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در روزهــای اخیر وزیــر صمت در 
توئیتی اعالم کرد سال آینده تولید خودرو 
به قدری زیاد خواهد شد که دیگر نیازی به 
قرعه کشی نیست. سیدرضا فاطمی امین 
همچنین خبر داد؛ برنامه دقیقی مبتنی 
بر 9 طرح در صنعت خودرو طراحی شده 
و به تدریج به ســمتی خواهیم رفت تا 
قیمت ها کاهش یابد و این مهم تا پایان 

سال محقق خواهد شد. 
به گزارش روزنامه »توسعه ایرانی« 
این وعده ها در حالی مطرح می شود که 
در سال های گذشــته و در دولت های 
مختلف مســئوالن بارها و بارها بر لزوم 
کاهش قیمت خــودرو، افزایش میزان 
تولید و ... تاکید داشته اند اما در واقعیت 
این وعده ها نه تنها هیچ گاه محقق نشد 
بلکه مصرف کنندگان نهایی هر روز شاهد 
صعود نرخ ها و دور از دسترس شدن خرید 
خودروی صفر کیلومتر بوده اند به طوری 
که اکنون مردم مجبورنــد ارزان ترین 
خودروی تولید داخل یا همان پراید را 
با هزینه ای بیش از 150 میلیون تومان 

خریداری کنند. نکته مهم اینجاست که 
خودرو به محلی برای پس انداز تبدیل 
شده و ســرمایه گذاران با هدف حفظ 
قدرت خرید سرمایه هایشــان نسبت 
به خرید خودروی صفر کیلومتر اقدام 
می کنند. با این حال باید پرسید آیا وعده 
وزیر جدید صمت محقق شدنی است و 
می توان به ارزان شدن خودرو حداقل تا 

پایان امسال امیدوار بود یا خیر؟ 
 مقابله با تورم

 با افزایش تولید یک کاال؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو 
در خصــوص وعده های ارائه شــده در 
این خصوص به »توسعه ایرانی«گفت: 
با توجه به شــرایط اقتصاد کالن کشور 
وعده وزیر محقق نخواهد شد زیرا شرایط 
به گونه ای اســت که حتی نمی توان به 

ثبات قیمت ها امیدوار بود. 
وی افزود: بر مبنای آمار رسمی تورم 
سبد خانوار بیش از 50 درصد اعالم شده 
است در حالی که در واقعیت، تورم بیش 
از 80 درصد است و در چنین شرایطی 
انتظار ثبات نرخ ها صحیح نیست و طرح 
مقابله با تورم با افزایش تولید بخشی کاال 

نشان دهنده آن است که ساز و کار تورم 
برای مدیران و مسئوالن وزارت صمت 
تعریف دقیقی نشــده اســت و متوجه 
نیستند مشکل عظیم فعلی بحث تولید 
و تیراژ محصــوالت نیســت و در واقع 
سیاســت های پولی و بانکی را نادیده 
می گیرند. وی عنوان کرد: به اعتقاد بنده 
وعده های وزیر صمت مبنی بر ارزان شدن 
خودرو در اثر افزایش تیراژ تولید محقق 
نمی شــود و مجموعه وزارت صمت در 

تحقق این ادعا ناموفق خواهد بود. 
سیاست  شکست خورده تعیین 
دستوری قیمت و افزایش تیراژ

وی درباره تجربه شکســت خورده 
سیاســت گذاری دســتوری تعیین 
قیمت برای خودروها توضیح داد: تداوم 
قیمت گذاری دستوری دقیقا مانند وعده 
کاهش قیمتی است که وزیر از آن سخن 
گفته است به عبارت بهتر فهم نادرستی 
در این زمینه وجــود دارد که بر آن مبنا 
مســئوالن تصور می کنند که تورم را با 
افزایش تیراژ و دستور می توان کنترل 
کرد در حالی که در واقعیــت تورم را ر با 
دستور نمی توان کنترل کرد. باید توجه 

داشــت قیمت گذاری دستوری عامل 
تورم زا محسوب می شود .

