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هادي غالمحسینی

آخوندي الگوي فرار از پاسخگويي 
شريعتمداري را كپي كرد 

روز گذش�ته برخ�ي رس�انه ها خب�ر از اس�تعفاي عب�اس 
آخون�دي، وزي�ر راه و شهرس�ازي دادند؛اس�تعفايي ك�ه 
براي ف�رار از اس�تيضاح بود،ام�ا به نظر مي رس�د، آخون�دي نيز 
همچ�ون ش�ريعتمداري وزير صنع�ت، مع�دن و تجارت ب�ا اين 
حرب�ه كوش�يده، پاس�خگويی خ�ود را در مجلس منتف�ي كند. 
به گزارش »ج��وان«، ط��رح استيضاح عب��اس آخوندي وزي��ر راه و 
شهرسازي چن��دي پيش با بي��ش از 50 امض��اي نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي تقديم هيئت رئيس��ه پارلمان شد. بر اين اساس پس 
از بررسي هاي انجام شده در هيئت رئيس��ه، طرح استيضاح آخوندي 
به منظور بررسي در كميسيون مربوطه، به كميسيون عمران مجلس 
شوراي اسالمي ارجاع شد. به موجب قانون، كميسيون عمران بايد پس 
از برگزاري جلسات با حضور آخوندي طبق زمان مشخص شده طرح 

استيضاح وزير را بررسي كند. 
پس از فراز و نشيب هاي استيضاح آخوندي و طي مذاكراتي كه دولت 
با مجلس داشت و بر اساس گفته هاي برخي نمايندگان مجلس، دولت 
به مجلس توصيه ك��رده است براي بررسي ط��رح استيضاح آخوندي 

دست نگه دارد. 
اما ديروز »فارس« گزارش كرد كه كميسيون عمران مجلس در حال 
حاضر بررسي طرح استيضاح عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي را 
مس��كوت نگه داشته است. به گفته يكي از اعضاي كميسيون عمران 
مجلس شوراي اسالمي، گفته مي شود عب��اس آخوندي پس از اعالم 

دولت براي بركناري او، خود اعالم استعفا كرده است. 
در همين رابطه، علي كرد، نماينده مردم سيس��تان و بلوچس��تان در 
مجلس شوراي اسالمي ديگر عضو كميسيون عمران هم ضمن تأييد اين 
خبر عنوان كرد كه در حال حاضر احتماالً اين اعالم استعفا به صورت 

شفاهي بوده باشد و وزير منتظر اعالم نظر رئيس جمهور است. 
وي افزود: البته بين بركناري آخوندي و استعفاي او بحث است، اما در 
هر صورت آخوندي اعالم استعفا كرده است،ولي هنوز مشخص نيست 

دولت او را بركنار كند يا با استعفايش موافقت كند. 
وي در ادام��ه اعالم ك��رد: در حال حاض��ر بنا ب��ه تصميم گيري هاي 
انجام گرفته، ط��رح استيضاح عباس آخوندي در كميس��يون عمران 
مجلس شوراي اسالمي مطرح نيس��ت و منتظر تصميم دولت در اين 
خصوص هستيم. گفتني است، چندي پيش نيز طرح استيضاح محمد 
شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت تقديم هيئت رئيسه مجلس 
شد، اما انتشار شايعه استعفاي وي، باعث ملغي شدن استيضاح وي شد و 
حاال گفته مي شود كه شريعتمداري قرار است در آينده نزديك به عنوان 

وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي به مجلس معرفي شود.
   وزارت راه بركناري وزير راه توسط دولت را تكذيب نكرد

اما به رغم برخی شايعات در خصوص استعفای آخوندی روابط عمومي 
وزارت راه و شهرسازي استعف��اي وی را تكذيب كرد، اما خبر بركناري 
توسط دولت را نه. وزارت راه و شهرس��ازي در خصوص اخبار منتشر 
شده در رابطه با استعفاي عباس آخوندي اعالم كرد: »مركز ارتباطات و 
اطالع رساني وزارت راه وشهرسازي در پي انتشار خبري مبني بر اينكه 
گفته مي شود وزير راه و شهرسازي پس از اعالم دولت براي بركناري 
او، خود اعالم استعف��ا كرده است كه استعفاي وزي��ر راه و شهرسازي 

تكذيب مي شود. «

پس از افزايش چشمگير ميزان مصرف بنزين 
در كش�ور كه باعث به وجود آمدن مشكالتي 
در مس�ير عرضه اين محصول اس�تراتژيك 
ش�د، حاال به نظر مي رس�د كه دول�ت در پي 
كاهش ارزش پ�ول ملي و ب�راي جلوگيري از 
قاچاق س�وخت به خ�ارج از مرزها ب�ه دنبال 
راه حل استفاده از سهميه و كارت هاي سوختي 
است كه پيشتر اصرار بر حذف آنها را داشت

