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پنج ش��نبه 31 م��رداد 1398 | 20 ذی الحجه 1440 || روزنامه جوان |  شماره  5730  دولت بعد از برخورد قهري 
در صنعت خودرو چه كند ؟ 

تيم جديد قوه قضائيه نشان داده كه در برخورد با مفسدان جديتي به مراتب 
بسيار بيشتر از گذشته دارد و با برخورد قهري با مديران خودرو به ويژه ايران 
خودرو نشان داده كه مقابله با فساد با هر پشتوانه اي قابليت اجرايي دارد. 
 اين گام بزرگ و س��تودني در حيطه قوه قهريه است به نحوي كه خبر 
بازداشت برخي مديران صنعت خودرو بر بازار تأثيرگذار بوده و قيمت ها 
را كاهش داده است. از سوي ديگر خاطيان در زمان حاضر خود رابه مانند 
گذشته مصون نمي بينند كه خود عاملي بازدارنده است، اما آيا اين اقدام 
الزم واميدوارانه كافي هم هست؟  پاسخ به اين سؤال را مي توان در واكنش 
به دس��تگيري مديريت ايران خودرو كنكاش كرد، آنجايي كه در فضاي 
مجازي از يك سو قشر كنشگر با اميدواري به اين موضوع نگاه كرده اند، اما 
از سوي ديگر معتقدندكه آنچه اين گام اول را تكميل مي كند عمليات 
ديگري است كه البد بدون آن حتي تالش قوه قضائيه هم بي نتيجه خواهد 

بود و تنها راننده اي در جاده مخصوص شيفت خود را عوض مي كند ! 
به اين توئيت كه نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران دكتر سالح ورزي منتشر 

كرده دقت كنيد: 
»ريشه فساد در صنعت خودرو كشور، انحصار است. برخورد قاطع با شاخ 
و برگ درخت فساد نزد افكار عمومي اميدآفرين است، اما  اگر ريشه باقي 

بماند، تكرار وقوع فساد و تخلف تقريباً غيرقابل اجتناب است.«
ويا به اين توئيت فالحت پيشه كه با بدبيني به اين موضوع نگاه شده، نظر 

بيندازيد؟ 
»بازداشت چند نفر در ايران خودرو يك ظاهرسازي تكراري است، رانت 
خودرو به حدي فراگير است كه آن را به مصون ترين قلعه در مقابل قوانين 
كشور تبديل كرده اس��ت. تا زمانيكه فهرس��ت بهره مندان از هزينه هاي 

تحميلي به مردم اعالم نشود، اين رانت خونين ادامه دارد. «
واكنش اين مسئوالن كنشكر به خوبي نشان مي دهند اگر برگي از درخت 
فساد چيده شده اس��ت الزم و ضروري است در عين حال بايد بيشتر بر 
اصالح ساختارها و خشكاندن ريش��ه ها اهتمام ورزيد. به عبارت بهتر 

برخورد قهري اگر الزم و ضروري بوده ولي حتماً كافي نيست. 
   با اين اوصاف چه بايد كرد ؟ 

نگاهي به آسيب شناس��ي عملكرد اين مدير و خودرو سازي موجود نشان 
مي دهد كه مصونيت ايجاد شده براي مدير مذكور بيش از همه به تفويض 
و اعطاي كرسي هاي مديريتي ش��ركت هاي تو درتوي زيرمجموعه ايران 
خودرو به صاحبان قدرت در بخش هاي مختلف امنيتي و غير امنيتي و حتي 
فرزندان صاحب منصبان بوده است كه در ماه هاي اخير به كرات در رسانه ها 
افشا شده است. از اين رو دستگاه هاي نظارتي مي توانند در اين باره با جزئيات 
بيش��تري درباره شكل گيري چنين شبكه اي شفاف س��ازي كرده و مانع 
تأثير پذيري مدير بعدي بشوند. مديري كه البد در ابتدا با انگيزه باالبردن 
بهره وري و كارايي پاي به اين صنعت پر درآمد، اما پر حاشيه مي گذارد و 
با انبوهي از سفارش شده اي مواجه خواهد شد كه به او مديريت ويژه اي را 
ديكته خواهند كرد. مديريتي كه نتيجه و خروجي اش با حضور آقازاده ها 
و فاميل هاي سفارشي در نهايت با اضافه كردن 8 هزار نيروي جديد اين 
 ش��ركت را به يكي از بزرگ تري��ن صنايع بدهكاركش��ور تبديل مي كند. 
)در پايان س��ال مالي منتهي به 1397، به رغم اينكه گ��روه ايران خودرو 
 با زيان خالص 84. 959. 235 ميليون ريال، س��ود قابل تخصيص منفي

