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|| روزنامه جوان |  شماره  6060  1442 ربی��ع االول   14  |  1399 آب��ان   10 نفتكش ها، برنده كرونا ش��نبه 
صنعت كش��تيراني تجاري همانند ساير كس��ب و كارها با پيامدهاي 
گسترده و سنگين فاجعه همه گيري ويروس كرونا روبه رو شده است. 
زنجيره عرضه كاالها ب��ا گلوگاه هاي مختلفي روبه رو ش��ده و تجارت 

خارجي با محدوديت هاي بي سابقه اي دست و پنجه نرم مي كند. 
تقاضا براي اكثر كاالها كمتر شده و حوزه هاي حمل و نقل، گردشگري 
و كشتيراني در ركود به سر مي برند اما يك استثنا وجود دارد: تجارت 
نفتكش ها در دوره همه گيري داغ تر و سودآورتر شده است. در آستانه 
آغاز همه گيري، جنگ قيمت هاي عربس��تان و روس��يه، بازار نفت را 
تحت الش��عاع خود قرار داد. همه گيري كرونا نيز بازار نفت را تا آستانه 

ركوردي بزرگ و بي سابقه پيش برد. 
بدين ترتيب يك شوك بزرگ تقاضا روي داد؛ بازار نفت با مازاد عرضه 
روبه رو گرديد تا ركود بر بازار نفت س��ايه افكند. سقوط قيمت نفت در 
سال ۲۰۲۰ ميالدي در ۳۰ سال گذشته بي همتا بوده است. در آوريل 
امسال، براي نخستين بار در تاريخ شاهد قيمت گذاري منفي براي نفت 

تگزاس بوديم. 
در ماه مارس، قيمت س��هام ش��ركت هاي نفتي به دليل افول تقاضا و 
كاهش قيمت طالي سياه با سقوطي بي سابقه روبه رو گرديد. غول هاي 
شورون و اكسون موبيل از كاهش فروش ۱۵ درصدي خود در بهار سال 
جاري سخن گفته اند. تعدادي از شركت هاي بزرگ نفتي نيز سود سهام 

پرداختي خود را تا ۲۰ درصد تعديل كرده اند. 
در حالي كه بازار نفت با ركود و سقوط قيمت ها و كاهش تقاضا روبه رو 
است، بازار نفتكش ها در شرايط متفاوتي قرار دارد. شركت هاي داراي 
نفتكش، روزهايي رؤيايي را پشت سر مي گذارند و سودآورتر از هميشه 

شده اند. 
تأثيرهمهگيريبربازارنفتكشها

با آغاز همه گيري ويروس كرونا، صنعت حمل و نقل و صنايع سنگين با 
محدوديت و كاهش چشمگير فعاليت ها روبه رو شد. اين حوزه مهم ترين 

مصرف كننده فرآورده هاي نفتي است. 
پس از اعمال قرنطينه در بسياري از كشورها در بهار امسال، هواپيماها 
زمينگير شدند، هزاران كارخانه تعطيل ش��دند، قطارها و خودروها با 
ممنوعيت تردد روبه رو شدند و تقاضاي جهاني نفت با بزرگ ترين سقوط 
تاريخ روبه رو شد. تعداد مسافران شركت هاي هواپيمايي تا ۶۰ درصد 
كاهش يافت. مصرف نفت چي��ن به عنوان بزرگ تري��ن واردكننده و 
مصرف كننده نفت دنيا در س��ه ماهه نخست امسال در مقايسه با سال 
۲۰۱۹ ميالدي ۲۵ درصد كاهش يافت. در اين دوره، ما شاهد سقوط 
۵۰ درصدي قيمت نفت و از ۶۰ دالر در ابتداي سال ۲۰۲۰ ميالدي به 

كمتر از ۳۰دالر در ميانه ماه مارس نيز بوديم. 
منفي شدن قيمت نفت تگزاس نيز در ماه آوريل به اين معنا بود كه به 
خريداران هر بشكه نفت جهت نگهداري تا ۴۰دالر پرداخت مي شد! 
بر اساس گزارش آژانس بين المللي انرژي در دوره كرونا مصرف روزانه 
نفت تا ۳۰ميليون بشكه كاهش يافت. ابعاد اين بحران با تداوم جنگ 
قيمت رياض و مس��كو وخيم تر ني��ز گرديد، هر چن��د جنگ تجاري 
چين و اياالت متحده، س��قوط قيمت س��هام، كاهش توليد ناخالص 
داخلي كشورها و ركود اقتصادي دولت ها نيز بر بحران كنوني تأثيري 
چشمگير داشت. بدين ترتيب شاهد اوج گيري ذخيره سازي نفت در 
سراس��ر دنيا بوديم. در سراسر دنيا، ش��اهد افزايش نياز به تأسيسات 

ذخيره سازي و نفتكش ها بوديم. 
در اوايل بحران مازاد عرضه، ظرفيت تأسيس��ات ذخيره س��ازي نفت 
در س��واحل و پااليشگاه ها به س��رعت تكميل ش��د، لذا ذخيره سازي 
نفت روي نفتكش ها در دس��تور كار قرار گرفت. در نتيجه نفتكش ها 
و تأسيسات ش��ناور ذخيره س��ازي يك گزينه كليدي براي نفت مازاد 