امسال چهارمين سالي است كه بنزين در كشور تك 
نرخي است و اين محصول استراتژيك بدون توجه 
به رشد تورم همچنان با همان نرخ 1000 توماني 
عرضه مي شود؛ روندي كه به نظ��ر مي رسد دولت 
يازدهم از طريق آن مي كوشيد تا در دولت دوازدهم 
را نيز از آن خود كند، ام��ا همين موضوع باعث شد 
نه تنها ميزان مصرف سوخت در داخل كشور رشد 
چشمگيري داشته باشد، بلكه حجم قاچاق سوخت 
به خ��ارج نيز افزاي��ش يافت. به نحوي كه حس��ن 
خس��روجردي، عضو اتحاديه صادركنندگان نفت، 
گاز و پتروشيمي چندي پيش عنوان كرد كه ميزان 
قاچاق بنزين به خارج از كشور بيش از 20 ميليون 
ليتر در روز اس��ت. اما حاال دولت ب��راي كاستن از 
ميزان مخارج خ��ود در موضوع سوخ��ت بار ديگر 
تصميم گرفته كه سر و ساماني به وضعيت فروش 
سوخت دهد. گفته مي شود كه دولت در حال بررسي 

سناريوهاي مختلف در اين خصوص است. 
  سناريوهاي دولت براي كنترل مصرف

به رغم آنكه بارها نوبخت و ساير مسئوالن دولت بر 

ثابت ماندن نرخ بنزين تأكيد كرده اند، اما»فارس« 
گفت وگويي با يك مقام ارش��د دولتي را منتشر 
كرد كه اين ف��رد ادعا كرده ب��ود، پيشنهاد ي به 
منظور افزايش قيمت حامل هاي انرژي در همان 
جلسه اول يا دوم شوراي عالي قوا مطرح و با نظر 

اعضا تصويب شد. 
قرار است هيئت دولت تمامي جوانب و جزئيات 
اجرايي را بررسي و جمع بندي كند و احتمال دارد 
تا پايان سال فاز جدي��دي از هدفمندي يارانه ها 
اجرا شود. اين ف��رد كه نام��ي از وي در مصاحبه 
منتشر نشده، در خص��وص سناريو هاي موجود 
براي اج��راي فاز جديد هدفمندس��ازي يارانه ها 
گفت: در حال حاضر سهميه بندي با هفت سناريو 
طراحي و پيش بيني شده و در آن دو نرخي شدن 

بنزين قطعي است. 
در يك��ي از اي��ن مدل ه��اي پيشنه��ادي بنزين 
سهميه اي همان 1000 تومان و با سهميه ۶0 ليتر 

براي هر خودرو در نظر گرفته شده است. 
اين مقام ارشد دولت سپس ب��ه جزئيات بيشتر 
موضوع اشاره كرد و بيان داشت: همچنين يكي 
از مدل ها مربوط به اختص��اص كوپن بنزين به 
افرادي است كه خودرو ندارند، به گونه اي كه مثاًل 
روزانه يك تا دو ليتر بنزين سهميه اي داده شود 
و اگر مصرف نكردند به قيمت فوب خليج فارس 
از آنها خريداري شود. حسن اين كار اين است كه 
با افزايش قيمت اقشار آسيب پذيري كه وسيله 
نقليه ندارند مي توانن��د از به��اي آن برخوردار 

شوند، اما هنوز روي اين مدل اختالف نظر وجود 
دارد. با اين حال به نظر مي رسد در صورت اجراي 
چنين طرحي پرداخت هاي نقدي يارانه نيز در 

اين قالب گنجانده مي شود. 
اين مقام ارشد دولتي با بي��ان اينكه براي خريد 
بنزين به قيمت فوب از افراد بدون وسيله مشكل 
منابع نداريم، تصريح كرد: بر اساس پيشنهادات 
مطرح شده قيمت بنزين آزاد نيز در سناريو هاي 
مختلف از 1200 تومان تا ۴000 هزار تومان يعني 
قيمت فوب خليج فارس پيش بيني شده است. وي 
با تأكيد بر اينكه قاچاق سوخت در ماه هاي اخير 
به شدت افزايش يافته و همچنين مصرف نيز باال 
رفته است، يادآور شد: مصرف بنزين روزانه به ۹0 
ميليون ليتر رسي��ده درحالي  كه بايد حدود ۷0 
ميليون ليتر باشد. وي سپس تصريح كرد: براي 
اجراي هر كدام از اين پيشنه��ادات فعاًل دولت 
مالحظاتي دارد، اما اج��راي آن تا پايان سال نيز 

محتمل است. 
   وزارت نفت سهميه بندي را مطرح كرد

در همين ارتباط حسين اميري خامكاني، نايب 
رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي 
هم روايتي ديگر از تالش دولت براي ساماندهي 
وضعيت مصرف سوخت ارائه در اين خصوص به 
خانه ملت گفت: بح��ث سهميه بندي بنزين در 
كنار كارت سوخت از سوي مسئوالن وزارت نفت 
مطرح شده اما هنوز مشخص نيس��ت كه بنزين 

سهميه بندي مي شود يا خير. 

