسارت تاخیر یا جرایم مالی که 
توس��ط سایر دس��تگاه های اجرایی نظیر مراجع مالیاتی یا شهرداری ها یا تامین 
اجتماعی یا... در صورت تاخیر از مردم گرفته می ش��ود، مش��مول همین احکام 

است، یا آنکه این حرمت شرعی خسارت تاخیر فقط مختص به بانک هاست؟
* در ماده ۹۳ و۱۲۴ طرح مقرر شده است ضوابط ناظر بر عملیات بانکی بین 
مردم و موسسات اعتباری و میان موسسات اعتباری و بانک مرکزی می بایستی 
به تایید ش��ورای فقهی بانک مرکزی برس��د. در این زمینه، آیا بهتر نبود پایه و 
اساس��ی برای افق فکری این بررس��ی فقهی تعیین شود که بررسی فقهی صرفا 
محدود به بررس��ی شکلی عقود تس��هیالتی نشود و فرآیندهای بانکی بر مبنای 

اقتصاد کالن بررسی گردد؟
* از نظر شفاف س��ازی فعالیت بانک ها مناسب بود که مقررات عملیات بانکی 
در چهار ش��اخه اصلی تامین و تجهیز منابع، تخصیص منابع، ارائه سرویس ها و 
خدمات بانکی و نیز فرآیندهای قانونی وصول مطالبات غیرجاری بانک ها، طراحی 
و احکام مربوط به هر چهار حوزه به طور ش��فاف آورده می شد، در حالی که بند 
یک ماده ۹۳ طرح به  یکباره پذیرش سپرده )تجهیز منابع( و اعطای تسهیالت 
)تخصیص منابع( را با هم آورده اس��ت که در مقام عمل، تفاس��یر متفاوتی را به  

وجود خواهد آورد.
* دقیقا مشخص نیست که در عملیات بانکی موردنظر طراحان این طرح، آیا 
بانک ها عالوه بر کارکرد بانکداری، مجاز به مداخله در بازار سرمایه نیز هستند یا 
نه؟ در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، انتقادی بر عملکرد بانک ها در زمینه 
ش��رکت داری یا بنگاه داری وارد نخواهد بود، حال آنک��ه بانک های تجاری فاقد 
تجربه و تخصص الزم برای ورود به بازار سرمایه هستند و در مقام رقابت نیز سایر 

بخش ها قادر به رقابت با بانک ها در امر سرمایه گذاری نیستند.
* در بخش تامین و تجهیز منابع و نیز پرداخت تس��هیالت، با توجه به مواد 
۹۴ و ۹۵ طرح به نظر می رس��د همانند قانون عملیات بانک��ی بدون ربا، روابط 
بانک ها و مشتریان محدود به همان وکالت، مشارکت و قرض شده است و حاوی 
نوآوری جدیدی در زمینه تبیین روابط حقوقی بین بانک ها و مشتریان نیست، 
به جز آنکه در بحث س��پرده های قرض الحس��نه و نیز سپرده های سرمایه گذاری 
عام، رابطه حقوقی بین بانک و سپرده گذاران از قرض به وکالت تغییر جهت داده 
شده و تنها سپرده های سرمایه گذاری خاص محدود به مشارکت شده است که 
در این صورت، این پرس��ش مطرح است: آیا بانک ها مجاز به گرفتن حق الوکاله 
به کارگیری س��پرده های قرض الحس��نه خواهند بود یا خیر و اینکه سود واقعی 

سپرده های وکالتی چگونه و براساس چه مکانیزمی، قابل محاسبه خواهد بود؟
* مق��ررات مرب��وط به نحوه وص��ول مطالبات جاری و غیرج��اری بانک ها و 
موسسات اعتباری، خصوصا از حیث محدود نمودن جریمه تاخیر نسبت به اصل 
مانده بدهی مش��تری و ممنوعیت اخذ سود از س��ود، کارگشا و به نفع بانک ها و 
م��ردم خواهد بود، اما همانند قانون عملیات بانکی بدون ربا، تاثیر پدیده تورم و 
اثر آن در قدرت پایه پولی مطالبات غیرجاری بانک ها و ضوابط امهال تسهیالت 

بانکی، مسکوت است.
در جمع بن��دی مطالب می ت��وان گفت هر طرح بانک��ی دارای نکات مثبت و 
منفی فراوانی اس��ت، اما قبل از تصویب و تبدیل ش��دن به قانون، باید با مطالعه 
کارشناس��ی، ایرادات آن تا حد امکان برطرف ش��ود. ط��رح جدید بانکداری نیز 
مشمول همین قاعده است؛ طرحی که نوآوری های متعددی در زمینه عملیات 
بانکی، ساختار بانک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری دارد، اما در عین حال، 
این طرح با وجود تصویب دو فوریت آن، در بردارنده ایراداتی است که بدون رفع 

آنها، ممکن است نظام بانکی را با چالش های دیگری مواجه کند.
به همین جهت، دولت و بانک مرکزی رسما عدم موافقت خود را با این طرح 
اع��الم کرده اند. تعدادی از اقتصاددانان و مراجع بزرگ��وار نیز به این طرح، ایراد 
اقتصادی یا شرعی دارند و حسب اطالع »شورای هماهنگی بانک های دولتی« و 
»کانون بانک ها و موسسات اعتباری« نیز ایرادات آن را برشمرده و به کمیسیون 
اقتصادی مجلس اعالم داشته اند. ولی متاسفانه اثر محسوسی از توجه کمیسیون 
اقتصادی یا مرکز پژوهش های مجلس به این ایرادات به چشم نمی خورد، بنابراین 
ضمن تقدیر از مجموعه دست اندرکار طراحی این طرح دو فوریتی و گفتن خدا 
قوت به آنان، انتظار می رود ضمن برطرف کردن ایرادات این طرح، به دغدغه های 
جامعه و نظام بانکی، توجه کافی کارشناس��ی نماین��د و در این مهم، خود را از 
تجارب مدیران ارشد شبکه بانکی کشور بی نیاز ندانند. همچنین صداوسیما نیز 
امکان بحث و بررس��ی طرح بانکداری و آگاهی بخشی عموم از آن را فراهم آورد. 
در یک جمله، بدون اصالح ایرادات ساختاری این طرح و بدون آمادگی جامعه و 

شبکه بانکی، چالش های اجرایی عملیات بانکی، دور از انتظار نخواهد بود.

سرمقاله 

مرکز پژوهش های مجلس در سلس��له گزارش های خود درباره الیحه بودجه سال 
آینده، این بار به مقوله انتش��ار اوراق مالی پرداخته و نوشته است: دولت برای اولین 
بار از ۵ روش عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر )کمتر از قیمت اسمی(، 
پذیره نویسی و عرضه خصوصی برای انتشار اوراق در سال ۹۹ استفاده خواهد کرد.

به گزارش ایِبنا، نهاد پژوهش��ی مجلس در این گزارش به فرآیند انتشار و عرضه 
اوراق مالی دولتی اش��اره کرده و آورده اس��ت: در حال حاضر، انتشار و عرضه اوراق 
مالی دولت براس��اس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اس��المی ایران مصوب سال 
۱۳۸۴ و مقرره ه��ای مبتنی بر آن صورت می گیرد. بندهای مختلفی از تبصره )۵( 
الیحه بودجه س��ال ۱۳۹۹ به فرآیند انتشار و عرضه اوراق مالی دولتی اشاره کرده 
اس��ت. تامین مالی دولت از طریق اوراق مالی دولتی منبعی برای جبران کس��ری 

بودجه در الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ است.
ب��ا توجه ب��ه حجم قابل توجه انتش��ار اوراق مالی توس��ط دولت در مقایس��ه با 
ش��رکت های غیردولتی و البته ماهیت و مالحظات متفاوت دولت با ش��رکت های 
غیردولتی، به نظر می رس��د ک��ه حاکم کردن همه قواعدی که برای ش��رکت های 
غیردولتی درخصوص انتشار و عرضه اوراق وضع شده است، بر دولت صحیح نباشد. 
به نظر می رسد که دولت نیز به این انگاره معتقد است و از سال گذشته تالش کرده 
از طریق مجوزهای موردی در قانون بودجه، خود را از رویه های حاکم بر انتشار اوراق 
مالی که از س��وی سازمان بورس براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی 

ایران اعمال می شود، مستثنی کند.
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گزارش خود نوشته است: اوراق مالی اسالمی 
دولتی مجوز داده  شده در الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ در مقایسه با قانون بودجه سال 
۱۳۹۸ از ۴۸ ه��زار میلیارد تومان به ۹۴ هزار میلی��ارد تومان )۹۵ درصد( افزایش 
داشته است. برای سهولت در فرآیند انتشار این اوراق و مهم تر از آن تسهیل فروش 

)عرضه اولیه( اوراق منتش��ر ش��ده، در اجرای مختلف بند »ک« تبصره )۵( الیحه 
بودجه سال ۱۳۹۹ جهت مستثنا شدن از فرآیندهای انتشار و عرضه اوراق در بازار 

سرمایه پیشنهاد شده است. اجزای ۴، ۵ و ۶ بند »ک« به شرح ذیل است:
بند ۴ : وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی 
مربوط به دولت اس��ت. این وزارتخانه مجاز اس��ت از تمامی روش های انتشار اولیه 
اوراق ازجمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر، )کمتر از قیمت اسمی( 
پذیره نویسی و عرضه خصوصی در بازارها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار 
و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطالعات 
موردنیاز از جمله فهرس��ت آخرین دارندگان اوراق مالی اس��المی دولت به وزارت 
مذکور و اتخاذ تمهیدات الزم برای اس��تفاده از تمامی روش های انتشار اقدام کند. 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش 
اوراق مالی اسالمی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش 

)ازجمله مکانیسم حراج( در راستای سیاست گذاری پولی خود اختیار کامل دارد.
بند ۵: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می ش��ود نس��بت به تاسیس 
نهادهای واس��ط با مدیریت و مالکیت دولت یا اس��تفاده از نهادهای واسط موضوع 
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار 
)ارزی-ریالی( اقدام کند. بند ۶: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود 
رأس��اً از دارایی ها و مطالبات دولت به عنوان پش��توانه انتش��ار اوراق مالی اسالمی 
موضوع این تبصره بدون رعایت تش��ریفات قانونی مربوط به بورس اس��تفاده کند. 
ضوابط و معیار و نحوه اجرا به پیش��نهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیات وزیران 
می رسد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود آورده است: جزء ۵ الیحه عینا 
در قانون بودجه س��ال ۱۳۹۸ وج��ود دارد. در جزء ۶ الیحه بودجه ۹۹ تنها عبارت 
»مربوط به بورس« به قانون بودجه ۹۸ پس از تش��ریفات قانونی اضافه شده است. 

