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مهران ابراهيميان
 دور تسلسل حل مشكالت اقتصادي 

با مشكل جديد!
محمدرضا دياني، رئيس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي گفت: 
دور تسلس�لی در اقتصاد ايران به وجود آمده و حل يك مش�كل 
اقتصادي با به وجود آمدن مشكل جديد اقتصادي دنبال مي شود. 
به گزارش »جوان«، دياني در نشست خبري پيش بيني كرد كه با توجه 
به افزايش قيمت م��واد اوليه توليدكنندگان ل��وازم خانگي مجبور به 
افزايش قيمت 15تا 20درصدي شوند، هر چند كه مردم قدرت خريد 

ندارند و چشم انداز مثبتي در اين بازار وجود ندارد. 
وي ادامه داد: براي اينكه بتوانيم نسبت به سال گذشته سهم مواد خود 
را در قيمت تمام شده داشته باشيم، بايد سود 15تا 20درصدي قيمت 
لوازم خانگي مدنظر قرار گيرد، اما با توجه به اينكه در سال جاري به  رغم 
شرايط سخت موجود توليدكنندگان لوازم خانگي با همان نرخ هاي قبلي 
كار خود را ادامه داده اند، 15 تا 20 درصد نسبت به قيمتي كه بايد در بازار 
داشته باشيم، عقب هستند، بنابراين به طور حتم با توجه به شرايط سخت 
موجود، اين تداوم ادامه نخواهد داشت و با آغاز سال آتي شاهد رشد قيمت 
در اين حوزه خواهيم بود. دياني در ادامه با اش��اره به ش��رايط اقتصادي 
كشور خاطرنشان كرد: شرايط اقتصادي به گونه اي است كه اگر عزم ملي 
نداشته باشيم، مشكالت حل نخواهد شد. دور تسلسل در اقتصاد ايران 
به وجود آمده حل يك مشكل اقتصادي با به وجود آمدن مشكل جديد 
اقتصادي دنبال مي شود. وي همچنين با انتقاد از اصرار بر واردات برخي 
كاالها از كشورهايي نظير كره جنوبي و تركيه اظهار كرد: با توجه به اينكه 
ما به تركيه مواد اوليه مي فروختيم، آنها براي اين واردات تعرفه گذاشته  و 
ما را محدود كرده اند و اجازه نمي دهند كه همچون گذشته به اين كشور 
صادرات داشته باشيم. رئيس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي ادامه 
داد: نمي دانم به چه علت كاالهاي بادوامي كه كاالي پايه نيز محسوب 
نمي شوند و كاالهاي لوكس از تركيه با تعرفه ترجيحي وارد مي شوند، اما 
به محض اينكه ترك ها نگران توليدات خود مي شوند، مرزها را مي بندند 

و اجازه صادرات محصوالت ما را نمي دهند؟ 
   كره اي ها ۲ سال ما را بازي داده اند

دياني با تأكيد بر اينكه سياس��ت هاي وارداتي ما متناس��ب با شرايط 
پيراموني نيست، يادآور شد: كره اي ها با ما 6ميليارد دالر فاينانس امضا 
كرده اند و دو سال است كه ما را بازي مي دهند، در حالي كه بيش از 6 

ميليارد دالر لوازم خانگي و موبايل از طرف آنها وارد مي كنيم. 
وي با انتقاد از ديپلماسي ضعيف اقتصادي كشور گفت: چه طور است كه 
عزم ملي و تصميم واحد در مقابل مسائل سياسي، امنيتي وجود دارد، اما 

در حوزه اقتصادي چنين عزمي ميان مردم و دولت نيست. 
   ظالم و مظلوم شده ايم 

وي تأكيد كرد: در حال حاضر هم��ه بخش هاي اقتصاد هم ظالم و هم 
مظلوم هستند و شرايط به گونه اي اس��ت كه نمي توانيم بانك ها را نيز 
سرزنش كنيم، همه با هم گرفتار ش��ده ايم و نمي توانيم به بانك ها زور 
بگوييم. دياني با بيان اينكه شرايط حاضر محصول ساختارهاي معيوب 
است، خاطر نشان كرد: بايد همه يك تصميم سخت و واحد بگيريم و 
تا به اقتصاد نگاه اصالحي و ساختاري ننگريم . در بهبود ساختارها گام 

برنداريم، قدرت خريد مردم و توليد تضعيف خواهد شد. 
........................................................................................................................