نايب رئيس كميس��يون انرژي مجلس شوراي 
اسالمي، با بيان اينكه ني��از عرفي و منطقي يك 
خانواده در حوزه سوخت ب��ا سهميه موجود در 
كارت تأمين مي شود، افزود: اما اگر فردي بخواهد 
بيش از نياز عادي مصرف داشته باشد بايد هزينه 
آن را پرداخت كند، همانند حوزه برق كه فردي 
براي استخر ي��ا ساير تجهيزات ب��رق بيشتري 
مصرف مي كند بايد هزينه هاي افزون بر مصرف 
عادي را پرداخت كند تا برق يك خانواده محروم 

در دل كوير تأمين شود. 
وي ادامه داد: خانواده اي كه چند خودرو در اختيار 
دارد و مي خواهد از تمامي اين خودروها استفاده 
كند، بايد هزينه آن را پرداخ��ت كنند،بنابراين 
در حال حاض��ر دولت در ح��ال بررسي موضوع 
سهميه بندي بنزين است. نماين��ده مردم زرند 
و كوهبن��ان در مجلس ش��وراي اسالمي با بيان 
اينكه در سهميه بندي سوخت تا ميزان مصرف 
معمول��ي بنزين با قيم��ت متع��ارف فروخته و 
محاسبه مي شود، اظهار داشت: اگر فردي بخواهد 
بيش از ميزان سهميه سوخت مصرف كند بايد از 
ميزان تعيين شده مبلغ بيشتري پرداخت يا پول 

سوخت را به قيمت تمام شده پرداخت كند. 
   دولت خود مقصر است

 تالش دولت ب��راي افزايش نرخ سوخت به بهانه 
مقابله با قاچاق سوخت در حالي است كه وزارت 
نفت خود با ح��ذف كارت هاي سوخ��ت، عماًل 
فرصت و فضا را ب��راي شكل گيري مجدد قاچاق 

فراهم كرد. 
اتفاقي كه در خرداد ۹۴ شكل گرفت و با تك نرخي 
شدن ن��رخ سوخت و اتم��ام مهل��ت استفاده از 
سهميه ها، مزيت استفاده از كارت هاي سوخت 
در ميان مردم از بين رفت و عماًل اين ابزار كنترلي 

قاچاق سوخت و كنترل تقاضا از ميان رفت. 
اين در حالي بود كه ب��ا افزايش بي رويه تقاضاي 
بنزين در سال هاي ۷5 تا ۸5، طرح سهميه بندي 
سوخت با استفاده از سامان��ه هوشمند در سال 
۸۶ در دستور كار قرار گرفت و با اجراي اين طرح 
نه تنها رشد تقاضاي بنزين كامالً متوقف شد، بلكه 
به علت محدوديت عرض��ه عماًل قاچاق سوخت 
به صفر رسيد. همچني��ن برآورد ها حاكي از آن 
است كه در كل هشت سال سهميه بندي بنزين 
با استفاده از سامانه هوشمن��د، از محل كاهش 
مجموع تقاض��اي سوخ��ت، 100 ميليارد دالر 
صرفه جويي شد كه ۷5 ميليارد دالر آن مستقيماً 
ناشي از كم شدن تقاضاي بنزي��ن و 25 ميليارد 

دالر آن ناشي از جايگزيني با CNG است. 
از اي��ن رو بايد گف��ت كه اگرچ��ه سهميه بندي 
عاقالنه بنزي��ن مي تواند تا حد زي��ادي مشكل 
قاچاق سوخت را مرتفع كند، اما بي شك افزايش 
نجومي قيمت بنزين ت��ا ۴000 تومان، مطابق 
آنچه» فارس« منتشر كرده، ب��ار ديگر مي تواند 
خود محركي ب��راي جهش ن��رخ ت��ورم و بروز 

مشكالت تازه براي مردم باشد.

حسين ظهره وند   |   تسنيم

گراني سيمان به بهانه گراني پاكت
يك عض�و انجمن س�يمان با بي�ان اينك�ه افزايش قيم�ت پاكت 
باع�ث ش�ده ت�ا كارخانج�ات س�يمان بيش�تر محص�والت 
خ�ود را ب�ه ص�ورت فل�ه اي بفروش�ند، گفت: براس�اس ك�دام 
اس�تدالل قيم�ت پاك�ت چندي�ن براب�ر ش�ده؟همين افزايش 
قيم�ت پاكت باعث ش�ده تا قيم�ت س�يمان افزايش پي�دا كند. 
به گزارش »تس��نيم«، محمدعلي بُد با اشاره به افزايش قيمت پاكت 
سيمان در بازار گفت: در چند ماه گذشته پاكت سيمان با قيمت 300 
تا۴50 تومان به فروش مي رسيد، اما متأسفانه عدم نظارت دستگاه ها 
باعث شد ت��ا كارخانه هاي توليدي پاكت قيمت ه��ا را امروز به بيش از 