هر دوی این دو جزء مربوط به فرآیندهای حاکم بر انتشار اوراق است که در آن به 
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز اتخاذ رویه های غیر از رویه های حاکم بر بورس 
داده شده است اما جزء ۴ که در آن مجوزهایی برای روش های عرضه )انتشار( اولیه 

اوراق بیان شده، برای اولین بار است که در الیحه بودجه آمده است.
ای��ن روش های عرض��ه عبارتند از: عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کس��ر 

)کمتر از قیمت اسمی(، پذیره نویسی و عرضه خصوصی.
مرک��ز پژوهش های مجل��س در گزارش خ��ود، رویه دولت که ب��ه طور موردی 
مجوزهایی در خصوص نحوه انتش��ار و عرضه اولی��ه اوراق دولتی در قوانین بودجه 
س��االنه می گیرد را صحیح ندانس��ته و آن را عاملی برای ایج��اد بی نظامی در بازار 

سرمایه دانسته است.
بازوی پژوهش��ی قوه مقننه در نتیجه گیری گزارش خود نوشته است: با توجه به 
نواقص، ابهامات و اش��کاالتی که متن الیحه درخصوص نحوه عرضه )انتشار( اولیه 
اوراق دولت دارد و پیامدهای منفی که در بازار اوراق مالی دولت ایجاد خواهد کرد، 
به نظر می رس��د، تصویب این مجوزها مش��کالت زیادی را چه در بحث اجرا و چه 
در بح��ث نظارت بر آن ایجاد خواهد کرد )البته ب��ا عنایت به تفاوت ها میان قواعد 
حاکم بر انتش��ار و عرضه اوراق مالی دولت با قواعد حاکم بر انتش��ار اوراق شرکتی، 
ضروری است دولت با فوریت یک الیحه مستقل در این خصوص ارائه کند( بنابراین 
می بایس��ت دولت در چارچوب روش های موجود، انتش��ار )عرضه( اولیه اوراق مالی 

خود را کارسازی کند.
درخصوص استفاده از نهادهای واسط با مالکیت و مدیریت دولت یا بحث تبعیت 
از تشریفات قانونی مربوط به بورس درخصوص دارایی های پشتوانه اوراق نیز اگرچه 
اولویت با ارائه یک الیحه مس��تقل اس��ت، اما به نظر می رسد تصویب آن مشکالت 

جدی ایجاد نخواهد کرد.

نهاد پژوهشی مجلس بررسی کرد

۵ روش جدید دولت برای انتشار اوراق مالی

یورو به عنوان پول واحد اتحادیه اروپا به آس��تانه بیس��ت و یک س��الگی رسیده 
اس��ت. این هفته برای میلیون ها اروپایی هجدهمین سالگرد اولین استفاده از یورو 
بود؛ یورو از نخستین روز ژانویه سال ۲۰۰۲ در قالب سکه و اسکناس در ۱۲ کشور 
اروپایی مورد اس��تفاده قرار گرفت و جانشین ارزهایی شد که برخی از آنها چندین 

قرن سابقه داشتند.
اتحادی��ه اروپ��ا از این اتفاق به عنوان بزرگترین تغییر واح��د پولی کل تاریخ نام 
می برد و یورو حاال به دومین ارز پراس��تفاده در دنیا بدل شده است. کشورهایی که 
ارز خود را تغییر دادند زمان زیادی برای مهیا شدن داشتند. دوره انتقالی سه ساله از 
سال ۱۹۹۹ شروع شده بود و یورو برای مبادالت آنالین مورد استفاده قرار می گرفت 
و این بدان معنی است که یورو االن در آستانه بیست و یک سالگی خود قرار دارد.

براس��اس اطالعات منتشرشده توس��ط اتحادیه اروپا، امروزه حدود ۳۴۱ میلیون 
نفر به صورت روزانه از یورو استفاده می کنند و این موضوع یورو را به دومین ارز پُر 
استفاده در دنیا تبدیل کرده است. البته امروز همه ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا از 

یورو استفاده نمی کنند، به طور مثال انگلستان همچنان از پوند استفاده می کند. 

ایِبنا در گزارشی به ۱۲ ارزی که جای خود را به ارز واحد دادند تا قربانی این اتحاد 
مالی اروپایی شوند، پرداخته است.

* آلمان، مارک: مارک آلمان یکی از باثبات ترین ارزهای دنیا به ش��مار می رفت 
و نقش مهمی در بازس��ازی این کش��ور پس از جنگ جهانی دوم ایفا کرد. مارک 
بالفاصله پس از معرفی یورو غیر قابل پذیرش ش��د و این برخالف سیاس��ت برخی 
دیگر از کش��ورهای اروپایی بود که تا مدتی مردم می توانس��تند هم از یورو و هم از 

ارز سابق استفاده کنند. در آن زمان هر ۱.۹۶ مارک معادل ارزش یک یورو بود.
* هلن��د، گیلدر: هر یورو تقریبا معادل ۲.۲ گیلدر بود. اس��کناس های هلندی از 

زیباترین اسکناس های جهان در آن زمان به شمار می رفتند.
* ایتالیا، لیر: دهر یورو معادل ۱.۹ لیر ارزش داشت.

* اسپانیا، پزوتا: هر یورو معادل ۱۶۶ پزوتا ارزش داشت.
* فرانسه، فرانک: هر ۶.۶ فرانک فرانسه معادل یک یورو ارزش داشت.

* ایرلند، پانت: پانت به معنای پوند در زبان ایرلندی اس��ت. ولی ارز این کش��ور 
کامال مستقل از پوند انگلس��تان بود. طراحی سکه های ایرلندی ساده و جذاب بود 

و نمایانگر آنچه بر این سرزمین گذشته بود شناخته می شد. هر یورو تقریبا معادل 
۰.۷۸ پانت به شمار می رفت.

* اتریش، ش��یلینگ: ش��یلینگ هم قبل و هم بعد از جن��گ جهانی دوم مورد 
استفاده قرار می گرفت. هرچند در دوران جنگ باتوجه به اینکه اتریش تحت سیطره 
آلمان قرار گرفته بود با رایش مارک جایگزین ش��ده ب��ود. هر یورو در زمان معرفی 

معادل ۱۳.۸ شیلینگ ارزش داشت.
* یونان، دراخما: یونان برخالف س��ایر کشورهای اروپایی، یورو را از سال ۱۹۹۹ 
معرفی نکرد، بلکه مستقیما از سال ۲۰۰۲ به کارگیری آن را آغاز کرد؛ دراخما ریشه 

در یونان باستان داشت و هر یورو معادل ۳۴۰.۷۵ دراخما ارزش داشت.
* لوکزامب��ورگ، فران��ک: این ارز با فرانک فرانس��ه متفاوت ب��ود. هر ۴۰ فرانک 

لوکزامبورگ معادل یک یورو ارزش داشت.
* پرتغال، اسکودو: هر یورو معادل ۲۰۰.۵ اسکودو ارزش داشت.

* فنالند، مارکا: مارکا پس از آنکه فنالند از شوروی اعالم استقالل کرد جایگزین 
روبل روس ها شده بود. هر ۵.۹ مارکا یک یورو می ارزید.

در دومین روز هفته، در حالی که فضای اقتصادی ایران تحت تاثیر شهادت سردار 
س��لیمانی قرار دارد، مانور دالالن برای افزایش قیمت دالر با حضور بازارس��از به در 
بس��ته خورد. به گزارش خبرآنالین، در حالی که از بعد از ظهر جمعه دالالن مانور 
پرقدرتی را در بازار آغاز کردند و تالش داش��تند با افزایش قیمت دالر ش��رایط را 

دستخوش تغییر کنند، قیمت ها از عصر روز شنبه وارد مدار نزولی شد.
 قیمت ه��ر دالر در صرافی های بانکی در دومین روز هفته بدون تغییر نس��بت 
ب��ه روز قبل ۱۳ ه��زار و ۳۳۰ تومان ب��ود. در بازار آزاد اما ریزش قیمت ها بس��یار 
محس��وس بود و دالر با تثبیت موقعیتش در کانال ۱۳ هزار تومان، این سیگنال را 
به معامله گران داد که احتمال ریزش بیش��تر قیمت ها وجود دارد. بازار ارز براساس 
اعالم صرافان، در ش��رایطی باثبات ق��رار دارد. نرخ خرید دالر در صرافی های بانکی 
نیز برابر با ۱۳ هزار و ۲۳۰ تومان اعالم شد. بر این اساس هر یورو نیز به قیمت ۱۴ 
هزار و ۸۳۰ تومان فروخته می شود و صرافان بانکی نیز قیمت خرید یورو را برابر با 
۱۴ هزار و ۷۳۰ تومان اعالم کرده اند. همچنین س��که تمام بهار آزادی طرح جدید 

نیز در بازار تهران ۴ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان به فروش رفت. این در حالی اس��ت 
که سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان فروخته 
شد. قیمت نیم سکه نیز ۲ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۵۵۰ 
هزار تومان و س��که گرمی ۹۳۰ هزار توم��ان بود. همچنین هر گرم طالی ۱۸عیار 
ب��ا قیمت ۴۹۲ هزار و ۷۰۰ تومان به ف��روش رفت. هر مثقال طال نیز ۲ میلیون و 
۱۳۶ هزار تومان قیمت داش��ت. در این میان، بازار جهانی طال س��ال نوی میالدی 
را تحت تاثیر ابهامات ژئوپلیتیکی شروع کرده، تا یکی از مهم ترین بازارهای جهان 
س��ال ۲۰۲۰ را در روزهای پُرابهامی را پیش ببرد. در نظرسنجی »کیتکونیوز« که 
مهمترین نهاد پیش بینی وضعیت بازار طالست از سرمایه گذاران وال استریت، شمار 
معدودی از س��رمایه گذاران روند نزولی طال در سال ۲۰۲۰ را پیش بینی می کنند و 
۸۰ درصد اظهار کردند انتظار دارند قیمت طال تا پایان سال جاری حداقل به باالی 