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: با 
توجه به اینکه شرکت ها به واسطه افزایش 
سایر هزینه ها، وارد حاشیه ضرر شده  اند 
و به شبکه بانکی دســت اندازی ، بحث 
اضافه برداشــت مطرح می شود و تورم 
عمومی و بخشی کاالها در بازار در مسیر 
افزایش قرار می گیرد؛ نمی دانم چطور 
سیاستگذاران متجه این موضوع نیستند 
و همچنان قیمت گذاری دستوری را به 
رسمیت می شناسند این در حالی است 
که همین سیاست نادرست این بال را سر 
اقتصاد کشور آورده و کلیت اقتصاد را با 

بحران روبرو کرده است. 

راهکار دولت برای حل مشکالت 
اقتصاد و صنعت خودرو 

زاوه تاکید کرد: اگر دولت سیزدهم 
خواهان کاهــش فشــار از روی مردم 
است، تنها یک راهکار را باید دنبال کند. 
باید انضباط مالی را در دستورکار خود 

قرار دهد .
 وی با اشــاره به کاهش درآمدهای 
کشور به ســبب تحریم و نپیوستن به 
FATF گفت: حتی اگــر صادرات هم 
انجام شــود قادر به دریافت درآمدهای 
ارزی ناشــی از آن نیستیم بنابراین این 
پول بــا هزینه های گزاف به دســت ما 
می رســد که برای رفع این موارد دولت 
باید مسائل و مشــکالت خود در حوزه 
بین الملل را حل و فصل کند و پس از آن 
نسبت به گرفتن آرایش انضباطی بسیار 
شــدید اقدام کند و حجم هزینه های 

جاری خود را به شدت کاهش دهد. 
وی ادامه داد:  متاسفانه در سال های 
اخیر نه تنها این مســاله اتفاق نیفتاده 
بلکه بر حجم هزینه های جاری دولت 
افزوده شده و این تصور که بدون دست 
زدن به هزینــه و حتــی افزایش آن 
بتوانیــم اوضاع را ســاماند هی کنیم، 

اشتباه است. 
این کارشناس صنعت خودرو عنوان 
کرد: در سال های اخیر شبکه بانکی نیز 
به شدت بی برنامه تر شده است بنابراین 
تصور اینکه بدون انجام اصالحات پولی 
و مالی می توانیم تــورم را کنترل کرد و 

نرخ ها را کاهش داد، تصوری خام است.
 این کارشناس اقتصادی ادامه داد: 
مشکل تنها در گرانی خودرو نیست، تورم 
عمومی در کشور باالست و باید با انضباط 
مالی و حل مشــکالت بین المللی این 

بحران را برطرف کرد. 
وی اظهــار کــرد: برای حــل این 
مشــکالت راهــکاری جــز اصــالح 
سیاست های پولی و مالی وجود ندارد، 
از سوی دیگر دولت باید هرچه سریع تر 
منقبض شود و در کنار آن نسبت به بهبود 
روابط بین الملل اقدام کنــد و از اعالم 
شعارهایی مانند بی اثر بودن تحریم ها 

بپرهیزد.
زاوه تاکید کرد: با هیچ دستور و تالش 
موضعی نمی توان مشکالت اقتصادی 
ایران و به ویژه صنعت خودرو را حل کرد. 

لزوم جایگزینی حذف قرعه کشی 
با آزادسازی نرخ ها 

وی دربــاره اظهــارات وزیر صمت 
درباره حذف شــیوه قرعه کشــی در 
فروش خودروهای داخلی و تاثیر آن بر 
بازار خودرو گفت: تنهــا راه برای حذف 
قرعه  کشی، آزادســازی قیمت هاست 
زیرا با قیمت گذاری دستوری نمی توان 
انتظار داشت که مردم برای خرید صف 
نکشند و برای پاسخگویی به نیاز مردم 
تولید ساالنه را باید به پنج میلیون دستگاه 
برســانند که این طرح شدنی نیست و 
حتی منابع مالی برای رســیدن به این 
تیراژ وجود ندارد. به اعتقاد بنده اگر وزیر 
صمت خواهان حذف قرعه کشی است 
باید نرخ گذاری را حــذف کند و اجازه 
دهد قیمت شــناور بازار اعمال شود که 
در این شــرایط دیگر صفی برای خرید 
وجود نخواهد داشت. زاوه خاطر نشان 
کرد: قرعه کشــی در فروش خودرو در 
اصل منشأ فساد محسوب می شود و اگر 
قرار است منشأ فساد از بازار خودرو دور و 
حذف شود تنها راهکار آزادسازی قیمت 
است. اکنون مشــاهده می شود برخی 
افراد حواله خودروهای قرعه کشی شده 
را به صورت وکالتی می فروشند که برای 
حذف این روند باید قیمت ها آزاد شوند. 