 رفع ممنوعیت ثبت سفارش خودرو
با 5 میلیون تومان! 

دبير انجم�ن واردكنن�دگان خودرو گف�ت: در حالي ك�ه بيش از 
چندماه از مسئوليت دكترمحمد شريعتمداري در وزارت صنعت 
نگذشته است، اولين فساد ميلياردي در وزارت صنعت فاش شد.

به گزارش پرديس خودرو، مهدي  دادفر با اينكه در ماه هاي اخير تخلفات 
زيادي درخصوص واردات خودرو صورت گرفته است، گفت: يكي از اين 

تخلفات ثبت غيرقانوني خودرو در سامانه ثبتارش است. 
وي گفت: در زم��ان ممنوعيت ثبت س��فارش خودرو برخي به س��امانه 
دسترس��ي داش��ته اند و به ما پيش��نهاد دادند ك��ه در ازاي دريافت 5تا 
20ميليون تومان بابت هر ثبت، مي توانند در سامانه ثبتارش خودرو ثبت 
كنند. اين در حالي است كه پيشتر ثبت س��فارش ها را به رقم ممنوعيت 
ناشي از حفره هاي امنيتي در سامانه ثبت سفارش عنوان كرده بودند. دادفر 
با بيان اينكه فساد و تخلف از اين صريح تر وجود ندارد، گفت: تصميمات 
موجب فسادشده و جالب اين است، ما را تحت فشار قرار مي دهند ساكت 
بمانيم و از بعضي جاها با ما تماس گرفتند كه اين موضوع را پيگيري نكنيد، 
چون عواقب دارد.  وي در ادامه افزود: برخي از اين موقعيت استفاده و به 
طور غيرقانوني در سامانه ثبت  سفارش غيرقانوني كرده اند.  دبير انجمن 
واردكنندگان خودرو با بيان اينكه به اعتقاد من در بدنه دولت مفاسد بسيار 
زيادي در حال رقم خوردن است، گفت: يكي از اين مفاسد در بخش واردات 
خودرو است كه دستگاه هاي نظارتي به علت عدم اطالعات و تخصص كافي 
امكان رديابي آن را ندارند. وي با اشاره به اينكه كساني كه در بدنه وزارت 
صنعت اين مفاس��د را انجام مي دهند از قدرت بااليي برخوردار هستند، 
خاطر نشان كرد: با احتساب 19هزار ترخيص غيرقانوني خودرو و دريافت 
ميانگين 10ميلي��ون تومان براي ثب��ت غيرقانوني هر خ��ودرو، بيش از 

190ميليارد تومان، مفسدين درآمد غيرقانوني كسب كرده اند.

بسته بانك مركزي هم مانع از رشد مجدد ارز نشد 

تومان دالر غیررسمی دوباره در مرز 4900 
طي دو هفته اخير ۲30هزار ميليارد تومان نقدينگي با اوراق گواهي سپرده جمع آوري شد

 چرا اجماعي براي حل مسائل اقتصاد 
ايجاد نمي شود؟

 اين روزها بسياري بر اين جمله تأكيد دارند كه چرا در جريان تهديدات 
خارجي، در حوزه ديپلماس��ي و مواجهه با دش��منان يا در حوزه هاي 
تصميم گيري درباره مسائل نظامي اجماع وجود دارد و مردم به اصطالح 