۱۶۰۰ دالر در هر اونس برسد.
رش��د قیمت ساالنه طال تحت تاثیر نگرانی های پیرامون رکود اقتصادی روی داد 

که تقاضای س��رمایه گذاران را به سطح کم س��ابقه ای رساند. اگرچه تحلیلگران وال 
استریت انتظار دارند قیمت طال تا پایان سال ۲۰۲۰ به روند صعودی ادامه دهد اما 
به اندازه سرمایه گذاران خوشبین نیستند. به گفته استفن اینس، استراتژیست بازار 
ش��رکت »اکس��ی تریدر«، فضای نرخ های بهره پایین، تداوم ابهامات کالن و رکورد 
باالی بازارهای سهام، نگهداری طال به عنوان پناهی در برابر نامالیمات اقتصادی را 
منطقی کرده اس��ت. این دیدگاه احتماال می تواند عامل تقاضای باالتر برای طال در 

سال ۲۰۲۰ باشد و از روند صعودی میان مدت این فلز ارزشمند پشتیبانی کند.
فضای بخش ُخرده فروشی بازار طال ممکن است نشانه ای از تداوم روند صعودی 
قیمت ها در س��ال جاری باشد. بهای طال در معامالت روز جمعه بازار جهانی تحت 
تاثیر خبر شهادت سرلش��گر قاسم سلیمانی که ریسک گریزی سرمایه گذاران را به 
همراه داش��ت، به باالتری��ن حد در چند ماه اخیر صعود ک��رد. هر اونس طال برای 
تحویل در فوریه در بازار نیویورک ۲۴ دالر و ۳۰ سنت افزایش پیدا کرد که باالترین 

قیمت از چهارم سپتامبر سال ۲۰۱۹ میالدی بود.

یورو 21 ساله شد

12 قربانی بزرگ اتحاد مالی!

یورو 14.830 تومان قیمت خورد 

عقبگرد در بازار ارز آغاز شد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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تعطیلی شعبه های بانک  پاسارگاد در استان 
تهران و کرمان در روزهای 16 و 17 دی ماه

 بانک پاس��ارگاد با توجه به برگزاری مراس��م تشییع پیکر مطهر 
سردار شهید سپهبد حاج قاسم س��لیمانی در شهرهای »تهران« و 
»کرمان« اعالم کرد ش��عبه های این بانک در اس��تان تهران )به جز 
ش��عبه های کشیک( در روز دوشنبه ش��انزدهم دی ماه و در استان 
کرمان در روز سه ش��نبه هفدهم دی ماه تعطیل هستند، بنابراین به 
منظور تسهیل در انجام امور بانکی، شعبه های کشیک استان تهران 
در تاریخ ۱۶ دی از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ آماده  ارائه خدمات بانکی 

به مشتریان خواهند بود.
گفتنی است فهرست شعبه های کشیک بانک پاسارگاد در »استان 
تهران« ش��امل ش��عبه های مرکزی، قلهک، خیابان شهیدکالهدوز، 
نیاوران، خیابان رش��ید، افسریه، ش��هرک حکیمیه، ارمغان، مقدس 
اردبیلی، ش��هران، بلوار امام حس��ن، یوس��ف آباد، ف��ردوس غربی، 

چهاردانگه و شهریار است.

دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی:
شعب و واحدهای منتخب بانک های خصوصی 

امروز باز است
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت شعب 
و واحدهای منتخب س��تادی خارج از مس��یر تش��ییع پیکر مطهر 
ش��هید سپهبد قاسم سلیمانی که از س��وی هر یک از بانک تعیین 

خواهد شد، فعالیت خواهند داشت.
محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوص��ی در گفت وگو با ایبن��ا، خبر داد: ضمن عرض تس��لیت و 
تبریک به مناس��بت شهادت مظلومانه س��ردار بزرگ اسالم، شهید 
بزرگوار س��پهبد حاج قاسم سلیمانی به استحضار می رساند با توجه 
ب��ه تصمی��م اخیر هیات دول��ت و همچنین با توجه به تس��لی دل 
کارکن��ان بانک ها و موسس��ات اعتباری جهت ش��رکت در مراس��م 
تش��ییع پیکر مطهر باش��کوه آن عزیز بزرگوار، روز دوش��نبه مورخ 
۱۶ بهمن ۹۸ شعب و ستاد بانک ها و موسسات اعتباری مستقر در 

استان تهران تعطیل است.
وی اف��زود: به منظور ایجاد امکان انج��ام کارهای ضروری بانکی 
مشتریان در این استان، شعب و واحدهای منتخب ستادی خارج از 
مسیر تشییع که از سوی هر یک از اعضا تعیین خواهد شد، فعالیت 

خواهند داشت.
جمشیدی تاکید کرد: برهمین اساس روز سه شنبه ۱۷ بهمن ۹۸ 
با توجه به ادامه عزاداری مردم و تشییع وجود مبارک شهید مظلوم 
در استان کرمان، ش��عب بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در 

استان کرمان با تعیین شعب کشیک تعطیل خواهند بود.

بانک نامه

فرصت امروز: درحالی بازار سرمایه با تصمیم هیات مدیره سازمان بورس به منظور 
حضور اقش��ار مردم در مراسم تش��ییع پیکر سردار شهید قاسم س��لیمانی، امروز 
دوشنبه تعطیل اعالم شده است که روز گذشته نیز شاخص بورس رمقی برای رشد 

نداشت و با کاهش یک هزار و ۵۱۸ واحدی از تب و تاب افتاد.
در معامالت این روز بیش از ۶ میلیارد و ۱۶۴ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۳۲ هزار و ۹۹۸ میلیارد ریال داد و ستد شد و شاخص کل با کاهش 
یک هزار و ۵۱۸ واحدی به رقم ۳۶۵ هزار و ۸۱۵ واحد رسید. همچنین شاخص کل 
)هم وزن( با ۳هزار و ۵۳۸ واحد کاهش به ۱۱۳ هزار و ۱۵۱ واحد و شاخص قیمت 
)هم وزن( با ۲ هزار و ۳۶۳ واحد افت به ۷۵ هزار و ۵۶۶ واحد رس��یدند. ش��اخص 
آزاد ش��ناور نیز با ۴هزار و ۸۹۱ واحد کاهش به رقم ۴۲۸ هزار و ۴۳۶ واحد رسید، 
شاخص بازار اول ۴۹۲ واحد و شاخص بازار دوم ۵هزار و ۸۳۶ واحد کاهش داشتند.

در بین تمامی نمادها، نماد ش��رکت ارتباطات سیار ایران )همراه( با ۶۸۵ واحد، 
فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۶۸۰ واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با ۴۰۵ 
واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۳۶۱ واحد و ملی صنایع مس ایران 
)فملی( با ۳۱۲ واحد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. اما در نقطه 
مقابل، گروه مپنا )رمپنا( با ۴۲۶ واحد، بانک ملت )وبملت( با ۲۸۴ واحد، کشتیرانی 
جمهوری اس��المی ایران )حکشتی( با ۱۵۸ واحد،   بانک پاسارگاد )وپاسار( با ۱۴۴ 
واحد و سایپا )خساپا( با ۱۲۰ واحد، از جمله گروه هایی بودند که افت شاخص بورس 

را در روز یکشنبه رقم زدند.
در ای��ن بی��ن، نمادهای بان��ک تج��ارت، بانک ملت، ف��والد مبارک��ه اصفهان، 
س��رمایه گذاری سایپا، س. صنایع ش��یمیایی ایران، سایپا، پاالیش نفت بندرعباس 
و پاالی��ش نفت اصفهان در گروه نمادهای پربیننده قرار داش��تند. گروه خودرو نیز 
در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و یک میلیارد و ۳۰۷ 

هزار برگه سهم به ارزش ۳هزار و ۹۴۵ میلیارد ریال در این گروه داد و ستد شد.
همچنین ش��اخص فرابورس بیش از ۵۴ واحد افت داشت و بر روی کانال ۴هزار 
و ۷۴۲  واحد ثابت ماند. در این بازار ۲میلیارد و ۸۴۲ میلیون برگه س��هم به ارزش 

بیش از ۱۷هزار و ۷۴۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.
وقتی بورس تهران از تب و تاب می افتد

اما درحالی بازار سرمایه از فردا سه شنبه مجددا کار خود را از سر می گیرد که با 
شهادت سردار سلیمانی در روز جمعه، برخی به دنبال تعطیلی سه روزه بازار سرمایه 
بودند. با این حال، بورس به کار خود ادامه داد و تنها امروز دوش��نبه برای ش��رکت 
مردم در تشییع پیکر سردار شهید سلیمانی، بازار سرمایه برای یک روز تعطیل اعالم 
شده است. در این میان، بورس تهران در روز شنبه با ریزش بی سابقه ای روبه رو شد و 
این روند در معامالت روز یکشنبه نیز ادامه یافت. در این زمینه، رفتار سهامداران در 
روز شنبه به موضوع بحث کارشناسان بازار سرمایه بدل شده است. کوروش شمس 
در این باره می گوید: رفتار روز ش��نبه سرمایه گذاران که با قیمت های پایین، سهام 
خود را به فروش رساندند، هیجانی بود به همین دلیل، بعد از خروج هیجان از بازار، 

تازه متوجه ضرر و زیان های خود خواهند شد.
ش��مس در گفت وگو با ایرنا، ادامه داد: بخش��ی از ارزش گذاری س��هام مربوط به 
ریس��ک اس��ت که این موضوع به عنوان یکی از نقاط مهم برای ارزش گذاری سهام 

تلقی می شود.
او با بیان اینکه تصور اهالی بازار س��رمایه افزایش ریسک سیستماتیک در بورس 
اس��ت، افزود: سهامداران حاضر در بازار سرمایه در انتظار اصالح قیمت ها بودند که 
این اتفاق بهانه ای برای اصالح شاخص بورس بود، به همین دلیل روند کنونی بازار 
موقتی است. از دو روز آینده روند منفی بازار و ریسک های سیستماتیک حاکم در 