توليدكنندگان بود. 
كارشناسان پيش بيني كرده اند در سه ماه نخست همه گيري در مجموع 

۱/۲ميليارد بشكه نفت شناور در سراسر دنيا وجود داشته است. 
جنگنفتيروسيهوعربستان

اين جنگ قيمت ها از عوامل تأثيرگذار بر شوك تقاضا و سقوط قيمت ها 
در بازار نفت بوده است. عربستان به عنوان عضو كليدي اوپك، حدود 
نيمي از كل صادرات نفت اوپك را در اختيار دارد. دو كش��ور روسيه و 
عربستان در اواخر سال ۲۰۱۶ ميالدي اوپك پالس را تأسيس كردند، 
اما اين ائتالف نفتي در اوايل سال ۲۰۲۰ ميالدي و پس از عدم پذيرش 
سهميه هاي كاهش توليد توسط مسكو تا آستانه فروپاشي پيش رفت. 

عربستان نيز اعالم كرده محدوديتي براي توليد خود قائل نيست. 
در ۹ آوريل و با پادرمياني اياالت متحده، جنگ نفتي عربستان و روسيه 
پايان يافت. در ژوئن امسال، دو  كشور توافق كردند ۱۰ميليون بشكه از 

توليد روزانه خود بكاهند. 
پيامدهايذخيرهسازينفتمازاد

در بهار امسال، شاهد ۲۰ تا ۳۵ميليون بشكه مازاد توليد در بازار بوديم. 
تقاضاي جهاني نفت از ۱۰۰ميليون بشكه در روز در ابتداي سال جاري 
به ۶۵ تا 7۰ميليون بشكه در روز سقوط كرد. در سراسر دنيا، پااليشگران 
۲۵ تا ۳۰ درصد از ميزان توليد خود كاس��ته اند. در ب��ازار ال پي جي و 

ال ان جي نيز شاهد كاهش ۵ تا ۱۰ درصدي تقاضا هستيم. 
اين شرايط ركود بي سابقه اي را در اكتشاف، توليد و پااليش فرآورده هاي 
نفتي ايجاد كرده است. پيش بيني مي ش��ود در سال جاري ميالدي و 
ماه هاي نخست سال آينده، شاهد ۱۵ميليون بشكه در روز كاهش تقاضا 
خواهيم بود. بدين ترتيب ممكن است قيمت نفت باز هم كاهش يابد، 

گويي بحران كنوني پاياني ندارد. 
برندگانبحرانكرونا

در اين صنعت به گل نشسته، تنها دارندگان نفتكش ها برنده هستند. 
در سراسر دنيا 8۵ درصد تأسيسات خشكي ذخيره سازي با نفت ارزان 
پر شده اند. بدين ترتيب ذخيره سازي نفت روي نفتكش هاي غول پيكر 
شناور در آب ها گزينه بعدي است. در سه ماه نخست همه گيري، بيش از 
۱/۲ميليارد بش��كه نفت در تانكرها و نفتكش هاي ش��ناور روي آب ها 
ذخيره شده بود،  حتي پس از پايان جنگ قيمت نفت، رهبران رياض 
تالش كردند با اجاره ۲۴ ابرنفتكش بس��يار ب��زرگ همچنان به توليد 
مازاد بر نياز بازار خود ادامه دهند. كارشناسان معتقدند رهبران رياض 

همچنان بر توليد روزانه ۱۰ميليون بشكه در روز اصرار دارد. 
بسياري از بورس بازان نفتي كه ميلياردها دالر از پول هاي خود را صرف 
خريد نفت ارزان براي فروش در آينده كرده اند، بخش بزرگي از ناوگان 

نفتكش را به تأسيسات ذخيره سازي شناور تبديل كرده اند. 
در نيمه نخست س��ال جاري ۱۵ درصد نفتكش هاي دنيا به تأسيسات 
شناور ذخيره س��ازي نفت و فرآورده هاي نفتي تبديل شده اند، اما اين 
عدد در حال افزايش است. تعدادي از معامله كنندگان نفتي همچنان به 
دنبال روزهاي بهتر در بازار طالي سياه هستند. در سال جاري، هزينه 
روزانه اجاره يك نفتكش به بيش از ۲۰۰ هزار دالر رسيده است. اين رقم 

در سال هاي گذشته ۲۵ تا ۳۰ هزار دالر بوده است!
در سراسر دنيا، هيچ  نفتكش خالي و بدون محموله وجود ندارد و حدود 
۲ هزار نفتكش كوچك تر به عن��وان نفتكش كمك��ي در كنار ناوگان 

نفتكش هاي غول پيكر به كار گرفته شده اند. 
راهيكهدرپيشاست

 اگر همه گيري ويروس كرونا همين امروز نيز پايان يابد، به دليل حجم 
هنگفت نفت ذخيره ش��ده به ماه ها زمان براي بازگشت تعادل به بازار 
نياز خواهيم داشت، به همين دليل نفتكش ها تا مدت ها همچنان داراي 
محموله خواهند بود. صدها نفتكش جدي��د در ياردهاي دنيا در حال 
ساخت است. اين صنعت در ش��رايط برد- برد قرار گرفته و صاحبان و 
سهامداران اين پروژه- صنعت همواره از سود قابل توجهي برخوردارند. 