پاي كار هستند، اما در حوزه اقتصادي نه؟ 
چرا مردم در هر نمايش اقتدار و مناسبتي از حاكميت و مرزها يا در 
راهپيمايي ها حضور گسترده دارند و با ناديده گرفتن ناكارآمدي ها 
و مشكالت موجود اتحاد و همدلي را متبلور مي كنند، اما در حوزه 
اقتصاد نه؟ ممكن است برخي براي پاسخ به اين سؤال با استناد به 
باورها و عالقه به ملي گرايي در حوزه چرايي عزم ملي در حوزه هاي 
امنيتي و سياست بين الملل پاسخ سريعي بدهند، اما پاسخ به اين 
سؤال كه چرا در حوزه اقتصادي ما نمي توانيم موفقيت هاي مورد 
انتظار را فراهم و نيروه��اي موجود در بدن��ه مديريتي و مردمي 
را همس��و و به خط كنيم، بايد از منظر اقتصادي و از نگاه انس��ان 

اقتصادي بررسي كرد. 
واقعيت اين اس��ت به اين دليل در حوزه سياس��ت بين الملل و امنيت 
ملي و مقابله با دش��منان كارنامه اي قابل قبول به جاي گذاش��ته ايم 
كه منافع دولت، حاكميت و مردم مش��ترك بوده و تابع مطلوبيت در 
تصميم سازي ها تصميم گيري ها بر اين بوده كه منافع بخشي بر اينها 

آثار منفي نداشته باشد. 
 هر چند كه اين روزها صداهايي از سر روشنفكري يا نگاه هاي مشكوك 
در تالش است تا همين تابع مطلوبيت و هم افزايي را به بهانه هاي مختلف 
تحت الش��عاع قرار دهد، اما در حوزه اقتصادي اين خواست مشترك و 
عمومي شكل نگرفته و منافع فردي، گروهي، صنفي و حتي در دوره هاي 

سياسي مانع از هم افزايي و خواست مشترك شده است. 
البته بديهي اس��ت كه ميان طيف ها و دسته هاي فعال در هر كشوري 
تضارب منافع وجود داشته باشد، اما شدت و ضعف مديريت اين منافع 
و هدايت آنها در مسير پيشرفت هنر مديران است كه متأسفانه كارنامه 

خوبي در اين حوزه بر جاي نگذاشته ايم. 
تاب��ع مطلوبيت مدي��ران اقتصادي هم��واره در ادوار گذش��ته و 
كنوني به خصوص در تماس با مطامع سياس��ي هم��واره مانع از 
تصميم گيري هاي درست، اما سخت شده و بنابراين سطح تقابل 
منافع از مباني فكري و انديشه اي در حوزه اقتصاد تا بروز فسادهاي 
قابل رؤيت و پنهان كاري ناكارآمدي مديران در جناح هاي مختلف 
رخ داده است. ما متأسفانه همواره منافع كوتاه مدت و بخشي نگري 
را بر انس��جام و اجماع الزم در حل مس��ائل اقتصادي به شيوه اي 
درست و بلندمدت نگر ترجيح داده ايم و اين رجحان عزم ملي براي 

پيشرفت همواره به حاشيه رفته است. 
 اين حقيقتي واضح اس��ت كه مديران از آن با تعابير متفاوت باخبرند، 
اما سؤال كليدي  كه اكنون بايد به آن بينديشند، اين است كه آيا ادامه 
روند فعلي و تضارب منافع به اين شكل و بلبشوي در انديشه اقتصادي 

ممكن است؟ 
به نظر نگارنده مسائل اقتصادي همان گونه كه بسياري از كارشناسان 
اقتصادي آنها را ابرچالش يا بحران تشبيه كرده اند، در حال تبديل شدن 

به مسائل امنيتي است.
 بنابراين بايد در اين باره مسئوالن و مديران مانند مشكالت امنيتي 
در ادوار گذش��ته كه به خوبي از گردنه ها عبور كرده اند، به دنبال 
ايجاد انسجام و وحدت در همه ابعاد باشند كه مردم، مسئوالن و 
مديران بخش هاي مختلف اقتصادي را شامل مي شود. بديهي است 
با توجه به نزديك شدن ماه ارديبهش��ت و خرداد و احتمال فسخ 
يك جانبه از سوي دشمن در اين مسير نبايد انحراف افكار عمومي 
را در دس��تور كار قرار داد و فرار از واقعيت ها شد، بلكه بايد كاماًل 

نقش مردم را نيز در اين انسجام به درستي ديد.