بازار جمع خواهند شد و بازار به روند عادی خود را ادامه خواهد داد.
به گفته شمس، به نظر می رسد که ریسک سیستماتیک از جنس جنگ در کشور 
ایجاد نش��ود زیرا فردی به نام س��ردار س��لیمانی جان خود را در راه ایران و دفاع از 
مرزهای کش��ور فدا کرد. با توجه به اینکه رئیس جمهوری اعالم کرده است آمریکا 
در طول زمان جواب کار خود را خواهد گرفت، بنابراین به نظر می رسد ریسک های 

حاکم در کشور خود به خود از بین بروند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با توجه به تحلیل های صورت گرفته، حمایت 
حقوقی های حاضر در بازار و مباحث مربوط به ارزش گذاری سهام متوجه می شویم 
که بازار س��رمایه همچنان چندان گران نیست و اگر ریسک سیستماتیک از دوش 

بازار برداشته شود بازار سرمایه همچنان گزینه اول برای سرمایه گذاری است.
به اعتقاد او، تصمیم گیران کالن کش��ور مانند افراد ع��وام بازار به دنبال تصمیم 
هیجانی نیستند و تصمیماتی که اتخاذ می کنند در جهت منافع ملی و منافع کالن 

اقتصادی کشور است.
روند معامالت از اواسط هفته متعادل می شود

همچنین ولید هالالت معتقد اس��ت: اتفاق سیاسی و نظامی که منجر به جنگ 
ش��ود رخ نمی دهد، به همین دلیل بازار س��رمایه از اواسط هفته جاری بار دیگر به 

سمت روند صعودی بازگشت خواهد داشت و روند متعادل را در پیش می گیرد.
هالالت، روند معامالت بورس در بازار روز شنبه را طبیعی دانست و گفت: بورس 
ایران بس��ان بورس های جهانی هم هر زمان که با اتفاق های سیاس��ی مهم روبه رو 
می شوند، شاهد کاهش قیمت سهام در بازار خواهند بود، این مساله از جمله عواملی 

است که در ایران هم اتفاق افتاد.
وی ب��ا بیان اینکه در این مواقع نرخ برابری ارزها هم با تغییر روبه رو می ش��وند، 
گفت: زمانی که اتفاقی در اقتصاد ایران رخ می دهد به دلیل افزایش ریس��ک، نرخ 
دالر در برابر ریال افزایش می یابد که به مراتب زمینه تضعیف قیمت سهام در بورس 
فراهم می شود. این مساله از نظر منطق، طبیعی به نظر می رسد و نمی توان نسبت 

به برخورد سهامداران و فروش سهام در این مواقع ایرادی وارد کرد.
به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، نکته مهم این است که در یک ماه آینده 
مش��خص می شود در چه نقطه ای قرار گرفته ایم و در آن زمان متوجه می شویم که 
در این روزها خریداران یا فروش��ندگان دست به اقدام درست و منطقی زده اند. روز 
شنبه بهترین اقدام در بورس را نهاد ناظر انجام داد که تالش کرد به منظور حمایت 
از سهام بزرگ و ارزنده بازار زمینه هم افزایی و همراهی را در بین نهادهای مختلف 

برقرار کند.
به اعتقاد هالالت، نقدشوندگی در بازار از جمله مالک های مهمی تلقی می شود 
که همیشه در بازار جهانی قابل اهمیت تر از سودآوری است. روز شنبه از نیمه دوم 
معامالت نیز نقدینگی وارد بورس شد و بسیاری از صف های فروش را خریداری کرد.
او با تاکید بر اینکه در وضعیت کنونی نگرانی هایی در زمینه روند پیش رو برای 
بازار س��رمایه و بازارهای موازی با بورس وجود دارد، خاطرنشان کرد: چنانچه ابعاد 

نظامی به سمت جنگ برود، طبیعی است بورس ایران افت کند و دالر افزایشی شود.
وی با بیان اینکه بازار ارز بعد از جهش ش��دیدی که تجربه کرد در حال اصالح 
قیمت اس��ت، گفت: اکنون چنین نگرشی در کشور ایجاد شد که ایران قرار نیست 
یک پاسخ فوری بدهد که آغازکننده جنگ است و تاکنون مشخص شده که ایران 

و آمریکا به دنبال جنگ نیستند.
خروج سرمایه از بورس به بازارهای موازی؟

هالالت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال خروج سرمایه از بازار سرمایه 
و ورود آن ب��ه دیگر بازارهای س��رمایه گذاری وج��ود دارد یا خیر، گفت: چنانچه به 
جریانات سیاسی دامن زده نشود بعید به نظر می رسد مردم سرمایه های خود را از 
بورس خارج و به سمت دیگر بازارها سوق دهند. او با بیان اینکه در وضعیت حاکم 
قیمت دالر به خوبی کنترل و فقط حدود ۴درصد رشد کرد، افزود: گذشت زمان و 
اینکه چنانچه شاهد اتفاق منفی دیگری در کشور نباشیم، کاهش و افزایش قیمت 
در بازارهای موازی جابه جا می شوند و بدین معنا که شاخص افت خود را جبران و 

دالر به کانال قیمتی قبل باز خواهد گشت.
به اعتقاد این کارشناس، چنانچه اتفاق سیاسی و نظامی در ابعاد کنونی باقی بماند 
و به آن دامن زده نشود پیش بینی ۴۰۰ هزار واحدی شاخص بورس باقی می ماند و 
بازار به مدار عادی خود بازگشت خواهد داشت، اما بنابر هر دلیلی تنش های بیشتری 
اتفاق افتد  واکنش منفی بورس و صعود بازار ارز چند برابر چیزی خواهد ش��د که 

روز شنبه در بازار مشاهده شد.

ریزش بی سابقه شاخص بورس تهران در 2 روز گذشته

بورس از تب و تاب افتاد

۵بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

مصوبات مجمع
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر

به شماره ثبت 37648 و شناسه ملی 14005547430

به اطالع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر می رساند 
مصوبات مجمع صندوق مورخ 98/09/23 مبنی بر تغییر کارمزد مدیر به 
تصویب رسید. برای دریافت اطالعات بیشتر به تارنمای صندوق به نشانی
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حجم تجارت خارجی کشورمان نزدیک به ۵۵ 
میلیارد دالر

زادبوم گفت در هش��ت ماهه امسال حجم تجارت خارجی کشورمان نزدیک 
به ۵۵ میلیارد دالر بوده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حمید زادبوم 
رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران درباره برگزاری چهارمین نمایشگاه 
توانمندی ه��ای صادرات��ی ایران گفت: با توجه به فرصت های ایجادش��ده برای 
صادرات کاال های ایرانی در نمایش��گاه ایران اکسپو باید نگاه ویژه ای به برگزاری 
چنین نمایش��گاه هایی داش��ت و خروجی های مفیدی برای فعاالن این عرصه 
داش��ته باشد. زادبوم اظهار کرد: پتانسیل های تجاری را به صادرکنندگان نشان 

می دهیم و اطالعات مورد نیاز را به صادرکنندگان و فعاالن ارائه می دهیم.
او گفت: در هشت ماهه امسال حجم تجارت خارجی کشورمان نزدیک به ۵۵ 
میلیارد دالر بوده که در شرایط کنونی بسیار مهم و قابل توجه محسوب می شود.

مع��اون  وزیر صم��ت در عین حال تاکید کرد: در س��ال ج��اری با توجه به 
محدودیت های بیشتر در عرصه تحریم، بیشتر بر روی بازار کشور های همسایه 
و شرکای تجاری تمرکز کردیم و پتانسیل های تجاری را به صادرکنندگان نشان 
می دهد. او با تاکید بر اینکه ما در کار های توسعه ای از شرکت ها و صادرکنندگان 
حمایت می کنیم، گفت: در این زمینه برنامه ای از قبل داشتیم که در آن راستا 
حرکت می کنیم و اطالعات تجاری موردنیاز و قوانین تجارت را به صادرکنندگان 
و فعاالن ارائه می دهیم و در عین حال کالس های آموزشی نیز برگزار می کنیم.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه تحریم های ظالمانه آمریکا تجارت خارجی ما 
را هدف قرار داده از تجار و فعاالن اقتصادی برای مقابله با تحریم ها قدردانی کرد.

او ب��ا تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای مقابله با جنگ تحریمی گفت: گام های 
خوبی به سمت موافقتنامه های تجاری با کشور های همسایه و شرکای تجاری 

مهم در راستای توسعه تجارت کشور برداشته شده است
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: از منظر کشور های هدف صادراتی 
رویکرد و اولویت صادراتی در سال جاری به ۱۵ کشور همسایه اختصاص یافته 

است.
او بیان کرد: به ثمر رسیدن موافقت نامه تجارت ترجیحی با اوراسیا، ظرفیت 
بالق��وه ای را پیش روی تجار و صادرکنندگان ق��رار داده که می توانیم مرز های 

اقتصادی خود را در این حوزه جغرافیایی توسعه دهیم.
زادب��وم با اش��اره ب��ه اینکه نزدیک به دو س��وم صادرات غیرنفتی کش��ور را 
محص��والت خام و ی��ا ارزش افزوده پایین به خود اختص��اص داده تاکید کرد: 
سیاست ها و رویکرد های آتی این سازمان به حمایت از توسعه صادرات کاال هایی 

با ارزش افزوده باالتر خواهد بود.
او همچنین تصریح کرد: با وجود تحریم های بین المللی، کشورمان با اتخاذ خط 
مشی های اقتصاد مقاومتی و تدابیر مناسب در حوزه تجارت خارجی، توانسته بر 
مشکالت ناشی از تحریم پیروز شده و سیاست گذاری های مناسب دولت در کنار 
تالش های صادرکنندگان در جهت ایجاد تحول س��اختاری در ترکیب صادرات 
غیرنفتی و شناس��ایی روش های مقابله با رف��ع موانع و محدودیت های تجاری، 
س��بب شد که سال گذشته و علی رغم وجود شدیدترین تحریم ها علیه ایران، 
ارزش صادرات کاال ها و خدمات غیرنفتی جمهوری اسالمی ایران به حدود ۵۰ 

میلیارد دالر برسد که قابل تقدیر و تشکر است.
گفتنی است؛ چهارمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران با عنوان ایران 
اکسپو در تاریخ پانزدهم تا هجدهم بهمن ماه در محل نمایشگاه های بین المللی 

شهرآفتاب با حضور تجار و بازرگانان کشور های مختلف برگزار می شود.
این  نمایشگاه با توجه به فرامین رهبری، اقتصاد مقاومتی، حمایت از کاالی 
ایرانی و همچنین با هدف افزایش تولید داخلی و ایجاد اشتغال برگزار می شود.