 80. 630. 537 ميليون ريال، زيان خالص هر س��هم 5503 ريال مواجه 
است( ولي تا زمان دستگيري وي، نه تنها كسي از وي انتقاد نمي كند،  بلكه 

از وي نيز تقدير مي شود! 
اما دومين نكته ضروري در بهبود شرايط اين صنعت زيان ده بعد پاكسازي 
مناسب يا محدود سازي صاحب منصبان سفارشي به نظر آنچه دولت در اين 
حوزه و در كنار اقدام قوه قضائيه بايد انجام دهد، كنار گذاشتن رودربايستي 
با گماشتگان و شناسايي دقيق مشكالت و در نهايت انتقال هر چه سريع تر 
اين شركت به بخش خصوصي است.  با تأسف بايد گفت كه دولت در هنگام 
بازداشت اين مدير خاطي مخالف اين مسير گام برداشته شد و سخنگوي 

دولت علت بركناري وي را گراني هاي سر خود اعالم كرد! 
تعديل مشكالت موجود در شركت معظمي مانند ايران خودرو در حد 
و اندازه گران فروشي خودرو كه براي چندين بار رخ داده و بعد از آنكه 
بازار آرام گرفت��ه و در مقابل در حالي كه اتهام��ات متعدد و متنوعي 
همچون ارزان فروشي، سوء استفاده از ارزهاي 4200 توماني، انتصاب 
چند شغله ها مطرح شده است، خود مي تواند نشانه اي از بي ميلي دولت 
در برخورد ريشه اي و تكميل حلقه بهبود اين صنعت و عملياتي كردن 
»ش��روط كافي« در كنار »ش��رط الزم« برخورد با خاطيان باشد. آيا 
وزارت صمت در اين باره تجديد نظر خواهد كرد ؟ يا باز هم تحت فشار 
و البي هاي شكل گرفته ،صنعت خودرو را به حال خود رها خواهد كرد 

و تنها مديري جديد معرفي مي كند؟

 جديدترين آمارهاي صادراتي 
و وارداتي ايران در سال۹۸

تراز تجاري كشور همچنان مثبت باقي ماند
وزارت صنع�ت، مع�دن و تج�ارت جديدترين آماره�اي تجاري 
كش�ور در چهار ماهه ابتدايي س�ال جاري را منتش�ر ك�رد كه بر 
اين اس�اس تراز تجاري كش�ور همچنان مثبت باقي مانده است. 
به گزارش اقتصادآنالين به نقل از »ايس��نا«، بر اساس آمارهاي جديد 
ارائه ش��ده از س��وي وزارت صنعت، ايران در چهار ماهه ابتدايي سال 
1398، حدود 50 ميليون تن كاال، با ارزش تقريبي 14/6 ميليارد دالر 

برابر با 12/9 ميليارد يورو صادرات غيرنفتي داشته است. 
به اين ترتيب در پايان دوره چهار ماهه ابتدايي س��ال 1398 در قياس 
با مدت مشابه س��ال قبل، صادرات ايران از نظر يورويي رشدي 1/18 
درصدي را به ثبت رسانده اس��ت. وزن صادرات ايران در اين مدت نيز 
افزايشي بيش از 31 درصدي را تجربه كرده و البته صادرات ايران از نظر 

دالري كاهشي حدوداً 7 درصدي داشته است. 
در حوزه واردات نيز در پايان دوره چهار ماهه سال جاري، ايران حدوداً 
12 ميليون تن واردات داشته كه ارزش دالري آن 14/3 ميليارد و ارزش 
يورويي آن 12/7 ميليارد تخمين زده مي شود. طبق اين آمارها، ارزش 
واردات ايران در اين دوره در قياس با مدت مش��ابه سال قبل از لحاظ 
وزني افزايش��ي 0/85 درصدي و از نظ��ر ارزش يورويي افزايش 2/16 
درصدي داشته است. همچنين ارزش دالري واردات ايران در طول اين 
مدت كاهشي حدوداً 6 درصدي داشته است. به اين ترتيب با ثبت 12/9 
ميليارد يورو صادرات و 12/7 ميليارد يورو واردات در سال جاري، تراز 