یک کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

شعار می دهند، منتظر کاهش قیمت خودرو نباشید

قرعه کشی در فروش 
خودرو در اصل منشأ فساد 

محسوب می شود و اگر قرار 
است منشأ فساد از بازار 
خودرو دور و حذف شود 
تنها راهکار آزادسازی 

قیمت است. اکنون 
مشاهده می شود برخی 
افراد حواله خودروهای 

قرعه کشی شده را به 
صورت وکالتی می فروشند 
که برای حذف این روند باید 

قیمت ها آزاد شوند

خبر اقتصادی

واکنش  ادامه دار نوبخت به ادعای خزانه خالی
 میلیاردها دالر تحویل
 دولت سیزدهم دادیم

توسعه ایرانی- رییس سابق سازمان برنامه و 
بودجه به خالی بودن خزانه واکنش نشان داد.

محمدباقر نوبخت در یادداشتی در توییتر نوشت: 
با صراحت اعالم می کنم دولــت دوازدهم با وجود 
تحریم و محاصره اقتصادی، میلیاردها دالر به صورت 
نقد و قابل دسترس به عنوان موجودی ارزی، تحویل 

دولت سیزدهم داد.
    

  ۹۰درصد پول کشور
 در سپرده های بانکی است

مهر- یک پژوهشگر 
اقتصادی گفــت: اکنون 
90 درصد پول کشــور 
در ســپرده های بانکی 
گنجانده شــده چرا که 

ظرفیت عظیم خلق پــول اعتبــاری در خدمت 
نظام بانکی اســت.محمد اســماعیل توسلی، در 
نشســت تخصصی »پول، بانک و سیاســت های 
پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد 
اسالمی« که اکنون در خانه اندیشه ورزان در حال 
برگزاری است، گفت: برای بررسی مشروعیت یا عدم 
مشروعیت خلق پول بانکی ابتدا باید با ماهیت بانک ها 
آشنا شد. حقیقت اصلی بانک ها در انواع قراردادهای 
ربوی و خلق پول بانکی نمایان می شود. آمار نشان 
می دهد اکنون 90 درصد پول کشور در سپرده های 
بانکی قرار گرفته بنابراین ظرفیت عظیم خلق پول 
اعتباری است که به تازگی در خدمت نظام بانکی 
قرار گرفته چرا که قراردادهای ربوی از دیرباز وجود 
داشته است.وی ادامه داد: زمانی که بانک ها در مسیر 
خلق پول بی رویه قرار گرفته و موجب بی عدالتی، 
کسری بودجه و مشکالت دیگر اقتصادی می شوند، 
تمام کارشناسان اقتصادی متفق القول برای مخالفت 

با این ظرفیت بانک ها اعالم موجودیت می کنند.
    

اوجی: تیر دشمن در حمله 
سایبری بنزین به سنگ خورد 

فارس- وزیر نفت 
گفت: از مــردم خواهش 
می کنــم که به شــایعه 
افزایش قیمــت بنزین 
توجه نکنند، ما این شایعه 

را قویا تکذیب می کنیم و دولت هیچ برنامه ای برای 
افزایش قیمت بنزین ندارد.جواد اوجی  درباره آخرین 
وضعیت سوخت رسانی در جایگاه ها توضیح داد: از 
ساعات اولیه ای که سامانه سوخت در جایگاه های 
سراسر کشور دچار اختالل شد، همکاران ما در وزارت 
نفت برای عرضه بنزین به صورت آفالین و دستی 
اقدام کردند و این دستور سریعا به همه مراکز شرکت 
پخش در استان ها و شهرستان های مختلف صادر 
شد.اوجی گفت:  دشمن قصد داشت با یک حمله 
سایبری به مردم ایران آسیب بزند، ولی با همراهی 
مردم شریف ایران و صبوری آنها و اعتمادی که به 
خادمین خودشان در وزارت نفت داشتند تیرشان 

به سنگ خورد.
    