بازار مرغ در آرامش به سر می برد  
 قیمت هر کیلو مرغ 12 هزار و 300 تومان

چهارآیین از اس��تمرار ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت امروز نرخ هر 
کیلو مرغ زنده ۸ هزار و ۵۵۰ تومان و مرغ گرم ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان است.

برومند چهارآیین، عضو هیأت مدیره کانون سراس��ری مرغداران گوشتی در 
گفت و گو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار 
کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۸ هزار و ۵۵۰ تومان و 

مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان است.
وی افزود: قیمت کنونی مرغ نس��بت به اواخر هفته گذشته ۵۰ تا ۶۰ تومان 
نوسان داشته که این افزایش قیمت نرمال است و اگر به باالی ۱۰درصد برسد، 

افزایش قیمت اتفاق افتاده است.
چهارآیی��ن درباره آینده بازار مرغ گفت: با توجه به ش��رایط کنونی عرضه و 
تقاضا پیش بینی می ش��ود روند ثبات قیمت در بازار همچنان ادامه یابد و تنها 
ممکن اس��ت در اوایل و اواخر هفته قیمت مرغ به س��بب ازدیاد تقاضا ۲ تا ۳ 

درصد نوسان یابد.
این مقام مس��ئول قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده را ۹ هزار و ۷۰۰ تومان و 
مرغ گرم ۱۴ هزار تومان اعالم کرد و افزود: فروش با نرخ های فعلی بیانگر زیان 

یک هزار و ۵۰۰ تا یک هزار و ۶۰۰ تومانی مرغداران است.
وی متوس��ط قیمت کنونی هر قطعه جوجه یک روزه را ۳ هزار تومان اعالم 
ک��رد و گفت: با توجه به آغاز پیک جوجه ری��زی از دهم بهمن برای ایام پایانی 

سال پیش بینی می شود که قیمت جوجه طی این مدت نوسانی نداشته باشد.
کمبودی در عرضه مرغ بازار شب عید نداریم

چهارآیین با اش��اره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ ش��ب عید نداریم، بیان 
ک��رد: بنابر برنامه ریزی های صورت گرفته میزان جوجه ریزی در دی و بهمن به 
بیش از ۱۲۵ میلیون قطعه خواهد رسید که به این ترتیب کمبودی در عرضه 
وجود ندارد. عضو هیأت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی از ثبات قیمت 
نهاده ه��ای دام��ی در بازار خبر داد و گفت: هم اکن��ون قیمت هر کیلو ذرت در 
ب��ازار آزاد یک هزار و ۷۰۰ تا یک هزار و ۷۵۰ تومان و کنجاله س��ویا ۲ هزار و 
۴۵۰ تومان است در حالی که متأسفانه قیمت سایر نهاده ها همچون ریزمغذی، 

واکسن، مکمل ها و ... نسبت به ابتدای سال بیش از ۴ برابر رشد داشت.
به گفته وی، با وجود آنکه مس��ئوالن تنظیم بازار رشد ۴ برابری قیمت دارو، 
واکس��ن و ریزمغذی ه��ا را در قیمت تمام ش��ده تولید لحاظ نکردن��د از این رو 
باید گفت که اگر قیمت جوجه یک روزه و س��ایر نهاده ها به طور نامتعارف در 
اس��فندماه افزایش یابد بدون تردید بر نرخ تمام شده تولید و قیمت نهایی بازار 
اثر خواهد گذاش��ت. چهارآیین ادامه داد: حذف واسطه های غیرضرور به دلیل 
عدم ایجاد ارزش افزوده بر کاال و به منظور کاهش نگرانی تولیدکنندگان امری 
ض��روری به ش��مار می رود چراکه آنها علی رغم ع��دم پرداخت مالیات و مکان 
مش��خص سود های هنگفتی به جیب می زنند، در حالی که با عرضه نهاده های 
دامی، واکسن و مکمل ها در بازارگاه های نهاده های کشاورزی دیگر بهانه ای برای 
افزایش قیمت وجود ندارد. وی درباره تاثیر نوسان هزینه های تولید بر بازار مرغ 
شب عید گفت: اگر قیمت جوجه یک روزه و سایر نهاده های تولید اعم از ذرت، 
کنجاله سویا، ریزمغذی ها، واکسن و دارو به طور نامتعارف در اسفند افزایش یابد، 
بدون تردید بر نرخ تمام شده تولید تاثیر می گذارد، ضمن آنکه آثار گرانی بنزین 

چند ماه بعد خود را بر بازار نشان می دهد.

اخبـــار

این روزها بحث اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال که 
طبق آن درج شناس��ه کاال برای تمام کاالهای موجود در بازار و انبارهای کش��ور 
الزامی شد دوباره مطرح شده است که به گفته نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات 
نس��اجی و پوشاک ایران اجرای کامل این آیین نامه منجر به افزایش هزینه قاچاق 

خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، اخیرا مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
اعالم کرد که صاحبان چهار دس��ته کاال از جمله پوشاک و منسوجات حتی برای 

فروش در فضای مجازی ملزم به درج شناسه کاال بر روی کاالهای شان هستند.
براس��اس آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال که مصوبه هیات 
وزیران اس��ت، درج شناس��ه کاال برای تمام کاالهای موجود در بازارها و انبارهای 
کشور الزامی است و اخیرا براساس همین آیین نامه اعالم شد که لوازم خانگی بدون 

شناسه از پانزدهم دی ماه قاچاق محسوب می شود.
اما در زمینه پوش��اک نیز در راس��تای اجرای آیین نام��ه اجرایی ماده ۱۳ قانون 
مبارزه با قاچاق کاال، ابتدا کاالهای وارداتی ملزم به درج شناسه کاال شدند، مدتی 
هم مبارزه با قاچاق پوشاک در سطح عرضه انجام شد، اما بعد از ممنوعیت واردات 
پوش��اک در خرداد ماه س��ال گذش��ته و روش هایی که برای دور زدن ممنوعیت 
واردات کش��ف ش��د، لزوم اجرای کامل ای��ن آیین نامه بیش از ه��ر زمان دیگری 

خودنمایی می کند.
در ای��ن رابط��ه، به��رام ش��هریاری در گفت وگو با ایس��نا، اظهار ک��رد: تاکنون 
واردکنندگان تنها با استناد به برگ سبز می توانستند اثبات کنند که کاالی خود را 
به صورت قانونی وارد کردند، اما مشکلی که در این زمینه وجود داشت، این بود که 

برخی واردکنندگان یک بار محموله خود را با برگ س��بز وارد کرده بودند و بعدتر 
از همان برگ سبز در محموله هایی که غیرقانونی وارد شده بود، استفاده می کردند 

و در دادگاه تبرئه می شدند.
وی با اشاره به اینکه براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه 
با قاچاق کاال در س��ال ۱۳۹۵ مقرر ش��د درج شناس��ه کاال برای تمام 
کااله��ای موجود در بازار و انبارهای کش��ور الزامی ش��ود، تصریح کرد: 
با توجه به اینکه نیاز بود بس��تر اجرای این قانون به تدریج آماده ش��ود، 
در بخش پوشاک مقرر ش��د ابتدا فعالیت برندهای خارجی بدون مجوز 
متوقف ش��وند که در پی این تصمیم حدود ۱۰۰ فروش��گاه بسته شد و 
برخی برندهای خارجی نیز از کشور خارج شدند و واردکنندگان قانونی 
نیز ملزم شدند پیش از ورود کاال به گمرک شناسه کاال را دریافت و بر 

محموله خود درج کنند.
اما به گفته نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات شرکت های مجوزدار که پیش 
از ممنوعیت واردات متعهد شده بودند طی دو سال معادل ۲۰درصد واردات خود 
را در ایران تولید کنند، قبل از پایان دو س��ال با ممنوعیت واردات پوش��اک مواجه 
شدند، اما برخی از این شرکت های مجوزدار حجم باالیی از پوشاک برند خود را به 
صورت غیرقانونی به کشور وارد می کنند و می گویند که در ایران تولید شده است 
و روی آنها هم عنوان »س��اخت داخل« درج می کنند، اما چون مجوز دارند، هنوز 
با آنها برخوردی نش��ده که همین موضوع منجر به مطرح شدن لزوم درج شناسه 

پوشاک ایرانی شده است.
ش��هریاری با بیان اینکه درج شناس��ه کاال بر همه پوش��اک تولی��دی، واردات 

غیرقانونی را به صفر نمی رس��اند، اما قاچاق را سخت تر و پرهزینه تر می کند، اظهار 
کرد: اختالفی که در حال حاضر بین تولیدکنندگان پوشاک و ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز وجود دارد، این اس��ت که تولیدکنندگان از این نهاد می خواهند ابتدا با 
فروش��گاه های عرضه کننده پوشاک کاالی بدون شناسه که عنوان »ساخت ایران« 
هم ندارند، برخورد کنند، اما س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز می گوید باید زمانی 
اقدام به بررسی فروشگاه ها کند که مطمئن باشد بخش عمده ای از تولیدکنندگان 
شناس��ه کاال را بر محصوالت خود درج کرده اند، چراکه این افراد می توانند کاالی 

خود را ایرانی معرفی کنند و به راحتی در دادگاه تبرئه شوند.
کاالی وارداتی از طریق ته لنجی و مناطق آزاد هم ملزم به دریافت شناسه است

به گزارش ایس��نا، صاحب لنج و خدمه آن مجاز هس��تند س��االنه شش بار کاال 
به میزان ۱۵۰۰ دالر با خود به کش��ور وارد کنند که این کاالی وارداتی به کاالی 

ته لنجی یا ملوانی مشهور است.
به گفته نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، در مواردی 
کاالی ته لنجی بس��یار بیش��تر از مقدار مجاز وارد می شود که از منطقه نیز خارج 
شده و در بازارهای مختلف از جمله تهران به فروش می رسد که این مسیر واردات 
نیز یک نوع قاچاق محسوب می شود، اما در صورت درج شناسه کاال این محصول 

نیز قابل ردیابی است.
وی افزود: این مش��کل در منطقه آزاد نیز وجود دارد، به طوری که این مناطق 
مج��از به واردات پوش��اک به اندازه ف��روش مغازه های همان منطقه به مس��افران 
هستند، اما در مواردی همین کاال در بازار تهران دیده می شود که در صورت درج 

شناسه این وضعیت تا حدودی مرتفع می شود.