تجاري ايران با ارزش 200 ميليون دالري مثبت باقي مانده است. 
 با وجود تحريم هاي يكجانب��ه و غيرقانوني امريكا عليه اقتصاد و مردم 
كشورمان، ايران در ماه هاي گذشته توانسته صادرات غير نفتي خود را 

حفظ كرده و حتي در بعضي ماه ها آماري مثبت داشته باشد.

حد مقاومت مالكان شكست 
كاهش ماهانه قيمت در مناطق مياني، افت ۷۸ درصدي معامالت 
و افزايش ۲۵ درصدي س�اخت و س�از، جهش س�هم مس�كن از 
تس�هيالت بانكي ) بر اس�اس وعده رئي�س كل بان�ك مركزي(، 
احتمال عملياتي شدن طرح ماليات بر عايدي مسكن و خانه هاي 
خالي، ساماندهي صنف مشاوران امالك و رصد سايت هاي خريد 
و فروش و اجاره مسكن چشم انداز اميدواركننده اي را پيش روي 
بازار مس�كن پايتخت قرار داده اس�ت، به طوري ك�ه گزارش هاي 
ميداني از شكس�ت ح�د مقاومت مال�كان و كاه�ش قيمت هاي 
پيش�نهادي ملك ه�اي نوس�از و كليد نخ�ورده حكاي�ت دارد. 
به گزارش »ايسنا«، تا دو ماه قبل، واسطه هاي ملكي عنوان مي كردند 
علت اصلي ركود اين بود كه مالكان از فروش خودداري مي كنند، اما به 
دنبال ثبات قيمت در بازارهاي ارز و سكه قيمت مسكن از اواسط تيرماه 
روند نزولي به خود گرفت و سطح انتظارات نيز در بخش عرضه و تقاضا 
برعكس شد، به طوري كه بررس��ي هاي ميداني از دفاتر مشاور امالك 
نشان مي دهد ورود امالك كليدنخورده به بازار ملك آغاز شده و شاهد 
ثبت ركوردهاي كاهشي قيمت در اين بخش هستيم. با نزديك شدن به 
شهريورماه كه كارشناسان از آن به عنوان نقطه اوج رونق بازار مسكن ياد 
مي كنند، حد مقاومت مالكان شكست و گزارش هاي ميداني از كاهش 
قيمت هاي پيشنهادي حكايت داشت. بروز اين رفتار در كارنامه تحوالت 
بازار مسكن شهر تهران طي تيرماه نمايان شد كه قيمت در مناطق 2، 
3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 13، 20 و 22 نس��بت به ماه قبل كاهش يافت 
و معامالت نيز اف��ت 65 درصدي پيدا ك��رد. در تيرماه ميانگين قيمت 
مس��كن تهران به 13 ميليون و 350 هزار تومان در هر متر مربع رسيد 
كه نسبت به ماه مش��ابه سال قبل 91 درصد و نس��بت به ماه قبل تنها 
0/4درصد افزايش يافت كه كمترين ميزان كاهش ماهانه طي 20 ماه 

گذشته محسوب مي شود. 
  تقريباً حجم معامالت مسكن در تهران هيچ است

در ادامه و بر اساس اعالم مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران 
امالك تهران، خريد و فروش در 15 روز ابتداي مردادماه با افت 78 درصد 
ساالنه به 2020 فقره رسيد. اين تعداد با توجه به وجود 2/8 ميليون واحد 

مسكوني در تهران، چيزي در حد صفر است. 
در زمان ركود مسكن، نرخ هاي خريد و فروش بر اساس قيمت هاي كشف 
شده منطقه اي تعيين مي شود و معموالً با شيب ماليمي به سمت كاهش 

ميل مي كند؛ قانون نانوشته اي كه در زمان رونق نيز وجود دارد. 
  تا 1۵ ماه آينده خبري در مسكن نخواهد بود