هادی  غالمحسينی
   گزارش   یک

رئيس اتاق بازرگاني تهران اعالم كرد: متأسفانه 
با وجود برجام، هن�وز بانك ه�اي خارجي از 
جمله هيچ بانك  عراق�ي امكان بازكردن خط 
اعتباري براي بازرگانان ايراني پيدا نكرده اند. 
به گزارش »فارس«، مسعود خوانساري تأكيد كرد: 
با وجودي كه كش��ور ايران بيش��ترين كمك را در 
عراق انجام داد، اما هنوز بزرگ ترين مشكل بانكي 
را داريم و حتي يك بان��ك عراقي با ما كار نمي كند 
و ارتباط تجاري از طريق خط اعتباري ال سي انجام 
نمي شود بلكه به صورت نقدي و معامله پاياپاي است 
كه به اين طريق نمي توان ارتباطات تجاري زيادي 
داشت. رئيس اتاق بازرگاني تهران خاطرنشان كرد: 
در حال حاضر 20پيمانكار بزرگ ايراني در عراق به 
دليل اينكه نتوانستند پول خود را دريافت و به كشور 
منتقل كنند، زمين گير ش��دند و مش��كل تجاري 
هم در عراق و هم در كردس��تان عراق وجود دارد و 
هنوز حتي يك بانك عراقي با بازرگانان ايراني كار 
نمي كند. خوانساري تأكيد كرد: اتاق بازرگاني ايران 

سه وظيفه دارد، يكي توانمندي اعضاست كه در اين 
زمينه كارنامه خوبي داشته و بسياري از مشكالت 
تأمين اجتماعي، گم��رك و بيمه اعضا حل ش��د. 
همچنين مس��ئله تعامل با دولت كه ارتباط خوبي 
با دولتمردان داش��ته و تعامل وجود دارد و وظيفه 
سوم اتاق مشاوره دادن به مسئوالن اجرايي مقننه و 
قضائيه كشور است كه پيشنهادهاي اتاق به مسئوالن 
قوا ارائه مي شود. خوانساري همچنين به مشكالت 
صادرات غيرنفتي اشاره كرد و گفت: نوسان نرخ ارز 
وجود دارد ولي با كنترل تورم كارهاي خوبي انجام 
شده، البته هنوز كافي نيست. وي با اشاره به نوسان 
ارزي اخير گفت: با وجود اينكه در هش��ت جلس��ه 
صحبت كرديم كه بخش خصوصي خواس��تار تك 
نرخي شدن ارز است، اما اين كار عملي نشد و وقتي 
ارز يك باره 20درصد گران مي شود، آيا عقالني است 
كه فعاالن اقتصادي س��رمايه گذاري كنند، زيرا در 
اين شرايط دارايي آنها افت مي كند و ماهيت بخش 

خصوصي اين است كه دارايي  اش حفظ شود.

مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي كشور 
از آغاز توزيع ۶0 هزار تن سيب و پرتقال تنظيم 
بازاري از امروز در 3۱ اس�تان كش�ور خبر داد. 
به گزارش »مهر«، علي اوسط هاشمي در حاشيه 
بازديد از س��ردخانه هاي ذخيره ميوه ش��ب عيد 
 با اش��اره به اينكه س��تاد تنظيم بازار طي دو روز
قيمت پاي��ه اي ب��راي ميوه هاي تنظي��م بازاري 
مشخص كرده است، گفت: قيمت اين ميوه ها 15 
درصد كمتر از نرخ بازار اس��ت و قيمتگذاري اين 

ميوه ها به كارگروه استان ها واگذار شده است. 