آیا افزایش هزینه قاچاق،  صنعت پوشاک را نجات می دهد؟

جلس��ه س��تاد تنظیم بازار شامگاه شنبه به ریاس��ت معاون اول رئیس جمهور 
برگزار شد.

به گزارش ایس��نا، اسحاق جهانگیری در این جلس��ه بر لزوم حضور میدانی و 
نظارت دقیق و مس��تمر بر وضعیت بازار تاکید کرد و گفت در شرایطی که مردم 
به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا تحت فش��ار هستند، تالش های دستگاه های 

مسئول برای کاستن از مشکالت مردم در پیشگاه خداوند ماندگار است.
مع��اون اول  رئیس جمهور ب��ا تاکید بر اینکه منابع موردنی��از برای تامین کاال 
فراهم است و کاالهای مورد نیاز مردم نیز به وفور در بازار وجود دارد، از سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، س��ازمان تعزیرات و سایر دستگاه های 
نظارتی خواس��ت با اش��راف بر وضعیت بازار، اجازه سوءاستفاده از شرایط موجود 

را به سودجویان ندهند.
جهانگی��ری با اش��اره به گزارش های ارائه ش��ده در جلس��ه درخصوص کنترل 
قیم��ت ۱۰۰ قل��م کاالی موردنیاز مردم و وجود ثبات در قیمت این اقالم، اظهار 
کرد: خوش��بختانه گزارش ها حاکی از این است که با برنامه ریزی و پیگیری های 

مجدانه ستاد تنظیم بازار و پای کار آمدن اتحادیه ها، اصناف و تشکل های بخش 
خصوصی، ش��اهد ثبات نس��بی بازار هستیم که الزم اس��ت همین روند استمرار 

داشته باشد.
وی افزود: عالوه بر نظارت مس��تمر بر قیمت ۱۰۰ قلم کاالی موردنیاز مردم، 
باید نظارت بر سایر اقالم و خدمات ضروری موردنیاز مردم به ویژه دارو و خدمات 
بهداشتی و درمانی به طور مستمر صورت پذیرد تا کسی نتواند در شرایط سخت 

کنونی با سوءاستفاده به دنبال سودجویی باشد.
مع��اون اول رئیس جمهور یکی از اقدامات خوب دولت طی س��ال های اخیر را 
تامین کاالهای مورد نیاز مردم برای ش��ب عید و ایام پایانی س��ال عنوان کرد و 
گفت: الزم اس��ت وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از هم 
اکنون برنامه ریزی جامعی برای تامین به وفور کاالهای موردنیاز مردم برای شب 

عید داشته باشند تا مردم دغدغه ای برای ایام پایانی سال نداشته باشند.
جهانگیری همچنین در ابتدای جلس��ه ش��هادت س��ردار س��پهبد حاج قاسم 
س��لیمانی را ضایعه ای تلخ و بزرگ برای کشور توصیف کرد و افزود: برادر بسیار 

عزیز سردار سلیمانی همواره برای مبارزه با تروریسم در صف مقدم بود و نقشی 
حیاتی و تعیین  کننده برای ثبات و امنیت کشور و کل منطقه ایفا می کرد.

وی با ذکر خاطراتی درباره ش��هید حاج قاس��م س��لیمانی خاطرنشان کرد: از 
س��ال ۵۶ با شهید سپهبد سلیمانی سابقه دوستی داشتم و با توجه به اینکه این 
س��ردار رشید اسالم عالوه بر توانمندی و تجارب ارزشمندی که در حوزه دفاعی 
و امنیت��ی از آن برخ��وردار بود و در خدمت امنیت کش��ور ب��ه کار می گرفت، از 
نزدیک تری��ن افراد به مقام معظم رهبری نیز بود و نقش موثری در حل مس��ائل 

داخلی نیز ایفا می کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه این وزارتخانه بالفاصله 
پ��س از افزایش قیمت بنزین، اثر واقعی قیمت بنزین بر قیمت کاالها را 
مورد بررس��ی قرار داد، گفت: با هدف کنترل التهاب اولیه بازار ناشی از 
افزایش قیمت بنزین، اتاق اصناف، اتحادیه ها، انجمن ها و اس��تانداری ها 
همه پای کار آمدند تا آثار روانی منفی و احتمال سوءاستفاده سودجویان 

از افزایش قیمت بنزین مدیریت شود.

وزیر صمت با اش��اره به مثبت ش��دن تراز تجاری ۹ ماهه امس��ال گفت امروز 
بخش��ی از جنگ اقتصادی روانی است و ما برای حل مشکالت پیش روی برخی 

واحد ها که دارای درجه اهمیت بیشتری هستند باید شبانه روز کار کنیم.
به گزارش خبرگزاری تس��نیم به نقل از ش��اتا، وزی��ر صنعت، معدن و تجارت 
در جلس��ه ش��ورای معاونین وزارتخانه افزود: در ۹ ماهه امسال صادرات کشور با 
حدود ۱۰۳ میلیون تن کاال، بیش از ۱۸.۵درصد نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 

قبل افزایش داشته است.
رضا رحمانی با گرامیداش��ت یاد و نام ش��هید س��رافراز اس��الم سپهبد قاسم 
س��لیمانی گفت: شهادت ایشان ناباورانه بوده و هنوز نمی توانیم این اتفاق سخت 
را باور کنیم و البته شهادت پاداش مجاهدت های ماندگار ایشان بود و این شهید 

بزرگوار افتخار کشور و اسالم در طول تاریخ خواهند بود.
 ضرورت وفور کاال در سطح عرضه 

وزیر صمت گفت: مهمترین کار بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در س��ال جاری توجه به وفور کاال و تامین مناس��ب کاال در س��طح عرضه بوده 
اس��ت و با تدابیر اتخاذ شده خوش��بختانه جلوی بسیاری از شوک های اقتصادی 
در مقاطع مختلف گرفته ش��ده با این حال ض��رورت دارد در تصمیم گیری ها به 
موقع اقدام و برنامه ریزی ها کامال دقیق باش��ند تا مانع هرگونه مشکلی در سطح 

بازار شویم.
رحمانی افزود: در راس��تای حفظ تعادل بازار و در تامین بهنگام کاال در سطح 

بازار، باید منافع مردم و بخش تولید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

 لزوم خودکفایی در تولیدات راهبردی 
وزی��ر صنع��ت، معدن و تجارت تصری��ح کرد: برخی تولی��دات راهبردی تأثیر 
عمده ای روی خودکفایی و قطع وابستگی کشور دارند و باید در دستور کار ویژه 

باشند و با جدیت مسائل آنها را پیگیری و از آنها حمایت کنیم.
رحمانی خاطرنش��ان کرد: مش��کالت کوچک نباید مانعی در برابر اراده ما در 
پیشرفت امور باشد و حتماً روحیه امثال سردار شهید سلیمانی باید به عنوان یک 

الگو در روند فعالیت ها و تالش های ما مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکی��د کرد: امروز بخش��ی از جنگ اقتصادی روانی اس��ت و ما برای حل 
مشکالت پیش روی برخی واحد ها که دارای درجه اهمیت بیشتری هستند باید 

شبانه روز کار کنیم.

جهانگیری: کاالهای موردنیاز مردم به وفور در بازار وجود دارد

وزیر صمت: بخشی از جنگ اقتصادی دشمن روانی است

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

شرط توقف تولید خودروهای ناقص از 
بهمن ماه

دبی��ر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی گفت امیدواریم تا 
پای��ان دی ماه وجوه قول داده ش��ده توس��ط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( تامین و تزریق ش��ود؛ در این صورت 
قطعه س��ازان قابلیت تامی��ن قطعات موردنظر را داش��ته و از 
ابت��دای بهمن ماه دیگر هیچ خودروی ناقص��ی تولید نخواهد 
ش��د. به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« به نقل از ایسنا، 
آرش محبی ن��ژاد در رابطه با میزان آمادگی قطعه س��ازان در 
رابط��ه با وعده وزارت صمت مبنی ب��ر اینکه از پایان دی ماه 
دیگر ش��اهد تولید خودروهای ناقص توس��ط خودروس��ازان 
نخواهیم بود، اظهار کرد: همکاری و اتحاد بس��یار خوبی بین 
قطعه ساز و خودروساز به دلیل امید ایجادشده در قطعه سازی 
ظرف س��ه ماه گذشته، شکل گرفته که باعث شد خودروهای 
کف کارخانه ها جمع ش��ده و تعداد آنها تقریبا به صفر برسد. 
دبی��ر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی ادامه داد: به زودی 
تع��داد باقی مان��ده محدود نیز تجاری س��ازی و تحویل مردم 
خواهد ش��د، اما ادامه مس��یر بس��تگی به این دارد که باز هم 
امیدها محقق ش��ود. تاکنون قطعه ساز با وعده کار کرده است 
و با وعده هایی همچون اینکه صنعت خودرو از این زیان خارج 
خواهد ش��د، پول و تسهیالت خواهد رس��ید و... این صنعت 
را نگه داش��ته اند. ضم��ن اینکه حدود دو ماه اس��ت که همه 
منتظر به ثمر نشس��تن مصوبه ش��ورای پ��ول و اعتبار )وعده 
تس��هیالت ۱۰ هزار میلیاردی حد اعتباری دو خودروس��از( 
هس��تند. همه تقریبا نوعی عزم جزمی داش��تند برای آنکه به 
صنعت جهش��ی بدهند. وی اف��زود: در نتیجه اینها، تولید در 
شرکت ایران خودرو از  روزانه ۴۰۰ دستگاه به ۲۴۰۰ دستگاه 
در روز هم رس��ید و رکورد ۱۵ ماهه خود را شکست، اما باید 
دانست که ادامه مس��یر چندان مشخص نیست، چراکه نه از 
تسهیالت خبری هست و نه مصوبه حد اعتباری شورای پول 
و اعتبار ابالغ ش��ده اس��ت و برنامه ها مش��خص نیست؛ اما با 
وعده ها قطعه س��ازان جلو آمده و هر آنچه که در توان داشتند 
را به اجرا گذاش��تند. محبی نژاد با بیان اینک��ه وعده ها نباید 
به پایان س��ال موکول ش��ود، ابراز امیدواری کرد که تا پایان 
دی ماه وعده ها محقق ش��ده و وجوه قول داده ش��ده توسط 
وزارت صم��ت، تامین و تزریق ش��ود و دیگ��ر خبری از چند 
مرحل��ه ای بودن واریز و مش��روط بودن آن به گوش نرس��د. 
در این صورت، می توان به جرأت اعالم کرد که قطعه س��ازان 
توانمند ما قابلیت تامین قطعات موردنظر را داش��ته و تامین 
قطعات برای خودروس��ازان به موقع انجام خواهد شد و طبق 
قول وزارت  صم��ت از ابتدای بهمن م��اه دیگر هیچ خودروی 