ارزيابي سيكل هاي رونق و ركود مسكن در سال هاي 1368، 1386 و 1391 
نشان مي دهد كه ركود معموالً 10 تا 12 فصل طول كشيده است. ركود بين 
سال هاي 1392 تا اواخر 1396 اما 15 فصل به طول انجاميد و كارشناسان 
معتقدند به دليل پرش قيمت ها در دوره فعلي، طول دوره ركود بيشتر از 
ادوار گذش��ته خواهد بود. با فرض صحت اين ادع��ا مي توان نتيجه گيري 
كرد كه حداقل تا 15 فصل آينده بازار مسكن در ثبات قرار خواهد داشت 
و متقاضيان مصرفي مي توانند اقدام به خريد كنن��د؛ البته اگر با توجه به 
افزايش 215 درصدي قيمت ها كه طي سه سال گذشته اتفاق افتاد قدرت 

خريد داشته باشند. 
  نشانه هاي مثبت از ساخت و ساز

به دنبال نوسانات قيمتي در بازار مسكن جنب و جوش سازندگان در اين 
بخش افزايش پيدا كرد. مطابق گزارش مركز آمار، زمستان سال گذشته 
پروانه هاي ساختماني در تهران 25 درصد و در كل كشور 24 درصد نسبت 

به فصل مشابه سال قبل از آن افزايش داشته است. 
در تهران 18 هزار و 953 پروانه با ميانگين 7/1 واحد براي هر پروانه و در كل 
كشور 114 هزار و 614 پروانه براي احداث 2/5 واحد به طور ميانگين نشان 
مي دهد كه در آينده نزديك، تنها از طريق پروانه هاي صادره در زمس��تان 
1397 بالغ بر 134 هزار و 566 واحد مسكوني جديد در تهران عرضه خواهد 
شد. اين در حالي است كه در تهران خريد و فروش مسكن طي تيرماه 1398 

به 4800 فقره رسيده كه نشان مي دهد توليد بيش از 9 برابر تقاضا است. 
در كل كشور نيز از طريق 114 هزار و 614 پروانه صادره در زمستان 1397 
كه رشد 50 درصدي نسبت به فصل قبل و رشد 24 درصدي نسبت به فصل 
مشابه سال قبل نش��ان مي دهد مي توان نتيجه گيري كرد كه 286 هزار و 
535 واحد مسكوني در يك فصل توليد شود كه در صورت ادامه اين روند 
مناسب، توليد مس��كن به يك ميليون و 114 هزار واحد مسكوني برسد و 

مي تواند ركورد توليد را در كشور بشكند.

مهران ابراهيميان

بازداش�ت مديران ايران خودرو نيز و افزايش 
تحوي�ل خ�ودرو از س�وي خودروس�ازان 
به كاه�ش قيمت خ�ودرو در ب�ازار انجاميد، 
سال گذش�ته به دنبال بازداش�ت و برخورد 
با عوام�ل مخل ب�ازار ارز، س�كه و ط�ال اين 
بازارها دچار كاهش قيمت شد، بدين ترتيب 
به نظر مي رس�د افزاي�ش قيم�ت در بازارها 
داليلي دارد كه دستگيري برخي از اشخاص 
مي توان�د ب�ه كاه�ش قيمت ها منتج ش�ود. 
به گزارش »جوان«،  با وجودي كه سازمان حمايت 
از حقوق مصرف كنن��ده و توليد كنن��ده بايد بر 
بازارها نظارت كند و از طريق حسابداري صنعتي 
قيمت هاي تمام شده كاال و خدمات را به همراه 
درصدي س��ود اعالن عمومي كند، اما متأسفانه 
كوتاهي اين س��ازمان در عمل به وظايفش و در 
خواب بودن شوراي رقابت امكاني را ايجاد كرده 
است كه برخي از سهامداران صنايع و اصناف به 
شكل آشكارا يا پنهاني افزايش قيمت در بازارها 
را راهب��ري مي كنند و افزاي��ش قيمت ها گاهی 
تا جايي ادامه يافته اس��ت كه هيچ شانسي براي 
رقابت با كاالي خارجي در برخي از صنايع وجود 
ندارد، زيرا صنعت پيوسته روي افزايش سودآوري 