مديرعامل س��ازمان مركزي تعاون روس��تايي 
كشور با بيان اينكه پول سبد از مشتريان گرفته 
نمي شود، تصريح كرد: با وجود آنكه 15 ميليارد 
تومان بابت سبد و بسته بندي اين ميوه ها هزينه 
شده، اما مبناي كار ما در شب عيد، خالص فروشي 
است. هاش��مي با اش��اره به وجود بيش از 2۴۴ 
ميدان ميوه  و تره بار در اس��تان ته��ران افزود: از 
شهرداري استان تقاضا داريم به ميزان كافي غرفه 
جهت توزيع ميوه ش��ب عيد در اختيار سازمان 

مركزي تعاون روستايي قرار دهد.

ارزمداخلهايهمبهمسافراننميدهند

آغازتوزيعميوههايشبعيدازامروز

    بازرگاني

    بازار

ن�رخ دالر مج�دداً خ�ود را ب�ه كانال 4 ه�زار و 
900 توم�ان و مح�دوده 5 هزار توم�ان نزديك 
كرده اس�ت و ناتواني دولت و بان�ك مركزي در 
كنترل اين نرخ ارز در ش�رايطي است كه گفته 
مي ش�ود، بانك مركزي در دو هفته اخير حدود 
۲30هزار ميليارد تومان اوراق گواهي س�پرده 
)معادل ۱5/4درص�د از كل نقدينگي( به فروش 
رسانده است. در چنين ش�رايطي كه اين حجم 
عظيم از نقدينگي جمع آوري ش�ده است، بايد 
ديد چرا دولت در كنترل نرخ ارز ناتوان اس�ت. 
به گزارش »جوان«، ت��ا چندي پيش دولت و بانك 
مركزي مدعي بود ك��ه ب��ازار ارز غيرمنطقي و به 
دليل سياسي با رش��د قيمت ها مواجه شده است. 
اين اظهارنظر يعني پمپ��اژ پول هاي قابل مالحظه 
به بازار ارز تقاضاي��ي را در بازار رق��م زده كه بهاي 
ارز با رشد مواجه شده است. در پي رشد بهاي ارز، 
چندي پيش دولت و بانك مركزي بسته سياستي 
را عملياتي كرده اند تا نقدينگ��ي موجود در بازار را 
جمع آوري كنند. اگرچه ولي اهلل سيف، چندي پيش 
ميزان فروش اوراق در پن��ج روز اول اجراي طرح را 
101ه��زار ميليارد تومان اعالم كرد، اما براس��اس 
آخرين اطالعاتي كه خبرگزاري »فارس« از بانك 
مركزي به دست آورده است، ميزان كل فروش اوراق 
گواهي سپرده در مدت دو هفته 230هزار ميليارد 
تومان بوده كه در واقع به طور متوس��ط در 12روز 
كاري روزانه 19هزار و 166ميلي��ارد تومان اوراق 

خريداري شده است. 
  سيل نقدينگي خريداران از كجا آمد؟

بانك مركزي مجوز فروش اوراق گواهي س��پرده از 
سوي همه بانك هاي كشور را براي دو هفته صادر كرد 
كه 230 ميليارد تومان اوراق گواهي سپرده )معادل 
15/۴درصد از كل نقدينگي( به فروش رسيده است. 
با فرض اينكه حجم كل نقدينگ��ي در بهمن ماه هم 
1/67درصد رش��د داشته باش��د، در پايان بهمن ماه 
نقدينگي حدود يك تريليون و ۴90هزار  ميليارد تومان 
است. با اين حساب در چارچوب فروش اوراق گواهي 
سپرده معادل 15/۴درصد از كل نقدينگي صرف خريد 
اين اوراق شد. با توجه به وضعيت نرخ  سود سپرده هاي 
كوتاه مدت و بلندمدت به نظر مي رسد، بخش عمده 
منابع اختصاص يافت��ه به خريد اوراق س��پرده هاي 
كوتاه مدت و بلندمدت را شامل مي شده كه نرخ سود 
آن كمتر از 20درصد بوده و براي دارندگان اين منابع 
نرخ سود 20درصد جذابيت داش��ته است. از طرف 
ديگر با توجه به نقش صندوق هاي س��رمايه گذاري 
درآمد ثابت در خريد اوراق و همچنين دارايي آنها كه 
بيش از 1۴0هزار ميليارد تومان است به نظر مي رسد، 
بخش قابل توجهي از منابع اين صندوق ها صرف خريد 