اين بازي همچنان ادامه دارد. 
InsightMarine:منبع

وحید حاجی پور ايرالين ها حق تعيين قيمت بليت هواپيما را 
ندارند

عض�وكميس�يونعم�رانمجل�سب�اانتق�ادازعملك�رد
س�ازمانهواپيماي�يدربح�ثقيم�تبلي�تهواپيم�اگف�ت:
اج�ازهشناورس�ازيقيم�تبلي�تهواپيم�ارانميدهي�م.
به گزارش تس��نيم، در حالي هنوز س��ازوكار حمايت از ش��ركت هاي 
هواپيمايي داخلي با توجه به مباحث مربوط به ش��يوع ويروس كرونا 
مش��خص نيس��ت كه يك��ي از اعضاي كميس��يون عم��ران مجلس، 

قيمت گذاري بليت هواپيما توسط ايرالين ها را زيرسؤال برده است. 
مجتبي يوس��في با طرح اين پرس��ش كه به چه دليل��ي ايرالين ها و 
سازمان هواپيمايي براي نرخ بليت هواپيما، قيمت كف و سقف تعيين 
كرده اند، افزود: در دوره وزير س��ابق راه و شهرسازي، طرح آزادسازي 
و شناورس��ازي بليت هواپيما كليد خورد. در دي��دگاه اوليه اين طرح 
خوب بود تا قيمت ها بر اساس عرضه و تقاضا تعيين و يك رقابت ميان 
ايرالين ها براي ارائه نرخ هاي مناسب تر و خدمات بهتر ايجاد شود اما 
متأسفانه طرح شناورس��ازي بليت هواپيما به درستي اجرايي نشد و 

عماًل ايرالين ها از اين مسئله سوءاستفاده كردند. 
وي ادامه داد: بدهي ايرالين ها به شركت پخش بسيار باالست، اين يعني 
هزينه ها از مردم به صورت نقد گرفته شده و در خدمات دهي و پرداخت 

بدهي ها كوتاهي مي شود. 
وي با اش��اره به ورود كميس��يون عمران مجلس به پرون��ده افزايش 
قيمت بليت هواپيما گفت: قطعاً ميزان ارز دريافتي و ميزان هزينه كرد 
اين اعتبارات توس��ط ايرالين ها بايد ش��فاف ش��ود، در اين ميان اگر 

سوءمديريتي در اين بخش وجود دارد، بايد مشخص شود. 
عضو كميسيون عمران مجلس تأكيد كرد: مجلس به هيچ وجه اجازه 
افزايش غيرمنطقي قيمت بليت هواپيما را نخواهد داد و در اين رابطه 
كوتاه نخواهد آمد، قطعاً اگر الزم باشد نمايندگان براي پيگيري مسئله، 
از ظرفيت كميسيون اصل۹۰ قانون اساسي مجلس استفاده مي كنند. 
يوسفي يادآور شد: كميسيون عمران مجلس در هفته آينده نيز نشستي 
را درباره افزايش قيمت بليت هواپيما برگزار مي كند تا مسئوالن سازمان 
هواپيمايي نسبت به ش��ائبه هاي ايجاد شده پاسخ دهند. از طرف ديگر 
اگر قرار است در نرخ پروازهاي هوايي افزايشي صورت گيرد، مسئوالن 
سازمان هواپيمايي بايد داليل اين مسئله را بيان كنند، متأسفانه مديران 
همواره راحت ترين و كوتاه ترين مس��ير را كه همان افزايش قيمت ها و 

فشار بر مردم و مسافران است، انتخاب مي كنند.
........................................................................................................................

 افراد جديد 
جايگزين متقاضيان بدحساب مسكن ملي

مع�اونمس�كنوس�اختمانوزارتراهوشهرس�ازيگف�ت:
پذيرفتهش�دگانمس�كنمل�يچنانچهنس�بتبهواري�زوجه
درزمانمقرراق�دامنكنند،درس�امانهطرحاق�داممليبهطور
خودكارحذفميشوندوافرادجديدجايگزينآنهاخواهندشد.
به گزارش ايرنا، »محمود محمودزاده« در خصوص احتمال حذف شدن 
بخشي از واجدان شرايط طرح اقدام ملي مسكن اعالم كرد: افرادي كه به 
عنوان پذيرفته شده نهايي تعيين شده باشند و به آنها براي واريز وجوه 
اوليه طرح اقدام ملي مسكن پيامك ارس��ال شده باشد و در زمان مقرر 
نس��بت به واريز وجه اقدام نكنند، در س��امانه طرح اقدام ملي به شكل 
سيس��تماتيك حذف و افراد جديد جايگزين آنها خواهند شد. وي در 
خصوص انتظارات وزارتخانه از استان ها براي تسريع در روند اجراي طرح 
اقدام ملي در استان هاي سراسر كشور گفت: با توجه به اهميت موضوع 
و توصيه هاي مقام معظم رهبري و دستورات رئيس جمهوري مبني بر 
تكميل به موقع واحدهاي مسكوني طرح اقدام ملي بيشترين اختيارات 
و امكان تصميم گيري در موارد مختلف با تنظيم چارچوب هاي اصلي آن 

به استان ها تفويض شد. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي گفت: هم اكنون در استان ها با مديريت 
استانداران در قالب شوراي مسكن استان در خصوص طرح اقدام ملي 
مسكن و چگونگي رفع موانع آن استان به استان تصميم گيري مي شود 