2000 تومان برسانند. 
وي با بيان اينكه افزايش قيمت پاكت باعث شده تا كارخانجات سيمان 
بيشتر محصوالت خود را به صورت فله اي بفروشند، افزود: همين فروش 
فله اي نيز كيفيت سيمان را در بازار كاهش داده است، به نحوي كه برخي 
از افراد با احداث كارگاه هاي مختلف سيمان فله اي را خريداري و سپس 
به صورت دستي وارد پاكت هاي كوچك مي كنند. اين درحالي است كه 
سيمان هاي پاكتي 50 كيلويي عرضه مي شد، ولي اين كارگاه پاكت هاي 

30 كيلويي را وارد بازار كرده اند. 
اين عضو انجمن توليدكنندگان سيمان اف��زود: جالب اينجاست اين 
كارگاه ها براي سود بيشتر همراه سيمان ، پودر سنگ و خاك نيز داخل 

پاكت ها كرده تا وزن آنها افزايش پيدا كند.

يكي از قرمز ترين روز هاي بورس رقم خورد 
 حقيقي هاي هيجاني 

مقصر نوسان بازار بورس و ارز    
اگر چه ريزش بي�ش از 7هزار واحدي روز گذش�ته ش�اخص كل 
بازار بورس تهران را عده اي از كارشناس�ان اصالح قيمتي س�هام 
ناش�ي از تعديل بهاي ارز معرفي كردند، اما رفتار سرمايه گذاران 
حقيقي ت�ازه وارد و هيجاني براي فروش س�هام و خ�روج از بازار 
يكي ديگ�ر از داليل س�قوط ش�اخص هاي ب�ورس عنوان ش�د. 
به گزارش »ج��وان«، روز گذشت��ه شاخص كل ب��ازار سرمايه يكي از 
بزرگ ترين ريزش هاي روزانه خود را تجربه كرد،به طوري كه اين نماگر 
با ۷۶55 واحدي )معادل۴/5 درصد( سق��وط در محدوده 1۷۶ هزار و 

۴1۹ واحد به كار خود در قرمزترين روز بورسي سال پايان داد. 
شاخص كل در همان ساعت اوليه روز گذشته معامالت حدود ۶ هزار 
واحد نزول كرد و وضعيت منفي بازار تا 10 دقيقه پس از تصويب الحاق 
ايران به اليحه كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم)CFT( در 
مجلس ادامه داشت و در حوالي ساع��ت 12 حجم تقاضا در نمادهاي 

بازار افزايش داشت 
اقتص��اد اي��ران و بازارهايش ب��ه نظر مي رس��د در ب��رزخ بي خيري و 
مه آلوده بودن چشم انداز به س��ر مي برد، البته طبيعي است، زيرا گاهي 
دايره اطالعات آنقدر تنگ مي شود كه چشم انداز براي خيلي ها نامعلوم 
مي شود، اما اظهارات اميدبخش و محكم مقاماتي چون رئيس كل بانك 
مركزي، رئيس دفتر رئيس جمهور و مع��اون اقتصادي رئيس جمهور 
در رابطه با كاهش و ثبات ب��ازار ارز و همچنين دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در رابطه با تقويت ارزش پول ملي اين تحليل را تقويت 
مي كند كه روزهاي بهتري براي اقتصاد ايران در پيش است، با اين حال 
عامه مردم به تصور روند حركت بازارها طي ماه هاي اخير و همچنين 
نزديك شدن به موعد تحريم هاي امريكا تصور مي كنند، وضعيت بازارها 
بدتر خواهد شد كه هميشه بايد امكاني براي يك اتفاق غير منتظره در 

جهت بهبود وضعيت و كاهش ريسك ها قائل شد. 
در همين راستا طي روزهاي اخير بلومبرگ طي تحليلي مدعي شده بود 
كه افزايش بهاي جهاني نفت امكان دارد ترامپ را براي گفت وگو با ايران 
پاي ميز مذاكره بياورد، كما اينكه بعد از تندي هايي كه ترامپ در برابر 
كره شمالي داشت در نهايت از خود نرمش نشان داد در اين بين با توجه 
به رشد بهاي جهاني نفت بسياري از كشورهاي واردكننده نفت از ايران 
درخواست معافيت براي واردات نفت از ايران را با امريكا مطرح كرده اند 

كه امريكا از اين ناحيه در تنگنا و تحت فشار مي باشد. 
در اين بين به هر رو ابه��ام در رابطه با آينده اقتص��اد و تعيين تكليف 
تحريم ها روز گذشته روند هاي عجيبي در بازار ارز و بازار سرمايه رقم 
زد، به طوري كه در بازار ارز كم��ي قيمت ها به سمت رشد حركت كرد 
و بازار بورس تهران و فرابورس ني��ز دچار ريزش قيمت ها شد و در اين 
ميان مجلس شوراي اسالمي نيز در رابط��ه باپيوستن ايران به يكي از 
بخش هاي FaTF نظر مساعد داد و بايد ديد نظر شوراي نگهبان در 
اين رابطه چيس��ت، اما به هر حال بخشي از فرايند ب��راي پيوستن به 