از ناحيه رشد قيمت حساب باز كرده است. 
   رصد سهامداران بزرگ صنايع و شركت ها

در كنار كوتاهي نهادهاي ناظر بر بازار و قيمتگذار، 
برخي از شركت ها به شكل مستقيم يا از طريق 
هماهنگي با ساير شركت هاي همگروه يا از طريق 
اتحاديه و صنف ش��رايط انحصاري را در بازارها 
ايجاد كرده اند كه قيمت ها را به سادگي افزايش 
مي دهند، در اين ميان تجربه نشان داده است كه 
وقتي نهادهاي نظارتي و قوه قضائيه در اين باره 
ورود مي كنند و برخوردهايي صورت مي گيرد، 
بالفاصله نرخ ها كاهش مي يابد كه اميد مي رود 
رصد رفتار سهامداران اصلي صنايع و شركت ها 
در حوزه هاي مختلف از اين پس بيش��تر انجام 

گيرد، زيرا برخي از مديران بنگاه هاي مخل بازار 
خود را مجري دستورات سهامداران اصلي شركت 
يا صنعت معرفي مي كنند. در اين ميان به دنبال 
دستگيري برخي از مديران صنعت خودرو شاهد 
كاهش قيمت ها در اين بخش هس��تيم كه اين 
رويداد يادآور دس��تگيري ها در بازار ارز و سكه و 

طال و كاهش قيمت ها در سال گذشته است. 
دو روز پي��ش س��خنگوي دول��ت از بركن��اري 
مديرعام��ل اي��ران خودرو ب��ه دلي��ل افزايش 
غيرقانوني قيم��ت خ��ودرو خب��ر داد و در پي 
اين مس��ئله، عصر روز دوش��نبه هاشم يكه زارع 

مديرعامل ايران خودرو بازداشت شد. 
پيش از آن نيز دو نفر از مديران ارشد اين شركت 
خودرويي بازداشت شده بودند. پيش از بازداشت 
مديران ايران خودرو نيز تعدادي از مديران شركت 
سايپا بازداشت شده بودند و خبر ممنوع الخروجي 
مديرعامل اين شركت نيز در خبرگزاري فارس 
منتشر شد. اين اتفاقات در شرايطي كه تحويل 
خودرو هم از سوي شركت هاي خودروساز كمي 
سرعت گرفته است،  باعث ش��د تا قيمت خودرو 
در بازار روندي كاهشي داش��ته باشد. اين تأثير 
عالوه بر اينكه قيمت خودروهاي ايران خودرو را 
كاهش داد باعث كاهش قيمت محصوالت سايپا 

نيز شده است. 
در اي��ن وضعي��ت با وج��ود تعطيلي تابس��تانه 
كارخانه، محصوالت ش��ركت س��ايپا اين روزها 
فاكتور مي ش��ود و شركت به مش��تريان خودرو 
تحويل مي دهد. اين موض��وع نيز بر قيمت هاي 
بازار اثرگذار بوده است. همچنين مي توان به تأثير 
بازداشت چند نفر از مديران س��ايپا و برخورد با 
چند نمايندگي پرفروش اين گروه خودروسازي 
طي روزهاي گذشته اش��اره كرد كه باعث وارد 

شدن شوك به بازار خودرو شده بود. 
به اين ترتيب در حال حاضر بازار خودرو مقداري 
كنترل ش��ده و همان طور كه برخ��ورد با برخي 

مفاس��د اقتصادي در حوزه ارز روي قيمت دالر 
تأثير گذاشت، برخورد با برخي مديران صنعت 
خودرو نيز كاهش قيمت ه��ا را در بازار به همراه 

داشته است. 
   يكه تازي خودروسازان در بازار خودرو

س��عيد مؤتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران 
خودرو در گفت وگ��و با »فارس« ب��ا بيان اينكه 
خبر بازداش��ت برخي مديران صنعت خودرو بر 
بازار تأثيرگذار بوده اس��ت، اظهار داشت: در حال 
حاضر روزهاي تعطيلي را پشت سر مي گذاريم و 
بايد منتظر باشيم خبر بازداشت مديران در هفته 
آينده بر بازار خودرو اثر بيش��تري داشته باشد و 
ش��اهد كاهش قيمت محصوالت ايران خودرو و 

سايپا باشيم. 
وي با اشاره به افزايش قيمت چهار محصول ايران 
خودرو در يك ماه گذش��ته همزم��ان با كاهش 
قيمت ها در بازار گفت: اين مس��ئله باعث شد تا 
قيمت ها در بازار روندي افزايش��ي پيدا كند و با 
اينكه ايران خودرو اعالم كرد كه افزايش قيمت ها 
ناشي از اشتباه نرم افزاري بوده است، اما اين مسئله 

در بازار بار رواني داش��ت و جبران آن هفته ها به 
طول مي انجامد. 