تا روند اجراي طرح اقدام ملي مسكن، سرعت داده شود. 
معاون مسكن و ساختمان ادامه داد: تصميماتي كه در شوراي مسكن 
استان با مديريت اس��تاندار اخذ مي شود، تصميماتي است كه به اجرا 
نزديك است و موانع و مشكالت استاني در اين تصميم گيري ها لحاظ 
مي ش��ود. محمودزاده تصريح كرد: با توجه به تصميمي كه مشخص 
شده و انتظار عمومي كه وجود دارد تا واحدهاي مسكوني طرح اقدام 
ملي در دولت دوازدهم به اتمام برسد، طبيعي است كه برنامه ريزي ها 
در تكميل و تحويل به موقع اين پروژه ها سمت و سو گرفته است. محمد 
اسالمي وزير راه و شهرسازي در خصوص اجراي طرح اقدام ملي مسكن 
بر توليد مسكن با الگوهاي الحاق، تغيير كاربري و شهرك سازي، تأكيد 
كرد و به تمامي دست اندركاران طرح اقدام ملي مسكن يادآور شد بر 
اجراي شيوه نامه ابالغ شده، جهت تسريع در توليد مسكن ملي، اهتمام 

داشته باشند.
........................................................................................................................

تهاتر كاال به كاال چگونه است؟
رئيسكلسازمانتوسعهتجارتبهارائهجزئياتيازنحوهاجراي
مصوبهاخيرستادهماهنگياقتصاديدولتدرتهاتركاالپرداخت.
به گزارش ايس��نا، حميد زادبوم با بيان اينكه پيگيري هاي الزم براي 
اجراي تهاتر كاال به كاال با ۱۰كشور منتخب از سوي اين سازمان انجام 
مي ش��ود، اظهار كرد: بايد به دنبال بازنگري و اصالح بسته سياستي 
بانك مركزي باش��يم تا از تمامي ظرفيت هاي صادرات براي كشور و 
در جهت تأمين نيازهاي ارزي اس��تفاده شود. الزم است دستگاه هاي 
اجرايي در خصوص موضوع تهاتر كاال به كاال و تبادل فهرست كاالها 
قبل از هر گونه اقدامي با وزارت صنعت، مع��دن و تجارت هماهنگي 
كنند. زادبوم اين را نيز گفته كه با هدف فراواني كاال در داخل كش��ور 
در سامانه جامع تجارت، حداكثر تسهيل براي انجام عمليات واردات 
در مقابل صادرات در حال انجام اس��ت. به اين ترتيب به نظر مي رسد 
با موافقت دولت و همكاري وزارت صمت، واردات در ازاي صادرات با 
قدرت بيشتري و در قالب تهاتر مستقيم اجرايي خواهد شد و سازمان 
توسعه تجارت به زودي فهرست ۱۰كشوري را كه امكان تهاتر با آنها 

وجود دارد، منتشر خواهد كرد. 
........................................................................................................................

20 درصد مشتركان پايتخت پرمصرفند
معاونفروشوخدماتمش�تركانش�ركتخدم�اتتوزيعبرق
تهرانبزرگگفت:طرحبرقاميددرششماهابتداييارزيابيشده
ودرادامهمس�ير،اصالحاتالزمرويآنانج�امميگيرد.توزيع
ناعادالنهيارانهان�رژيبايددرمراحلبعديطرحبازبينيش�ود.
مس��عود عزيزي در گفت وگو با فارس ضمن اش��اره به ط��رح رايگان 
كردن برق كم مصرف ها موسوم به طرح برق اميد گفت: رايگان شدن 
برق كم مصرف ها در راس��تاي اص��الح الگوي مصرف تدوين ش��ده و 

دستورالعمل هاي آن نيز مطابق همين هدف تهيه و ابالغ شده است. 
وي با اش��اره به اينكه مش��تركاني كه در ماه های خرداد، تير، مرداد و 
ش��هريور ميانگين مصرف ماهانه كمتر از ۱۰۰كيلووات س��اعت و در 
ساير ماه هاي س��ال نيز كمتر از 8۰كيلووات ساعت مصرف برق دارند 
در زمره مشتركان كم مصرف طبقه بندي مي شوند، گفت: اين دسته 
از مشتركان كه ۱۱درصد متقاضيان برق خانگي شهر تهران را شامل 
مي شوند، از تخفيف ۱۰۰درصدي برق بهره مند خواهند شد. ۲۰ درصد 
از مشتركان تهران از الگوي مصرف تعيين شده پيروي نكرده اند و جزو 

پرمصرف ها به حساب مي آيند.