كنوانسيون مذكور در كشور طي شد. 
عده اي كارشناس��ان با بيان اينك��ه چشم انداز اقتصاد اي��ران از منظر 
ريس��ك هاي بين المللي در آب ها است، معتقدند كه حركت هاي اين 
روزهاي قيمت در بازار ارز و سرمايه ناشي از رفتارهاي سرمايه گذاران 
حقيقي هيجاني است كه ب��دون هيچ گونه تحليل عميق��ي وارد بازار 
شده اند و حاال با تشدي��د ابهام در رابطه ب��ا آينده ب��ازار از بازار خارج 
مي شوند و همين ام��ر موجي در طرف عرضه به وج��ود آورده است، از 

همين رو شاهد تغيير قيمت ها هستيم. 
ارزش معام��الت خرد سهام و ح��ق تقدم در نماده��اي عادي بورسي 
و فرابورسي نزديك ب��ه 2/2 هزار ميليارد تومان ب��ود كه خود نشان از 
اميدواري خريداران به بازگشت بازار به مدار صعودي دارد. ارزش كل 
معامالت خرد در شش ماه نخست سال رقمي نزديك ۴0 هزار ميليارد 
تومان نشان مي دهد كه ۴0 درصد اين بخش از معامالت طي 10 روز 

گذشته روي داده است. 
در جريان بازار روز گذشته بيش از ۷/2 ميلي��ارد ورقه بهادار به ارزش 
2 هزار و 23۴ ميليارد تومان در ب��ورس دادوستد شد كه از اين ميزان 
بيش از يك هزار و 550 ميليارد تومان ب��ه معامالت خرد سهام و حق 
تقدم در اين بازار اختصاص داش��ت. در بين گروه هاي بزرگ حاضر در 
بازار، گروه فرآورده ه��اي نفتي و فلزات اساس��ي و بانكي ها بيشترين 
ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند. همچنين در بين نمادهاي 
تأثيرگذار نيز معامالت منفي »ف��ارس«، »فوالد«، »كگل« و »فملي« 
بيشترين تأثير منفي را بر شاخص كل داشتند. گفتني است امروز نماد 
»فارس« محدود 10 درصد منفي قيمت��ي بازگشايي شد و به تنهايي 
بيش از 1233 واحد شاخص را عقب كشيد. در فرابورس هم شاخص 
آيفكس به دنبال جو هيجان منفي كل بازار، ۸۸ واحد عقب نشست و 
در پله 2020 واحد ايس��تاد. در اين بازار نيز بيش از يك ميليارد ورقه 
بهادار به ارزش ۴50 ميليارد تومان دادوستد شد كه از اين ميزان ۴00 
ميليارد تومان به معامالت خرد سهام و حق تقدم در اين بازار اختصاص 
داشت. در بين نمادهاي با اهميت فرابورسي نيز »مارون«، »زاگرس« و 

»ذوب« بيشترين نقش را در منفي كردن آيفكس داشتند.

هادي سوري

3 ايراد مديريتی در صنعت خودرو   
نوسانات شديد قيمت خودرو در ايران اين روزها بر هيچ كس پوشيده 
نيس��ت. از اوايل سال ۹۷ و شني��ده شدن زمزمه هاي خ��روج امريكا 
از توافق هس��ته اي التهاب قيمت ها دامن بازار خ��ودرو را هم گرفت. 
نمونه هاي زيادي از اختالف قيمت خودرو در كارخانه و بازار مشاهده 
شد كه به صف كشيدن مردم عادي در پش��ت وب سايت هاي فروش 
خودرو انجاميد ك��ه يكي از بارزترين آنها كه س��ر و صداي زيادي هم 
در بين مردم و رسان��ه داشت، پيش فروش قطعي مزدا 3 توسط بهمن 
خودرو بود ك��ه اختالف 100 ميليوني را در ي��ك روز به خوش وقتان 
موفق به خريد ارائه مي داد، اما الزم به توضيح است كه خريداران واقعي 
در اين ميان هميشه از دالالن بازار عقب مي مانند و سهمي از اين سفره 
نمي گيرند. به راستي كه اين بازار زمينه اي طاليي براي رشد دالالن 
فراهم كرده است. در اين ميان چنين تص��ور مي شود كه تحريم هاي 
اياالت متحده اولين و تنها دليل آشفتگي اي��ن بازار است و به همين 
دليل داليل ساده و درون سازماني ديگ��ر از چشم مردم عادي پنهان 
مي ماند. اگر بخواهيم نگ��اه دوباره اي به علل گران��ي خودرو در سال 
جاري بيندازيم مي توانيم ريشه بيش از نيمي از اين افزايش قيمت را 
در نااليقي تعداد نه چندان كمي از مديران ارشد خودروساز و قطعه ساز 