اين اوراق شده است. 
  تقاضا ارز را باال مي برد يا اراده اي نامرئي

در اين ميان اين نكته حائز اهميت است كه به رغم 
جمع آوري بي��ش از 200هزار ميلي��ارد تومان از 
نقدينگي كشور توسط گواهي سپرده، باز هم شاهد 

رشد نرخ ارز در بازار داخلي هستيم. هرچند برخي 
از كارشناسان تهديد هاي ترامپ به خروج از برجام 
را در تبديل ريال به ساير ارزها مؤثر عنوان مي كنند 
اما كس��ري بودجه دولت، حجم باالي بدهي هاي 
دولت، نياز دولت در روزهاي واپس��ين سال جهت 
پرداخت حقوق، دستمزد، عيدي كاركنان و بخشي 
از بدهي هاي خود به پيمان��كاران از جمله مواردي 
است كه در رابطه با رشد بهاي ارز در داخل مي تواند 
دخيل باش��د. در اي��ن بين، رفتار پتروش��يمي ها، 
فوالدي ها و برخي از صادركنندگان خرد به عنوان 
دارندگان ارز در عرضه ارزشان به بازار همچنان يكي 
از نكات مبهم اقتصاد ايران در رشد بهاي ارز است. 

همچنين رفتار دول��ت و بانك مرك��زي در رابطه 
با بازار ارز چندان شفاف نيس��ت و وجود دالالن و 
صرافي هاي غيرمج��از در ب��ازار ارز از نكات مبهم 

ديگر است. 
   محصوالت كارخانه اي ايران ضعيف

 و وابسته به ارز است
در اي��ن ميان، روز گذش��ته در ش��رايطي كه همه 
حواس ه��ا ب��ه جلس��ه اس��تيضاح وزراي كار و 
راه و شهرس��ازي بود، بهاي ارز در ب��ازار دوباره باال 
كش��يد و اين افزايش بهاي ارز براي اقتصاد ايران 
و به ويژه طبق��ات ضعيف جامعه اثر س��وء خواهد 
داش��ت، زيرا تولي��دات كارخانه اي اي��ران حتي از 
امارات نيز كمتر اس��ت و عموم محص��والت اوليه 
توليدات كارخانه اي ايران نيز از طريق واردات تأمين 

مي شود. بدين ترتيب رشد بهاي ارز مي تواند به رشد 
نرخ محصوالت نهايي كارخانه اي بينجامد و واردات 
محصوالت موادغذايي را نيز افزايش دهد كه به ضرر 

اقشار پايين درآمدي ايران مي باشد. 
  پوشش ناكارآمدي ها با رشد نرخ كاال 

و خدمات
در حالي كه در اقتصاد جهاني رقابت بر سر افزايش 
كيفي��ت و كاهش قيمت در جريان اس��ت، رش��د 
نرخ ها در اقتص��اد ايران براي پوش��ش هزينه هاي 
دول��ت )كارفرماي ب��زرگ( و بنگاه ه��اي مختلف 
)كارفرماهاي متوسط و كوچك تر( در جريان است و 
گاه رشد قيمت ها كه كفاف پوشش هزينه ها و ضعف 
كارآمدي را نمي دهد، بنگاه ها از كيفيت خدمات و 
كاالي توليدي كاس��ته و در اين ميان مسيرهايي 
چون اخذ تسهيالت از شبكه بانكي و ايجاد معوقات 
كالن بانك��ي، مالياتي، بيمه اي را جهت پوش��ش 
ضعف ها دنب��ال مي كنند و حال آنكه اين مس��ير 
براي اقتصاد ايران خوب نيست. زيرا با رشد نرخ ها، 
درآمدهاي نيروي كار رش��د نمي يابد و همين امر 
باعث رشد فقر و ضعف مالي و طرف تقاضا در اقتصاد 