ادامهازصفحهاول
هر چقدر هم كه وزراي صنعت بخواهند از حاشيه 
دوري كنن��د ام��ا صنع��ت خودروس��ازي آنقدر 
مس��ائل گوناگون دارد كه صاف آنها را به س��مت 
جاده حاش��يه مي ب��رد، اگر چه در ابتداي مس��ير 
اغلب وزرا تالش مي كنند با اظهاراتي چون خروج 
صنعت خودروسازي از انحصار، افزايش كيفيت و 
بهره وري، كاهش قيمت تمام شده، افزايش ظرفيت 
توليد، حركت به سمت رقابت و ايجاد قطب سوم 
خودروس��ازي خيلي در جاده حاشيه پيش نروند 
اما خودروس��ازان ميانبرهايي بلدند ك��ه آنها را به 
يكباره به متن حاشيه مي رساند، حال وزير جديد 
صمت همانند ساير وزراي س��لف صمت از برنامه 
خود در ماه هاي پاياني دولت برای شكست انحصار 
خودروس��ازان و ايجاد رقابت و ورود شركت هاي 

دانش بنيان به اين حوزه خبر داده است. 
حاشيهسازقديمی

صنعت خودروسازي سال هاي سال است كه براي 
وزراي صنعت حاشيه درست مي كند و اگر نگاهي 
به اظهارات اغلب وزراي صنعت بيندازيم، جمالتي 
مش��ابه در رابطه با خروج صنعت خودرو از انحصار 
و حركت به س��مت رقابت و مطالبي از اين دست 
مي بينيم و حاال وزير صمت در ماه هاي پاياني دولت 
س��خن از ورود ش��ركت هاي دانش بنيان در حوزه 
خودروسازي جهت رقابت با دوقلوهاي خودروساز 
كه انحصار بيش از ۹۰درصد بازار خودرو را با زيان 
ده ها هزار ميليارد تومان��ي و اختالف قيمت ده ها 
هزار ميليارد توماني خودرو جل��وی در كارخانه با 
بازار دارند، به ميان آورده اس��ت كه يادآور سخنان 
روزهاي ابتدايي وزراي صنعت پيشين در رابطه با 

خودروسازي هاست. 
عليرضا رزم حسيني در رابطه با صنعت خودروسازي 
و مش��كالت متعدد و متنوعی كه اين بخش با آنها 
روبه رو است و ساليان سال است سلسله مسائل اين 
بخش افكار عمومي را آزار داده و مصرف كننده را از 
ورود خودروي خارجي با قيمت ارزان محروم كرده 

است، گفت: »دانش بنيان ها در حوزه ساخت داخل 
خودرو مي توانند به وزارت صمت كمك كنند و بايد 
شركت هاي رقيب براي رقابت با خودروسازان داخلي 
ايجاد ش��وند و با ايجاد يك ب��ازار رقابتي خودروي 

باكيفيت به مشتريان تحويل داده شود.« 
وزير صنعت، معدن و تجارت اف��زود:» انحصار در 
حوزه خودرو ب��ه صورت گام به گام بايد شكس��ته 
ش��ود و امكان برخورداري مصرف كنندگان از يك 

خودروي باكيفيت و قيمت مناسب ايجاد شود.« 
در اين ميان با توجه به اينكه اميد چنداني به حل 
مسائل كهنه صنعت خودرو در ماه هاي پاياني دولت 
نيست اما بايد نيمه پر ليوان را ديد و به وزير صمت 
اين فرص��ت را داد تا در مدت باق��ي مانده از دولت 
تدبير و امي��د جهت اصالح صنعت خودروس��ازي 

گام هايي را بردارد. 
اخيراً وزير تازه وارد صمت كه در هفته هاي گذشته، 
قيمتگذاري خودرو را موجب زيان خودروسازان 
اعالم و اين سياست را محكوم كرده بود، از مردم 
بابت خودرو هاي بي كيفي��ت عذرخواهي و ابراز 
شرمندگي كرد از اينكه نتوانس��تند براي مردم 
خودروی باكيفي��ت توليد كنند. رزم حس��يني 
اولين وزيري است كه اعالم كرد،  بروز تحريم ها 
نشان داد اين صنعت چقدر به ارز وابستگي دارد 
و عماًل خودكفايي بسيار اندك و ناچيز است. وي 
همچنين با اذعان به عقب افتادگي در اين صنعت 
گفت كه باي��د انحصار را در صنع��ت خودرو گام 
به گام از بين ببريم. اما رزم حس��يني مانند ساير 
سياس��تگذاران قبلي صنعت خودرو در ماه هاي 
پاياني عمر دولت معتقد اس��ت بايد شركت هاي 
دولتي جديد در اين حوزه راه ان��دازي كنيم تا با 
رقابت با ايران خودرو و س��ايپا بتوانيم انحصار را 
شكس��ته و خودروي باكيفيت و ارزان در اختيار 
مشتريان قرار دهيم . البته اين زمان برای نشان 
دادن صداقت وزير و دولت، وقت كمی هم نيست، 

اگر آن را خوب دريابيم.
در خص��وص اين اظه��ارات ذكر نكات��ي ضروري 

به نظر مي رس��د: اينكه در مقاب��ل دوربين از مردم 
عذرخواهي كنيد و بعد به مسير خود ادامه دهيد به 
هيچ وجه قابل قبول نيست. اين اولين باري نيست 
كه مسئوالن بابت كيفيت پايين خودروهاي داخلي 
از مردم عذرخواهي مي كنند اما در عمل هيچ اتفاقي 
براي بهبود كيفيت و كاهش قيمت ها نمي افتد. يك 
زماني بود كه واردات خودرو ص��ورت مي گرفت و 
همين خودروهاي خارجي به نوعي قيمت خودروي 
بازار داخل را تنظيم مي كرد اما چهار سال است كه به 
بهانه خروج ارز از كشور،  واردات متوقف شده است 
و خودروسازان در بازار كاماًل انحصاري مي تازند و 
نتيجه آن شده كه قيمت خودروهاي ۲۰ميليوني به 