و زنجيره تأمين قطعه يافت. 
اين عدم مديريت را مي توان در سه بخش به طور خالصه تبيين كرد:

 بخش اول: عدم پيش بيني برخي مديران خودروساز از وضعيت روشن 
خروج امريكا از فرجام، به گونه اي كه برخي از مديران با زمزمه خروج امريكا 
 Complete,(دار ckd از برجام نس��بت به تأمين قطعات خودروهاي
Knocked Down - قطع��ات كام��اًل منفصل ( پيش بين��ي الزم را 
نكردند و سبب شدند توليد اين خودروها با مشكل اساسي تأمين قطعه 
مواجه بشوند. اين در حالي است كه ديگر مديراني كه پيش بيني درست و 
منطقي از اين موقعيت تجاري كشور داشتند توانسته اند نسبت به تهيه يا 
داخلي سازي اين قطعات از وارد شدن شوك توقف توليد تا اندازه اي بكاهند 

و خودرو را با قيمتي مناسب روانه ي بازار كنند. 
بخش دوم: عدم مديريت هزينه هاي توليد در زنجيره تأمين قطعات. در 
اين ميان سال هاست شركت هاي تأمين كننده قطعه در جهت كاهش 
قيمت قطع��ات تالش ها و برنامه ريزي هاي متع��ددي داشته اند، اما به 
جرئت مي ت��وان گفت موفقي��ت چشمگيري حاص��ل نشده است. در 
اين زمينه مي توان داخلي سازي قطعات خودروه��اي چيني را كه به 
صورت) CKD )Complete, Knocked Down قطعات كاماًل 
منفصل تولي��د مي شوند، مثال زد. اين روند به گون��ه اي است كه اكثر 
قطعات داخلي سازي شده از اين خودرو ها معادل يا فقط كمي كمتر از 
قيمت قطعات وارداتي از چين مي باشد كه در اين زمينه قطعه ساز تنها 
در راستاي داخلي سازي اقدام ب��ه وارد كردن قطعات منفصله از قطعه 
اصلي مورد نظر نكرده و در داخل اقدام مونتاژ و تست نهايي قطعه تمام 

شده مي كند. 
پر واضح است كه عدم تغيير در اين پروس��ه سبب كاهش هزينه هاي 
توليد نشده است،بنابراين هزينه هاي تأمين در راستاي داخلي سازي 

كاهش چشمگيري نمي يابد. 
ضمناً در همين راست��ا مي توان گفت هزينه ه��اي سربار شركت هاي 
واسطه بين خودرو س��از و قطعه ساز در ط��ول دو دهه گذشته كاهش 

چشمگيري نداشته است. 
بخش سوم: عدم هماهنگي بين توليد كننده، وزارت صمت و شوراها و 
بانك ها. اتخاذ تصميم گيري هاي مستقل در وزارتخانه و بانك مركزي 
جهت تخصيص ارزهاي دولتي به توليد كننده نسبت به ورود قطعات 
CKD دار سبب شده است تأخيرهاي زي��ادي در دريافت و ترخيص 
قطعات از گمرك صورت بگيرد. در اين ميان تأخير در ارسال مدارك از 
طرف توليدكننده به نهادهاي ذيربط را نبايد ناديده گرفت. آيا مشكالت 
اساسي مديريت��ي در صنايع خودرو س��ازان ايران ح��ل و روند بهبود 

مديريت مشهود خواهد شد ؟
كارشناس صنعت خودرو

تصميم جدي دولت براي افزايش قيمت بنزين

بازگشت به سهميه بندی با روش دولت دواز دهم
 در يك سناريوی محتمل 60 ليتر بنزين برای هر خانواده لحاظ می شود

و بيشتر از آن را مصرف كننده بايد برای هر ليتر تا 4 هزار تومان پرداخت كند

جعفر   تكبیري
   گزارش یک

معاون اسبق ارزي بانك مركزي با توضيح داليل 
كاه�ش ن�رخ ارز گفت كه ب�ا توجه ب�ه افزايش 
صادرات، افت واردات و بهاي نفت بازار ارز كشور 
قاب�ل مديريت اس�ت و بانك مرك�زي مي تواند 
نرخ بازار آزاد را به نرخ بازار ثانويه نزديك كند. 
به گزارش »فارس«، سيدكمال سيدعلي درخصوص 
علت كاهشي ن��رخ ارز در ب��ازار اظهارداشت: به نظر 
مي رسد وقتي نرخ ارز به آن سرعت باال مي رفت و از 
طريق شبكه هاي مجازي و شبكه هاي خارجي حمايت 
مي شد، اين افزايش كاماًل هيجاني و غيرمنطقي بود. 
وي افزود: دولت و دو قوه ديگر تصميم گرفتند مقداري 
دست بانك مركزي را باز بگذارند و مجوز دادند به بازار 
وارد شود و اين اقدام به سرعت افزايش قيمت را كند 
كرد و سپس روند قيم��ت را كاهشي كرد. سيد علي 
با بيان اينكه بانك مركزي مي توان��د نرخ بازار آزاد را 
به نرخ ب��ازار ثانويه ارزي نزديك كن��د، افزود: وجود 
فاصله اندك قيمت بين بازار ثانويه و بازار آزاد طبيعي 
است؛ چراكه در بازار ثانوي��ه معامالت حواله اي است 
و در بازار آزاد به صورت نق��دي معامله مي شود. وي 
درباره چارچوب هاي مداخله بان��ك مركزي در بازار 
ارز گفت: وقتي بانك مرك��زي مي خواهد به خريد و 
فروش ارز در بازار آزاد ورود كند، نبايد در نرخ پايين 