ناقصی تولید نخواهد شد

چرا فروش خودروساز براساس قیمت حاشیه 
بازار محقق نشد؟

عض��و هیات مدی��ره خانه صنعت و معدن ای��ران اعالم کرد برای 
تقلی��ل فاصله قیمتی بین بازار خودرو و کارخانه باید وقتی که بازار 
به تعادل رسید، فروش خودروساز براساس حاشیه بازار عملی شود.
آرم��ان خالقی در گفت وگ��و با خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص 
دالیل عدم تحقق فروش خودرو براس��اس قیمت حاشیه بازار اظهار 
داش��ت: سال گذش��ته با افزایش قیمت سرس��ام آور خودرو مواجه 
بودیم؛ تالش بس��یاری شد تا خودروسازان به طریق منطقی قیمت 
خودرو را افزایش دهند و در این خصوص مطابق با بازار عمل نکنند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران گفت: سرمایه گذاری 
زیادی از جانب مردم به منظور حفظ سرمایه در بازارها ازجمله بازار 
خودرو انجام شد که منجر به ایجاد تنش روانی در بازار گردید و به 
تب��ع آن، قیمت ها در بازار خودرو افزایش یافت، بنابراین عمال بحث 

تبعیت خودروساز از بازار از دستور کار خارج شد.
خالقی گفت: فروش خودروساز به قیمت حاشیه بازار باید محقق 
شود اما نکاتی در این خصوص وجود دارد؛ اگر خودروساز خودرو را 
با قیمتی بسیار پایین تر از قیمت بازار و به قیمت تمام شده به فروش 
رس��اند چند آس��یب در این خصوص وجود دارد که منفعت طلبی و 

رانت از جمله این آسیب ها است.
عضو هیات مدیره خان��ه صنعت و معدن ایران افزود: برای تقلیل 
فاصل��ه قیمتی بین بازار خ��ودرو و کارخانه باید وقت��ی که بازار به 

تعادل رسید، فروش خودروساز براساس حاشیه بازار عملی شود.
خالقی گفت: خودروس��از یک قیمت تمام ش��ده دارد، اگر س��ود 
حاصل از فروش براس��اس حاش��یه بازار زیاد باش��د باید بخشی از 
آن به توس��عه ناوگان حمل و نقل عمومی تخصیص یابد و بخش��ی 
از س��ود نیز باید به طرح های تحقیق و توس��عه توسط خودروسازان 
و قطعه س��ازان تخصیص یابد؛ این وضعیت به سود همگان است. ما 
این موضوع را بارها پیشنهاد داده ایم اما توجهی به آن نشده است.

هرچند طی سال های اخیر خودروسازان دستیابی به ارتقای استاندارد آالیندگی 
موتور خودروها را هدف قرار داده بودند، اما به دلیل بازگش��ت تحریم ها و مشکالت 
بسیار در صنعت خودرو، دستیابی به فناوری، طراحی و همچنین کالیبراسیون این 

خودروها با تاخیر هم��راه شد. 
 به گزارش پدال نیوز، حاال خودروس��ازان اعالم کرده اند از این پس توانایی تولید 
پیش��رانه متناس��ب با اس��تاندارد یورو۵ را دارند؛ موضوعی که این سوال را مطرح 
می کند باتوجه به کمبود نقدینگی شدید قطعه سازان آیا توانایی تولید قطعات این 
خودروها وجود دارد و پس از تولید مشتریان این صنعت باید با چقدر افزایش قیمت 
خودرو روبه رو ش��وند؟ موضوعی که مازیار بیگلو، دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و 

مجموعه های خودرو درباره آن توضیح می دهد.
 به عنوان س��وال نخست دلیل اینکه خودروسازان دستیابی به استاندارد یورو۵ را 

در صنعت خودرو هدف قرار دادند، چیست؟
 همواره خودروس��ازان به عنوان متهم ردیف اول موض��وع آالیندگی هوا معرفی 
می ش��وند، با این حال صنعت خودرو همواره پیشران بوده و در زمینه ارتقای کیفی 
استاندارد آالیندگی از صنعت نفت سبقت گرفته؛ گواه این موضوع نیز همین است 
که صنعت نفت هنوز موفق به ارتقای کیفیت بنزین های تولیدی به سطح استاندارد 

یورو۵ نشده است.
 با  توجه به اینکه افزایش غلظت آالینده ها در فصول سرد سال موضوع جدیدی 
نیست، چرا خودروس�ازان زودتر به فکر ارتقای پیشرانه متناسب با یورو۵ نیفتادند؟

خودروس��ازان فعالیت در زمینه ارتقای س��طح آالیندگی موتور خودروها را آغاز 
کرده بودند، با این حال در مس��یر دستیابی به فناوری، طراحی پیشرانه و همچنین 
کالیبراس��یون خودروها به دلیل بازگشت تحریم ها با مشکل مواج��ه شده ب��ودند. 

از همین رو، زمان دستیابی به این فناوری افزایش یافت.
 از موضوع توانایی خودروسازان برای تولید خودروهای متناسب با استاندارد یورو۵ 
که بگذریم، این سوال مطرح می شود آیا قطعه سازان هم توانایی تولید قطعات این 

خودروها را دارند؟
 ارتقای پیشرانه خودروها به یورو۵ قرار نیست با تغییرات عمده ای همراه باشد که 
قطعه سازان نتوانند از تولید قطعات آن بربیایند یا با مشکلی مواجه شوند؛ چراکه پایه 
تولید پیشرانه ها از پیش تر یورو۵ بوده است،  اما EMS  یعنی سیستم الکترونیکی 
موتور که شامل  ECU و سنسورها، انژکتورها و . . . می شود، تغییر یافته، بعد از این 

هم بحث کالیبراسیون خودرو است که اهمیت می یابد.
 بنابراین، تغییر عمده ای در س��طح قطعه رخ نخواهد داد. به طور کلی بحث های 
نرم افزاری، کالیبراس��یون و چند قطعه اس��ت که اصالح می شود. آمادگی برای این 

تغییرات از قبل بوده و هست.
 قطعه س��ازان به این دلیل که تغییرات ایجادشده بسیار محدود است، به راحتی 
می توانند قطعات موردنیاز خودروس��ازان را تامین کنند. درحال حاضر هم قطعاتی 

متناسب با استاندارد خودرو یورو۵ در حال تولید است.
  با این شرایط، خودروسازان در تامین قطعات این خودروها ازسوی قطعه سازان 

با مشکلی مواجه نخواهند شد؟
 تامین قطعات به خوبی انجام خواهد ش��د. تولید انبوه خودروس��ازان با پیشرانه 

یورو۵  شروع شده و از پیشرفت مناسبی هم برخوردار است.
  فکر می کنید چقدر زمان نیاز اس��ت تا تمام تولیدات خودروسازان با استاندارد 

یورو۵ انجام شود؟
 تا پیش از پایان س��ال ۹۹، همه محص��والت ایران خودرو به موتور یورو۵ مجهز 

می ش��وند که نخس��تین آنها موتورهای رانا و خانواده پ��ژو۲۰۶ خواهد بود. مابقی 
خودروها هم تا پایان همین سال به این استاندارد مجهز خواهند شد.

 با  توجه به اینکه ارتقا، همواره با افزایش قیمت همراه خواهد بود، فکر می کنید 
چنددرصد بر قیمت خودرو باتوجه به تغییرات ایجادشده افزوده شود؟

برخالف صنایع دیگر که ممکن اس��ت تغیی��رات در آنها با افزایش قیمت همراه 
باشد، اما ارتقای پیشرانه این خودروها منجر به گران شدن خودرو نمی شود. فرشاد 
مقیمی، مدیرعامل ایران خودرو نیز در صحبت های اخیر خود بر این موضوع تاکید 

داشت که از محل یورو۵ افزایش قیمتی برای خودرو رخ نخواهد داد.
  در شرایط فعلی شاهدیم قطعه سازان با مشکالت شدید کمبود نقدینگی روبه رو 
هس��تند. فکر می کنید با این وضعیت قطعه س��ازان توان تامین قطعات چه تعداد 

خودرو را دارند؟
 باتوجه به اینکه در قیمت تمام شده برای قطعه سازان برای تولید قطعات متناسب 
با موتور یورو۵ تغییری ایجاد نمی شود، بنابراین شاهد تاثیری در زمینه تامین این 

قطعات هم نخواهیم بود.
ظرفیت تولیدکنندگان در تولید قطعات یورو۴ و یورو۵ ثابت اس��ت و طی چند 
سال گذشته قطعه سازان توان تامین قطعات روزانه ۶هزار دستگاه خودرو را داشتند 

و همچنان  هم آن ظرفیت به صورت بالقوه وجود دارد.  
 فقط همین بحث های عمومی نقدینگی و مشکالت بانکی ناشی  از تحریم  وجود 
دارد و البته نس��بت  به سال گذش��ته بهبودهایی حاصل شده است. درحال حاضر با 
کاهش مشکالت این صنعت هر یک از دو خودروساز، بیش از ۲هزار دستگاه خودرو 
در روز تولید می کنند. البته برنامه ریزی برای تیراژ باالتر هم انجام شده است تا بازار 

به آرامش برسد و بتوانیم با توجه به این شرایط تولید را ادامه دهیم.