باالي ۱۵۰ميليون تومان رسيده است. 
به عب��ارت ديگ��ر خودروس��ازهايي ك��ه مدعي 
داخلي سازي و طراحي هاي جديد بودند و مدل هاي 
مش��ابه با نام هاي جديد به مردم قالب مي كردند، 
اكنون وابسته به قيمت ارز ش��ده و با تغيير قيمت 
ارز، نرخش باال و پايين مي ش��ود، ب��ه عنوان مثال 
براي خانواده خودروی پرايد كه زماني ارزان ترين 
خودروي داخلي بود، چندين ن��ام انتخاب كردند؛ 
 ،۱۳۲se ۱۳۱ ، پرايد se ۱۱۱، پراي��دse پرايد
پرايد se ۱۵۱ و پرايد ۱۵۱پالس. هر كدام از اين 
مدل ها قيمت هاي متفاوتي داشتند كه در واقعيت 
كيفيت يكساني داشتند. اكنون همين خودرويي 
كه در سال7۹ گفته مي شود وابستگي به دالر ندارد، 
دو مدل��ش از رده خارج ش��ده و مابقي قيمت هاي 
نجومي پيدا كرده است. در اين مدت نه تنها كيفيت 
خودروها تغيير نكرده بلكه سال به سال با نام حذف 
آپشن هاي غيرضروري و صرفه جويي در هزينه ها 
كيفيت را كاهش داده اند. مانند حذف ضبط،  زه بغل 

و حتي زاپاس خودرو  .
خودروس��ازان همچن��ان از ض��رر و زيان س��خن 
مي گويند و به دنبال آزادس��ازي قيمت ها هستند. 
سال گذشته خودروسازان با ارزيابي دارايي هايشان 
توانستند از اعالم ورشكستگي فرار كنند، اما با ادامه 
رويه غلط مديريتي، امسال نيز ايران خودرو، سايپا و 

پارس خودرو در شش ماهه نخست،  حدود ۴۰هزار 
ميليارد تومان زيان انباشته داشته اند. اعالم ضرر و 
زيان در حالي است كه خودروسازان با پيش فروش 
خودرو و جمع  آوري نقدينگي از مردم، سرمايه در 
گردشش��ان را تأمين مي كنند و نه تنها خودرو را 
موعد مقرر تحويل نمي دهند، بلكه بعضاً تا ۱۲ماه 
تأخير در تحويل خودرو دارند و در زمان تحويل با 
نرخ روز خودرو را تحويل مشتري مي دهند، اما سود 
مش��اركت خريدار را تا تاريخي كه در قرارداد اوليه 
ثبت شده يعني تاريخي كه قرار بود خودرو تحويل 
داده شود ولی خلف وعده شده، محاسبه مي كنند، 
عالوه بر اين م��دام به دنب��ال بهانه جويي و توجيه 
عملكرد ضعيف خودشان هستند. يك بار شوراي 
رقابت را دليل زي��ان و عقب ماندگي اعالم و رايزني 
مي كنند تا س��ازمان حمايت را جايگزين شوراي 
رقابت كنند، بار ديگ��ر دالالن را مقصر مي دانند و 
براي آزاد سازي قيمت ها ولو در بورس اصرار دارند. 
در حالي كه كااليي بايد در بورس عرضه ش��ود كه 
تيراژ توليد باالي��ي دارد، وگرن��ه عرضه خودروی 
محدود در بورس جز افزايش قيمت ها، هيچ سودي 

نخواهد داشت. 
موضوع ديگري كه وزير صمت بر آن تأكيد داشت،  
ايجاد ش��ركت هاي دولتي اس��ت كه نقش رقيب 
را براي خودروس��ازان فعل��ي ايفا كنن��د و به اين 
ترتيب انحصار اين صنعت شكس��ته ش��ود. ظاهراً 
رزم حسيني فراموش كرده  كه طبق اصل ۴۴ قانون 
اساسي ايجاد شركت هاي دولتي خالف است و بايد 
همين خودروسازان كه بيش از چهار دهه است از 
حمايت هاي دولت��ي برخوردارند، كاماًل خصوصي 
شوند. براي شكستن انحصار بايد انتخاب مديران 
دولتي اين خودروسازان برچيده شود، بايد بهره وري 
نيروي انساني را كه از اواخر دهه7۰ تاكنون كمتر 
از ۵۰درصد بوده باال ببري��م و در آخر قوانيني كه 
برخالف حقوق مصرف كنندگان است و حمايت هاي 
كوركورانه از اين صنعت حذف شود تا شايد بتوانيم 

به آينده صنعت خودروي مان اميدوار باشيم.