ايران شده است. 
 »ايسنا« روزگذشته درباره آخرين تحوالت بازار ارز 
نوشت: قيمت دالر در ميان دالالن به ۴ هزار و 900 
تومان رسيده و صرافي ها نرخ رسمي دالر و يورو را از 
تابلوهايشان حذف كرده اند و از سوي ديگر در ادامه 
روند روزگذشته فروش اين دو ارز همچنان متوقف 

است حتي براي مسافران.  
برخالف روزها و هفته هاي گذشته، ديگر خبري از 
صف هاي طوالني مقابل صرافي ها در بازار نيس��ت 
و حتي مس��افران هم صفي تشكيل نداده اند. علت 
اصلي هم اين است كه در ادامه روند روز هاي اخير 

اكثر صرافي ها دالر و يورو نمي فروشند. 
در چند روز قبل اعالم شد كه خريد دالر و يوروی 
دولتي با داشتن مدارك مس��افري از جمله ويزا و 
بليت امكان پذير است، اما در حال حاضر اين امكان 
براي مس��افران هم وجود ندارد و صرافي ها اين دو 
ارز مهم را عرض��ه نمي كنند. برخ��ي از صرافي ها 
مي گويند كه بانك مركزي در عرضه روزانه خود به 
آنها دالر ارائه نمي كند، اما بانك مركزي روزگذشته 
اين ادعا را رد و اظهار كرده است كه روند عرضه دالر 
به صرافي ها متوقف نشده اس��ت. اگر اين صحبت 
درست باشد، دقيقاً مشخص نيست چرا صرافي ها 
فروش دالر و يورو را متوقف كرده اند. در حال حاضر 
متقاضيان دالر و يورو مجبور هس��تند براي خريد 
به سراغ دالالن و دستفروش��ان ارز بروند. در بازار 
آزاد و در ميان دالالن، دالر با قيمت ۴ هزار و 900 
تومان فروخته مي شد و يورو در آستانه 6 هزار تومان 
قيمت داشت. تغيير ديگري هم كه در روند ديروز 
بازار رخ داده اين است كه قيمت ها روي تابلو اعالن 
قيمت ه��اي صرافي ها به قيم��ت واقعي نزديك تر 
ش��ده و ديگر خبري از نرخ ۴ ه��زار و ۴00 توماني 

روي تابلوها نيست.

رضا   دهشيری  |   جوان

س�خنگوي كميس�يون صنايع و مع�ادن مجل�س، از تصويب 
تعرف�ه خودروه�اي هيبري�دي 5ت�ا ۲0درص�د خب�ر داد. 
س��عيد باس��تاني در گفت وگو با »تس��نيم«، با اش��اره به نشست 
هيئت وزيران در مورد كاهش تعرف��ه خودروهاي هيبريدي اظهار 
داشت: با توجه به انتقادات مطرح شده مبني بر چرايي افزايش تعرفه 
خودروهاي هيبريدي وزارت صنعت پيشنهاد خود را براي اصالح 

تعرفه خودروهاي هيبريدي به هيئت دولت ارس��ال كرد كه مورد 
تصويب قرار گرفته است. وي افزود: در تصميم جديد هيئت دولت 
تعرفه واردات خودروهاي مايلدهيبريد، فول هيبريد، پالگين هيبريد 
و خودروهاي تمام الكتريكي بين 5تا 20درصد تعيين شده است. 

وي درخصوص رأي ديوان عدال��ت اداري در لغو مصوبه دولت در 
اعالم تعرفه هاي جديد خودرو افزود: رأي اخير ديوان عدالت براي 

يك شعبه بوده و قابل تفويض كلي نيست. اما اگر رأي ديوان توسط 
شعبه عمومي صادر مي شد، امكان لغو مصوبه دولت را داشت. به اين 
صورت كه رأي ديوان در هيئت دولت بررسي و بعد از شكسته شدن 
آرا اجرايي مي شود. س��خنگوي كميسيون صنايع مجلس تصريح 
كرد: هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه جديد هيئت دولت 

را به دستگاه هاي مربوطه ابالغ نكرده است.