ارز بفروشد، بلكه بايد باالترين نرخ را هدف قرار دهد تا 
هم مورد سوء استفاده قرار نگيرد و هم سفته بازان وارد 
بازار نشوند. اين كارشناس ارزي با اشاره به وضعيت 
ص��ادرات و واردات كشور اظهار داش��ت: با توجه به 
افزايش 2۴ درصدي صادرات در شش ماه اول، رشد 
ص��ادرات در شش ماه��ه دوم، افت مي��زان واردات، 
صادرات نفت با قيمت ۷5 دالر در هر بشكه و از طرف 
ديگر امكان واردات اسكناس ارز توسط صرافي ها كه 
بانك مركزي اجازه آن را داده است، بازار ارز در قيمت 
مديريت مي شود. اين كارشناس ارزي در پاسخ به اين 
سؤال كه آيا بازار ارز در آبان ماه با شوك ديگري مواجه 
نخواهد شد، گف��ت: از آن روزي كه كشور كره از بازار 
نفت ايران بيرون رفت حدود سه ماه مي گذرد، اما امروز 
مي بينيم كه قيمت ارز كاه��ش يافته است. بنابراين 
وقتي يك خبري اعالم مي شود، همان روز اثر خود را 
بر جاي مي گذارد. وي افزود: با توجه به قيمت نفت و 
ساير مؤلفه ها 13 آبان اتفاق خاصي نخواهد افتاد. وي 
تصريح كرد: امسال صادرات به ۶0 ميليارد دالر خواهد 
رسيد و واردات هم كاهش مي يابد. بنابراين صادرات 
نفت و صادرات غيرنفتي تقاض��اي ارز براي واردات و 
خدمات را تأمين مي كند و مشكلي از اين جهت براي 

اقتصاد ايران به وجود نمي آيد.

عضو كميسيون اقتصاد مجلس با بيان اينكه 
چرا جوان ايراني بايد ۳۱ سال كار كند تا خانه 
بخرد، گفت: هدايت سرمايه ها به سمت توليد 
از ديگر مزاياي ماليات بر عايدي سرمايه است. 
رحيم زارع در برنامه گفت وگ��وي ويژه خبري با 
اشاره به اينكه ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر 
كل دارايي نيست، بلكه ماليات بر ارزش افزوده اي 
است كه نسبت به سود خريد و فروش است، افزود: 
در كانادا ۸ درصد ثروتمندان ۸0 درصد ماليات را 
مي دهند اما در كشور م��ا 10 درصد دهك باالي 
جامعه 3 درصد مالي��ات را مي پردازند و علت آن 
اين است كه در كشور ما ماليات بر عايدي سرمايه 
وجود ن��دارد. وي با بي��ان اينكه شراي��ط دو بازار 
مس��كن و خودرو آماده عملياتي كردن ماليات بر 
عايدي سرمايه هستند، گفت: علت اينكه اكنون، 
اين موضوع مطرح شده اين است كه فعاليت هاي 
سوداگري و رانت كه غير مولد است،در جامعه ما 
سود بسيار بااليي دارد و توليد و اشتغال، مغفول 
مانده است. زارع با بيان اينك��ه مي خواهيم اهرم 
سياستي جديد براي مديريت مناب��ع در اختيار 
دولت قرار دهي��م، ادامه داد: مالي��ات بر عايدي 
سرمايه موجب كاهش نابراب��ري درآمد و كاهش 

نوسانات قيمتي در بخش امالك مي شود. 
وي با اشاره به اينكه اخذ ماليات بر عايدي سرمايه 
همچني��ن موجب كاهش سهم مس��كن در سبد 
خان��وار مي شود، افزود: در جهان ۷ ت��ا 1۷ درصد 
درآمد براي مسكن هزينه مي شود، اما در كشور ما 
حداقل 35 تا ۸0 درصد در آمد براي مسكن هزينه 
مي شود. عضو كميسيون اقتصاد مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به اينكه 2 ميليون و ۶00 هزار خانه 
خالي به ارزش 250 ميليارد دالر در كشور وجود 
دارد، گفت: از سال ۷1 تا سال 13۹۴ در شهر تهران 
بهاي زمي��ن 12۸ برابر، بهاي مس��كن ۸۸ برابر و 
اجاره بها 10۶ برابر شده است. وي گفت: از سال 55 
تا ۶5، ۸0 درصد تقاضاها براي مسكن مصرفي و 20 
درصد سوداگري بود، اما از سال ۸5 تا ۹5، ۶۶ درصد 