وزیر دنبال رقیب خودروسازان بهناز   قاسمي
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صادرات غيرنفتي الي منگنه بخشنامه 
رئيسكميسيوناقتصاديمجلس:بخشنامههايمكرربانكمركزيدرطولسالهاياخير،موجبنارضايتیصادركنندگانشدهوتشكيلبازارمتشكلارزيرا
بااهدافمدنظرمادچارچالشكردهاست| رئيسكلبانكمركزي:مقرراتجديدبرايتسهيلبرگشتارزناشيازصادراتبهچرخهاقتصاددرراهاست

درحاليكهدرغيابارزهايناشيازصادرات
نفت،اينصادراتكاالهايغيرنفتياستكه
مصارفارزيكش�ورراتأمينميكند،فعاالن
بخشخصوصيمعتقدندبخشهايصادراتي
مكرربانكمركزيموج�بتضعيفصادرات
غيرنفت�يميش�ود.درهمينراس�تارئيس
كميس�يوناقتصاديمجلسنيزمعتقداست
بانكمركزيبايدب�اراهان�دازيصحيحبازار
متش�كلارزي،اجازهده�دصادركنندگانو
واردكنندگانمبادالتارزيخ�ودرابانرخي
بس�يارنزديكبهبازارآزادانجامدهنداماهم
اكنونبينارزس�امانهنيماوبازارآزادفاصله
قابلمالحظهايوجودداردكهبهنظرميرسد
اينفاصلهمحلاشكالش�دهاست.درمقابل
رئيسكلبانكمركزيدرپيامياعالمداشت
برمبن�ايتقاضايفع�االناقتص�اديبخش
خصوصيوبرايتسهيلبرگشتهرچهبهتر
ارزناش�يازصادراتب�هچرخهاقتص�ادوبه
طورويژه،تأمينمواداوليهونيازهايوارداتي
واحدهايتوليديكش�ور،مقرراتموردنظر
دراينخصوصبهتأييدستاداقتصاديدولت
رسيدكهجزئياتآنهفتهآيندهاعالمميشود.
برخ��ي كارشناس��ان اقتصادي ع��دم ترخيص 
ميليون ها تن كاالي دپو شده در بنادر و گمركات 
را بازنگرداندن 7ميلياد دالر ارز ناشي از صادرات 
كاالهاي غير نفتي توس��ط صادركننده نماهاي 
كارتن خ��واب معرف��ي مي كنن��د كه با نش��انه 
معضل آفريني عدم ترخي��ص كاالهاي فوق در 
خط توليد بخش هايي چون كارخانجات روغن 
يا نهاده ه��اي دامي در بخ��ش دام و طيور ظاهر 

شده است. 

 دليلرسوبكاالدرگمركات
7ميلياردارزبازنگشته

اگر چه برخي در رابطه با دپوي ميليون ها تن كاال 
در گمركات معتقدن��د بانك مركزي قصد تنبيه 
كردن وارد كننده هايي را دارند كه با پيش بيني 
ريسك ارزي و تجاري سال جاري اقدام به واردات 
زودهنگام كاال با حجم قاب��ل مالحظه كرده اند 
اما از س��وي ديگر عده اي معتقدند بازنگرداندن 
7ميليارد دالر ارز ناش��ي از ص��ادرات كاالهاي 
غير نفت��ي از س��وي اش��خاصي ك��ه از هوي��ت 
كارتن خواب ها استفاده كرده اند، منابع ارزي را 
محدود كرده اس��ت. دليل اين رويدادها هر چه 
باش��د رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس بر 
اين باور اس��ت، اگر بانك مركزي ماشين صدور 
بخشنامه هاي صادراتي خود را متوقف كند و كار 
صادرات و واردات را به بازار متشكل ارزي بسپارد 
و بازار متشكل ارزي را به درستي عملياتي كند، 
حوزه تجارت تقويت مي ش��ود و ريسك كاهش 
صادرات غير نفتي نيز در ش��رايط كنوني از سر 

كشور رد مي شود. 
ب�ازارمتش�كلارزيكنونيب�ااهداف

پيشبينيشدهفاصلهدارد
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو 
با خانه ملت درباره تأثير بازار متش��كل ارزي بر 
بازار گفت: به رغم تحريم هاي اخير، تراز تجاري 
ايران مثبت اس��ت، يعني منابع ارزي ناش��ي از 
صادرات غيرنفتي از مصارف ارزي بيشتر است. 
بنابراين مي توان رابطه منطق��ي ميان عرضه و 
تقاضا ايجاد كرد، ضمن اينكه تقاضا در ش��رايط 
خاص را نيز مي توان محدود و از واردات كاالهاي 
غير اولوي��ت دار، لوكس و تجمالت��ي جلوگيري 

كرد و ارز را براي واردات كاالهاي اساس��ي، مواد 
اوليه تولي��د، تجهيزات س��رمايه گذاري، دارو و 
مواد غذايي كه جزو كاالهاي اولويت دار هستند، 

تخصيص داد. 
محمدرضا پورابراهيمي داوراني ادامه داد: از آنجا 
كه بانك مركزي سامانه نيما را راه اندازي كرده و 
به موجب آن نرخ تسويه ارز در سامانه نيما و بازار 
آزاد فاصله معناداري با يكديگر پيدا كرده است، 
انگي��زه صادركنندگان در نوع تس��ويه ارز دچار 
چالش شده، در حالي كه هدف بازار متشكل ارزي 
اين بود كه اين فاصله به حداقل برسد، به اين معنا 
كه نرخ تسويه در سامانه نيما با بازار آزاد تفاوت 
چنداني نداشته باشد، اگر اين امر محقق مي شد 