قیمت خودرو با اجرای استاندارد یورو ۵ افزایش نمی یابد 

 تمام محصوالت خودروسازان تا پایان 99 به موتور یورو ۵ مجهز می شود

خودروسازان باید بسته مشوق داخلی سازی را تدوین و اعالم کنند تا زمانی که 
این بسته ابالغ نشود اتفاق عملی در داخلی سازی رخ نمی دهد و میز دوم و سوم 
برای داخلی س��ازی قطعات به نتیجه نخواهد رس��ید. به گزارش پرشین خودرو، 
اگرچه برگزاری میزهای تعمیق س��اخت داخل، گام بزرگی برای کاهش ارزبری 
و وابس��تگی به خارج و همچنین تکمیل خودروهای ناقص کف کارخانجات بوده 
اما به گفته قطعه س��ازان تا زمانی که بس��ته های مش��وق داخلی س��ازی از سوی 
خودروس��ازان تدوین و ابالغ نش��ود و پول جاری قطعه س��ازان پرداخت نش��ود، 
جذابیت الزم برای تعمیق داخلی سازی قطعات به وجود نیامده و اتفاق عملی در 
داخلی س��ازی صورت نخواهد گرفت. هرچند به گفته دبیر انجمن صنایع همگن 
قطعه س��ازی کشور، در میزهای اول تعمیق س��اخت داخل قطعه سازان با منابع 
خودش��ان و در قالب قراردادهایی جریان داخلی س��ازی را آغاز کردند اما معتقد 
اس��ت در صورتی که بس��ته مشوق داخلی سازی ابالغ نش��ود، میز دوم و سوم به 
ثمر نهایی نخواهد رسید. موضوع داخلی سازی و تاکید قطعه سازان بر ارائه بسته 
تش��ویقی در حالی همچنان جزو شروط برای ادامه این جریان است که بیش از 
یک سال است که زنجیره خودروسازی کشور با چالش مالی بزرگی روبه رو است 
و به رغم طرح های تسهیالتی دولت، در سال جاری نه تنها هیچ تسهیالت مصوبی 

به این صنعت پرداخت نشده بلکه هر روز نقدینگی در این صنعت به دلیل عدم 
پرداخت مطالبات معوق و عدم اصالح قیمت از سوی خودروسازان نگران کننده تر 
می شود. در همین زمینه دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور 
در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به اوضاع نگران کننده نقدینگی 
در واحدهای قطعه س��ازی، اجرای عملی میزهای داخلی سازی را گرو ابالغ بسته 
تش��ویقی از سوی خودروسازان دانس��ت. آرش محبی نژاد اظهار داشت: تا زمانی 
که بسته های مشوق داخلی سازی از سوی خودروسازان برای قطعه سازان اجرایی 

نشود جذابیت الزم برای تعمیق داخلی سازی قطعات ایجاد نخواهد شد.
 وی در ادامه با توجه به لزوم اصالح قیمت قطعه س��ازان از تعهد خودروسازان 

جهت اصالح قیمت قطعه سازان ظرف یک ماه آینده خبر داد.
وی همچنی��ن با اش��اره به برخ��ی راهکارهای مورد توافق ب��رای تامین مالی 
خودروس��ازان، به طرح فروش اوراق توس��ط خودروسازان جهت رفع این مشکل 
پرداخت و اظهار داش��ت: بخش��ی از این راهکارها تامین مال��ی از طریق فروش 
اوراق است بر این اساس بانک مرکزی موافقت کرده در قالب طرح فروش اوراق 
اعتباری برای کمک به هر یک از دو شرکت ایران خودرو و سایپا اختصاص یابد.
این مقام مسئول در انجمن قطعه سازان همگن کشور تاکید کرد: اگرچه طرح 

اوراق می تواند کمک مالی به خودروس��ازان باش��د ام��ا این طرح به جهت حجم 
تخصیص اعتبار، همانند تزریق پول به ش��رکت های خودروس��ازی و قطعه سازی 
تاثیرگذار نخواهد بود. محبی نژاد خاطرنشان کرد: اینکه تصور شود با هر شیوه ای 
می توان مش��کل مالی این صنعت را حل کرد، اش��تباه اس��ت چراکه امروز تنها 
تزریق پول مش��کل خودروسازان و قطعه س��ازان را حل می کند.  وی با اشاره به 
جزییات طرح فروش اوراق توسط خودروسازان به خبرنگار پرشین خودرو گفت: 
براس��اس این طرح خودروس��ازان می توانند اقدام به فروش اوراق مش��ارکت در 
تولی��د نمایند و با جذب این منابع، رقم حاصل را به مصرف فرآیند تولید داخلی 
ش��رکت ها برسانند اما اینکه چه میزان از نقدینگی حاصل از فروش این اوراق به 
قطعه سازان برسد، مشخص نیست. وی اظهار کرد: در این طرح قرار است حدود 
۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق مش��ارکت برای کمک به هر یک از دو شرکت 
خودروس��از به فروش برسد اما این عدد ارقامی نیس��ت که مشکل خودروساز و 
قطعه س��ازان را حل کند ضمن اینکه اجرای موفق آن بستگی به میزان استقبال 
و مشارکت مردم در این طرح دارد. دبیر انجمن قطعه سازان همگن افزود: اگرچه 
طرح فروش اوراق مشارکت راهکار خوبی برای تامین مالی است اما امروز تزریق 

فوری پول نقد است که صنعت خودروسازی را نجات می دهد.

مدیرکل دفتر حمل مس��افر س��ازمان راهداری و حم��ل و نقل جاده ای گفت 
از ابتدای بهمن ماه س��همیه س��وخت ناوگان س��واری کرایه فقط براساس میزان 
پیمای��ش خواهد بود و ضرورت دارد راننده  ها برای دریافت یارانه، حتما ش��ماره 

شبا خود را ثبت کنند.
 ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل از فارس، داریوش باقرجوان  
در تشریح آخرین وضعیت ارائه سوخت به ناوگان سواری کرایه براساس پیمایش 
که قرار است از ابتدای بهمن ماه عملیاتی شود، اظهار داشت: براساس قراری که 
با هیأت تصمیم گیری در توزیع و س��همیه سوخت داشتیم، مقرر شد مدت زمان 
دو ماه یعنی آذرماه و دی ماه امس��ال، ماهانه ۷۵۰ لیتر س��همیه س��وخت برای 
ناوگان سواری کرایه اختصاص یابد و از ابتدای بهمن ماه سهمیه سوخت سواری 

کرایه براساس پیمایش باشد.
 راننده های سواری کرایه شماره شبا خود را حتما در سامانه ثبت کنند

وی ادامه داد: در همان جلسه مقرر شد »شماره شبا « رانندگان سواری کرایه 
اخذ ش��ود و براس��اس آن از ماه های بعد این ناوگان طبق پیمایش، مابه التفاوت 

سوخت دریافت کنند که در واقع به شماره حساب شبا  آنها واریز می شود.
مدیرکل دفتر مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای توضیح داد: بحث 

تصمیم گیری درباره اینکه این مابه التفاوت براس��اس پیمایش، س��همیه سوخت 
باش��د یا   ریالی در حیطه اختیارات ما نیس��ت و دوس��تان در وزارت کشور و تیم 

مذکور در این باره تصمیم گیری می کنند. 
باقرجوان در پاس��خ به این س��ؤال که رانندگان ش��ماره ش��با را از چه طریق 
می توانند ثبت کنند؟ گفت: آدرس ثبت ش��ماره ش��با در سامانه کارت هوشمند 

مشخص شده است که رانندگان می توانند آنجا شماره شبا را ثبت کنند.
  شماره شبای راننده باید مربوط به راننده مالک سواری کرایه باشد

وی تأکید کرد: ش��ماره شبای راننده باید مربوط به راننده مالک سواری کرایه 
باش��د و اگر هم وکالتی و لیزینگی باش��د، راهکار ها در این باره آنجا مطرح شده 
اس��ت تا به این ترتیب راننده ها بتوانند س��ریع تر وارد شده و شماره شبای خود 
را ثبت کنند تا به این ترتیب پیمایش برای تخصیص س��وخت مالک عمل قرار 

گیرد.
مدیرکل دفتر حمل مس��افر س��ازمان  راهداری و حمل و نقل جاده ای تأکید 
کرد: رانندگان ناوگان س��واری کرایه هیچ دغدغه ای نداش��ته باشند. مطمئنا این 
س��امانه به نفع آنها خواهد بود و به نفع کسانی است که بیشتر فعالیت می کنند 
و پیمایش بیش��تری دارند و بدین ترتیب یارانه و مابه التفاوت بیش��تری دریافت 

می کنند.
مدیرکل دفتر مس��افر س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه 
پیمای��ش از طری��ق اخذ صورت وضعیت انجام می ش��ود، گف��ت: پیمایش طبق 
ص��ورت وضعیت و فرمول هایی که براس��اس آن تعریف ش��ده اس��ت با  در نظر 
گرفتن ترددهای یک سر خالی  و همچنین ترددهای درون شهری در نظر گرفته 
می ش��ود. به هر حال وقتی فاصله یک ش��هر با ش��هر دیگر را در نظر می گیریم 
مس��افت های درون ش��هری در آن دیده  نمی ش��ود که در این باره هم ضرایبی 
در نظ��ر گرفته ایم تا به این ترتیب همه مؤلفه ه��ا و فاکتورهای جابه جایی تحت 
پوشش باشد و همه مسافتی که یک وسیله برای جابه جایی مسافر انجام می دهد 

پوشش دهد.
فقط پیمایش مالک تخصیص یارانه یا سوخت خواهد بود

باقرجوان در پاسخ به این سؤال که از ابتدای بهمن ماه همه ۷۰۰ لیتر سهمیه 
بنزین ناوگان س��واری کرایه حذف خواهد ش��د و فقط س��همیه طبق پیمایش 
خواه��د بود؟ گفت: بحث پیمایش مالک تخصیص یارانه یا س��وخت خواهد بود 
و این از س��وی نمایندگان سه گانه به س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

تکلیف شده است.

قطعه سازان همچنان در انتظار ابالغ بسته مشوق خودروسازان

سهمیه سوخت سواری های کرایه از  بهمن   فقط با مدل »پیمایش«

راننده ها شماره شبا ثبت کنند