وي با بيان اينكه خودروس��ازان ادعا مي كردند 
كه مي توانن��د ب��ازار را مديري��ت كنند، گفت: 
خودروس��ازان يكه تاز ب��ازار خودرو ش��دند و با 
قيمت ها بازي مي كردند كه اين مسئله باعث شده 
بود تا از كاهش قيمت ها در بازار جلوگيري شود. 
مؤتمني با بيان اينكه بازداش��ت برخي مديران 
خودرويي از جمله مدير ايران خودرو و همچنين 
مدير 10 تا 15 نمايندگي شركت هاي خودروساز 
كه خريد عمده مي كردند و تعيين كننده قيمت ها 
بودند، بر بازار اثرگذار اس��ت، گفت: بازداش��ت 
سرش��اخه هاي نابس��اماني قيمت خودرو باعث 
مي شود تا قيمت در بازار روندي كاهشي داشته 
باش��د و در صورتي كه عرضه خودرو از س��وي 
خودروسازان تداوم داشته باشد ريزش قيمت ها 

را شاهد خواهيم بود. 
وي ادامه داد: در حال حاضر اين مسئله را در بازار 
خودروهاي وارداتي شاهد هستيم و مي بينيم كه 
با توجه به عدم خريد مردم،  كاهش قيمت ها در 

مورد خودروهاي وارداتي اتفاق افتاده است. 
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو تأكيد كرد: 
زماني كه قيمت خودرو در بازار كاهش مي يابد 
خودروسازان بايد قيمت محصوالتشان را كاهش 
دهند نه اينكه با افزايش قيمت هايش��ان به بازار 

سيگنال مثبت دهند. 
وي تأكيد كرد: مديرعامل جديد ايران خودرو بايد 
براي جمع شدن حاشيه بازار خودرو تالش كند تا 

اختالف قيمت بازار و كارخانه كم شود. 
   ادامه روند كاهش�ي قيمت ه�ا در بازار 

خودرو
عليرضا پورحس��ني، مدير يك نمايندگي سايپا 
گفت: هر ساله در تير و مرداد ماه با افزايش تقاضا 
و التهاب بازار خودرو روبه رو بوديم،  ولي امس��ال 

تقاضاي زيادي براي خريد خودرو وجود ندارد. 
وي ادامه داد: قيم��ت خودروها ب��اال رفته و در 
مقابل، كس��ب و كار مردم ضعيف شده و قدرت 
خريد خودرو در كش��ور ب��ه ان��دازه قبل وجود 
ندارد. در عين حال، افرادي كه در خريد خودرو 
سرمايه گذاري كرده بودند حاال با ركود بازار به فكر 
فروش خودروهايشان هستند و مجبورند قيمت 
اين خودروها را كاهش دهند. به گفته پورحسني، 
انتش��ار اخبار بازداش��ت مديران ش��ركت هاي 
خودروساز باعث ش��ده تا قيمت ها در بازار روند 
كاهشي داشته باشد. البته افزايش تحويل خودرو 

از سوي خودروسازان هم بي تأثير نيست. 
   شوك تصميمات ايران خودرو به بازار

صفدر احمدي، مدير يك نمايندگي ايران خودرو 
نيز در اين مورد به »فارس« گفت: بازار خودرو 
روند كاهشي را طي مي كرد تا اينكه ايران خودرو 
قيمت چهار محصولش را به يكباره افزايش داد. 
در نتيجه قيمت پژو 206 و پ��ژو پارس طي دو 
تا س��ه روز حدود 6 تا 7 ميليون تومان باال رفت 
و همين موضوع ب��ر قيمت بقي��ه خودروها نيز 

تأثيرگذار بود. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر قيمت محصوالت 
ايران خودرو نيز در بازار روندي كاهش��ي دارد، 
گفت: پژو 206 تيپ 5 طي روزهاي اخير كاهش 
3 ميليون توماني را داش��ته و حاال با قيمت 95 
ميليون تومان فروخته مي  ش��ود. بقيه خودروها 

نيز شاهد كاهش قيمت بوده اند.