اقتصاد در نقطه تعادل قرار مي گرفت. 
وي افزود: بخشنامه هاي مكرر و دستورالعمل هاي 
مس��تمر بانك مركزي در طول سال هاي اخير، 
تشكيل بازار متش��كل ارزي را با اهداف مدنظر 
ما دچار چالش كرد و دور از دس��ترس قرار داد، 
هر چن��د دولت اعالم كرده اين بازار را تش��كيل 
داده و بخشي از اقدامات اخير را نيز در قالب بازار 
متش��كل ارزي تعريف مي كند اما بازار متشكل 

ارزي با مفهوم مدنظر ما عملياتي نشد. 
 مداخلهبيشازاندازهبانكمركزي
درتعيينتسويهنرخناشيازصادرات

اين نماين��ده مردم در مجلس يازدهم با اش��اره 
به چالش اصلي كشور در حوزه ارز تصريح كرد: 
به دليل مداخله بي��ش از ان��دازه بانك مركزي 
در تعيي��ن تس��ويه ن��رخ ناش��ي از ص��ادرات، 
صادركنندگان دچار مشكل ش��ده اند و اين امر 
موجب كاهش ميزان صادرات و عدم تسويه شده 
است، حتي بر اساس گزارش هاي بانك مركزي 

برخي افراد از طري��ق كارت هاي يكبار مصرف و 
اجاره اي نسبت به تسويه نشدن اقدام مي كنند. 

هر چند اخيراً رئيس كل بان��ك مركزي در اتاق 
بازرگاني مدعي شد صادرات كاالهاي غير نفتي 
در ش��رايط كنوني جنگ اقتص��ادي براي ايران 
اهمي��ت بس��ياري دارد و بخش��نامه هاي بانك 
مركزي تهديدي براي صادرات غير نفتي نيست 
چراكه عده اي صادركننده نم��اي كارتن خواب 
7ميليارد دالر ارز صادرات غير نفتي را به كشور 
بازنگردانده اند اما متوليان بخش خصوصي مدعي 
هستند بخشنامه هاي مكرر بانك مركزي به حوزه 
صادرات غير نفتي آسيب مي زند، در عين حال آنها 
از مسئوالن خواسته اند مقوله صادركننده نماهاي 

فوق را با جديت پيگيري كنند. 
عرض�هارزدرس�امانهنيمابهس�رعت

افزايشيافت
در اين بين، عبدالناص��ر همتي رئيس كل بانك 
مركزي در صفحه شخصي خود نوشت: مقررات 
مورد نظر براي تس��هيل برگش��ت ارز ناش��ي از 
صادرات به چرخه اقتصاد، به تأييد ستاد اقتصادي 
دولت رسيد. عرضه ارز در سامانه نيما به سرعت 
افزايش يافته و نرخ رشد پايه پولي و نقدينگي تا 

حد ممكن مديريت و كنترل شده است. 
در پايان هفته سوم مهرماه ۹۹ رشد پايه پولي و 
نقدينگي، نسبت به پايان سال قبل به ترتيب۹/۵ 
و ۱8درصد ثبت شده است. نرخ سپرده قانوني از 
اول مهرماه به وضعيت ابتداي سال ۹۹ برگردانده 
ش��د. بر مبناي تقاضاي فعاالن اقتصادي بخش 
خصوصي و براي تسهيل برگشت هر چه بهتر ارز 
ناشي از صادرات به چرخه اقتصاد و به طور ويژه، 
تأمين مواد اوليه و نيازه��اي وارداتي واحدهاي 
توليدي كشور، مقررات موردنظر در اين خصوص 
به تأييد ستاد اقتصادي دولت رسيد كه جزئيات 

آن هفته آينده اعالم مي شود. 
همان گونه كه قبالً اعالم شد و پيش بيني مي شد، 
عرضه ارز در سامانه نيما به سرعت افزايش يافته و 
روند معامالت حواله هاي ارزي رشد خوب و قابل 
توجهي پيدا كرده است. در بسته جديد در كنار 
توسعه روش واردات در مقابل صادرات و واردات 
در مقابل ارز اش��خاص، بر تقويت س��امانه نيما 
به عنوان محور مبادالت مرب��وط به حواله ارزي 

تأكيد شده است. 
نرخ رشد پايه پولي و نقدينگي به رغم فشارهاي 
وارده ب��ه بانك مركزي به خاطر ش��رايط خاص 
كشور و نيز نيازهاي مرتبط با كرونا تا حد ممكن 
مديريت و كنترل شده است. در پايان هفته سوم 
مهرماه ۹۹ رشد پايه پولي و نقدينگي، نسبت به 
پايان سال قبل، به ترتيب ۹/۵ و ۱8درصد ثبت 
شده است كه رقم هاي نهايي آن در پايان مهرماه، 
توسط بانك اطالع رساني خواهد شد. همان گونه 
كه قباًل گفتم، با هدف كاهش ضريب فزاينده و 
كنترل بيشتر نقدينگي، نرخ سپرده قانوني از اول 
مهرماه به وضعيت ابتداي سال ۹۹ برگردانده شد 
و اقدامات الزم احتياطي براي ايجاد محدوديت 
در رشد ترازنامه بانك ها در دستور كار قرار دارد 
كه در تعديل روند نرخ رش��د نقدينگي در نيمه 

دوم سال مؤثر خواهند بود.

هادی    غالمحسینی
  گزارش   یک