تعرفهوارداتخودروهايهيبريدي۵تا۲۰درصدشد
   صنعت

ادامه كاهش صادرات نفت ايران
 فروش نفت ايران اين ماه 

به كمترين میزان 2 سال گذشته مي رسد
ي�ك منب�ع آگاه اعالم ك�رد: به دليل نامش�خص ب�ودن وضعيت 
تحريم ه�اي امري�كا و بيم�ه تانكرها، مي�زان فروش نف�ت ايران 
اي�ن م�اه ب�ه كمتري�ن مي�زان دو س�ال گذش�ته مي رس�د. 
به گزارش »فارس«، براس��اس اعالم ي��ك منبع آگاه ب��ه بارگيري و 
زمان بندي تانكرهاي نفت ايران، ميزان صادرات نفت خام و ميعانات 
گازي ايران در ماه جاري به كمترين ميزان دو س��ال گذشته خواهد 
رسيد. دليل آن اين است كه خريد نفت ايران از سوي مشتريان اصلي 
آسيايي در سطح وسيعي نس��بت به ماه گذش��ته يك پنجم كاهش 

خواهد يافت. 
اين منبع آگاه كه نخواس��ت نامش فاش ش��ود، اعالم كرد: خريداران 
اصلي در ماه مارس )اس��فند( تنه��ا 1/9۴ميليون بش��كه در روز نفت 
ايران را خريداري خواهند كرد كه اين رقم نسبت به ماه فوريه كاهش 

21درصدي خواهد داشت. 
اين گزارش مي نويس��د، خريد پايين از سوي مش��تريان اصلي باعث 
خواهد شد ميزان خريد نفت از ايران به كمترين ميزان از مارس 2016 
تاكنون برسد. اگر خريد اين ماه را با مارس 2017 مقايسه كنيم، ايران 
به عنوان سومين كشور توليدكننده نفت در بين اعضاي اوپك با كاهش 

26درصدي فروش نفت مواجه خواهد شد.
 اين كاه��ش در حالي ص��ورت مي گيرد كه ايران ب��ا تمركز روي 
مشتريان محلي و با اس��تفاده از انواع روش ها نظير كاهش قيمت 
نفت و ارائه تخفيف ب��ه حمل محموله هاي نفت��ي در پي افزايش 

فروش نفت است. 
حتي در آسيا بازاري كه ايران به عنوان هدف اصلي صادرات نفتي خود 
در نظر گرفته اس��ت، ميزان فروش نفت ايران اين ماه به 1/12ميليون 
بشكه در روز خواهد رس��يد كه اين رقم از ماه فوريه يك سوم كاهش 
يافته اس��ت. ضمن اينكه ژاپن به عنوان چهارمين كشور خريدار نفت 
ايران ديگر اين ماه از ايران نفت خريداري نمي كند و اين نخستين بار 

است از مارس 2016تاكنون اتفاق مي افتد. 
براس��اس اعالم اين منبع قابل اعتماد، دليل عدم خريد نفت ايران از 
سوي ژاپن شرايط مبهم تحريم ها عليه ايران است، چراكه اين كشور 
مطمئن نيست آيا بيمه ها براي تانكرهاي حامل نفت ايران، بعد از ماه 
مارس برقرار خواهد بود يا نه؟ بخش زي��ادي از اين كاهش مربوط به 
تحريم هاي امريكا بر ايران است كه به بهانه برنامه هاي موشكي ايران و 
حقوق بشر صورت مي گيرد. در كنار آن به دليل اين نگراني كه به زودي 
امريكا از توافق برجام عقب نش��يني كرده و تحريم هاي خود را كلي تر 

ارائه خواهد داد، صورت مي گيرد. 