تكرار تجربه بازار ارز و سكه در بازار خودرو

كاهش قيمت خودرو در پي بازداشت چند مدير

براس�اس اليحه اص�الح قانون پول�ي و  بانكي 
كه از س�وي رئيس جمه�ور به مجلس ارس�ال 
شده اس�ت، واح�د پ�ول اي�ران از ري�ال ب�ه 
تومان تغيير مي ياب�د و هر توم�ان برابر 1۰۰۰۰ 
ريال ج�اري و مع�ادل يكصد پارس�ه اس�ت. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ي بان��ك مرك��زي، 
رئيس جمهور اليحه اصالح قان��ون پولي و بانكي 
كش��ور را كه در جلس��ه 13 مرداد 1398 هيئت 
وزيران به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب رسيد، 

براي طي تشريفات قانوني به مجلس ارسال كرد. 
براس��اس اين اليحه واحد پول اي��ران از ريال به 
تومان تغيير مي يابد و هر تومان برابر )10000( 
ريال جاري و معادل يكصد پارسه است. بر همين 
اساس برابري پول هاي خارجي نسبت به تومان 
و نرخ خريد و ف��روش ارز توس��ط بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران در چارچوب نظام ارزي 
حاكم و با رعايت ذخاير ارزي و عنداللزوم تعهدات 
كشور در مقابل صندوق بين المللي پول، محاسبه 

و تعيين مي شود. 
همچني��ن دوره گردش م��وازي و اعتبار همزمان 
»تومان« و »ريال« كه در اين قانون »دوره  گذار« 
ناميده مي شود، حداكثر دو سال خواهد بود. طريقه 
جمع  آوري و شرايط خروج اسكناس ها و سكه هاي 

ريال از جريان، بر طبق قانون پولي و بانكي كشور 
حسب مورد، تعيين يا اجرا مي  شود. 

بر اين اس��اس و پس از پايان دوره  گذار، تعهداتي 
كه پيش از اين براس��اس واحد پ��ول ريال ايجاد 
شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ايفا خواهد 
بود. همچنين بانك مركزي موظف است ظرف دو 
سال از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون، ترتيبات 
اجرايي الزم را جهت آغاز دوره گذار فراهم كند. 
گفتني است آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف سه 
ماه از تاريخ الزم االجرا شدن، توسط بانك مركزي 

تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. 
بر اساس آنچه در مقدمه اين اليحه به مجلس ارائه 
شده است؛ وجود تورم مزمن و كاهش قدرت خريد 
واحد پول ملي در يك دوره زماني بلندمدت سبب 
ش��ده تا ضمن كاهش كارآيي پول ملي در تسويه 
معامالت روزانه، مشكالتي هم چون استفاده از ارقام 
بزرگ در مبادالت روزم��ره، افت حيثيت ظاهري 
پول ملي در مقايس��ه با ساير اس��عار بين المللي و 
بزرگ شدن ارقام متغيرهاي كالن اقتصادي مانند 
توليد ناخالص داخلي، نقدينگي و بودجه بروز نمايد. 
البته اين طرح شايد به عمر دولت فعلی قد ندهد و 
حتی در صورت تصويب در مجلس، دولت آتی نيز 

تمايلی به تغيير واحد پول نداشته باشد.

»پارسه«واحدپولخردميشود

  گزارش   یک

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي
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انتش�ار اخبار بازداش�ت 
ش�ركت هاي  مدي�ران 
خودروس�از باعث ش�ده 
تا قيمت ه�ا در بازار روند 
كاهشي داشته باشد. البته 
افزايش تحويل خودرو از 
سوي خودروس�ازان هم 
بي تأثي�ر نيس�ت. اي�ن 
تأثي�ر ع�الوه ب�ر اينكه 
قيم�ت خودروهاي ايران 
خودرو را كاهش داد باعث 
كاهش قيمت محصوالت 
س�ايپا ني�ز شده اس�ت

  بانک