سوداگري و داللي و 3۴ درصد مصرفي بود. 
زارع افزود: در سال ۷1 افراد با حقوق شش سال 
خود مي توانس��تند خانه بخرند، ام��ا اين رقم در 
سال ۹۴ با حق��وق 10/3 سال اس��ت و در سال 
۹۷ با پس انداز يك سوم حقوق به مدت 31 سال 
مي توان خانه خريد. وی گف��ت: درآمد ماليات 
بر عايدي سرمايه مس��كن صرف توليد و رونق 

مسكن مي شود.

 بانك مركزي مي تواند 
ارز بازار آزاد را تا نرخ ثانويه كاهش دهد

  جوان ايراني
بايد ۳۱ سال كار كند تا خانه بخرد

   خبر

مديرعام�ل ش�ركت مل�ي پاالي�ش و پخ�ش فرآورده ه�اي 
 6۲ ميانگي�ن  از  كش�ور  بنزي�ن  تولي�د  گف�ت:  نفت�ي 
ميلي�ون ليت�ر در روز ب�ه روزان�ه ۹4 ميلي�ون ليتر رس�يد. 
عليرضا صادق آب��ادي، مديرعامل شركت مل��ي پااليش و پخش 
فرآورده ه��اي نفتي با اشاره ب��ه طرح افزايش ظرفي��ت پااليشگاه 
بندرعباس گفت: با همكاري شركت مل��ي مهندسي و ساختمان 
نفت ايران، روز گذشته )13 مهر( واح��د تصفيه هيدروژني نفتاي 
بندرعباس در سرويس قرار گرفت و گوگرد بنزين توليدي روزانه 

اين پااليشگاه از 350 پي پي ام به كمتر از 50 پي پي ام رسيد. 
وي با بيان اينكه لودينگ كاتاليس��ت واح��د ايزومريزاسيون اين 
پااليشگاه نيز در يك ماه آين��ده انجام خواهد ش��د، افزود: به اين 
ترتيب 12 ميليون ليتر بنزين توليدي روزانه اين پااليشگاه به بنزين 
يورو ۴ تبديل و 1۶ ميليون ليتر نفت گاز توليدي اين پااليشگاه به 

نفت گاز يورو ۴ با ميزان گوگرد 50 پي پي ام تبديل مي شود. 
معاون وزير نفت در امور پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، 
پروژه آب بهمنشي��ر و واحد تقطير پااليشگاه اصفه��ان را از ديگر 
پروژه هاي موفق شرك��ت ملي مهندسي و ساختم��ان نفت ايران 
برشمرد و گفت: همه توان خود را براي تبديل شدن اين شركت به 
يك شركت سودده به كار خواهيم گرفت تا از همه ظرفيت هاي اين 

شركت در پروژه ها استفاده و رضايت مشتريان جلب شود. 
صادق آبادي با اشاره به افزايش توليد بنزي��ن كشور از ميانگين ۶2 
ميليون ليتر در روز به روزانه ۹۴ ميليون ليتر گفت: در ماه هاي گذشته 
شاهد افزايش قابل توجهي در توليد بنزين كشور بوديم و پس از اين، 
طرح هايي نظي��ر طرح هاي كاهش نفت ك��وره و خطوط انتقال كه 

حاشيه سود باالتري دارند، در اولويت قرار خواهند گرفت. 
وي طرح توسعه پااليشگاه آبادان را يك��ي از مهم ترين طرح هاي 

مورد تمركز عنوان كرد و افزود: با تكمي��ل بخش دوم فاز 2 طرح 
توسعه پااليشگاه آبادان و فاز ۴ اين طرح، در آينده اي نزديك نفت 
كوره اين پااليشگاه كاهش مي يابد و ب��ه يك پااليشگاه سودده تر 

تبديل خواهد شد. 
صادق آبادي اولوي��ت بعدي طرح هاي توسع��ه اي را طرح توسعه 
پااليشگاه تهران عنوان كرد و گف��ت: اين پروژه يكي از پروژه هاي 
مهم پااليشي كشور محس��وب مي ش��ود كه با راه ان��دازي واحد 
NHT و CCR آن بنزي��ن توليدي پااليشگاه ته��ران به بنزين 
يورو ۴ تبديل خواهد شد و با احتس��اب بنزين توليدي پااليشگاه 
اراك، بنزين يورو ۴ بيشتري در كشور توليد مي شود. تبديل شدن 
بنزين توليدي در اين پااليشگاه افزون بر اثرات زيس��ت محيطي، 
پااليشگاه را سودده تر مي كند و هزينه هاي انتقال فرآورده در كشور 

نيز كاهش مي يابد. 

افزايش ۳۲ ميليون ليتري ميانگين توليد روزانه بنزين   انرژی