سهم  تهران از طرح نهضت ملی 
مسکن چقدر است؟

صدا و سیما- مدیرکل راه و شهرسازی استان 
تهران سهمیه این استان را در فاز اول طرح نهضت 

ملی مسکن 1۴ هزار و ۴88 واحد اعالم کرد.
 خلیل محبت خواه، از شــرایط ثبت نام جدید 
شهروندان تهرانی در طرح نهضت ملی مسکن در 5 
شهر پرند، پاکدشت، هشتگرد، ایوانکی و رباط کریم 
خبر داد.  وی افزود: تا روز پنجم ثبت نام بیش از 89 

هزار نفر ثبت نام کرده اند.
    

قیمت خرما اعالم شد
باشگاه خبرنگاران 
جوان - رئیس انجمن 
ملی خرما گفت: با اصالح 
قوانیــن صــادرات، به 
ســهولت می توان ۴00 

میلیــون دالر ارزآوری صادرات از خرما داشــت.
محسن رشید فرخی با اشــاره به اینکه برداشت 
خرمای پیارم در مناطق هرمزگان به اتمام رسیده 
اســت، گفت: امسال برآورد می شــود که به طور 
متوسط تولید سالیانه خرما به یک میلیون و ۲00 
هزار تن برسد، هرچند خسارت هایی به خاطر تغییر 
اقلیم و خشکیدگی خوشه خرما در برخی مناطق 
داشتیم، اما در برخی مناطق افزایش تولید داریم.او 
با اشاره به اینکه قیمت از پیش تعیین شده ای برای 
خرما نداریم، افزود: بــا توجه به تنوع ارقام، قیمت 
خرما متفاوت است. به عنوان مثال قیمت کنونی 
هر کیلو خرمای مضافتی در مبــدا ۲۷ تا ۳0 هزار 

تومان است.

خبر

 مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: 
در حال حاضر مشــکلی برای ورود کشتی های 

ایرانی به بنادر چین و هند وجود ندارد.
محمد راستاد در گفت وگو با مهر، درباره حمل 
دریایی کاال از خزر و برقــراری تردد میان بنادر 
شــمالی ایران با بنادر روسیه و قزاقستان اظهار 
کرد: وزارت صمت اخیراً با خرید کشتی رو-رو 

موافقت کرده است.
وی افزود: ما هم در سازمان بنادر و دریانوردی 

به شرکت های کشتیرانی اعالم کرده ایم آمادگی 
داریم تا از محل وجوه اداره شــده این سازمان، 
تسهیالت و منابع مالی برای خرید شناورهای 

رو-رو )کامیون بر( پرداخت کنیم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه 
داد: امیدواریم با ورودی این نوع شناورها، مسیر 
دریایی بازرگانی ما با کشــورهای آسیای میانه 
برقرار و فعال شود؛ البته در حال حاضر ترددهای 
دریایی به بنادر آســیای میانه و حاشیه خزر با 

استفاده از شناورهای کارگو، فله بر و کانتینری 
برقرار است.وی اضافه کرد: اینکه کشتی رو-روی 
کامیونی هم داشته باشیم تا بتوانیم مود حمل و 
نقل جاده ای را از طریق دریا به کشورهای آسیای 
میانه متصل کنیم، گزینه مناســبی است که 
می توانی ظرفیت تجاری با کشورهای منطقه 
را افزایــش دهد.معاون وزیر راه و شهرســازی 
درباره ابقای توافقنامه چابهار در شرایط جدید 
دولت کابل یادآور شــد: موافقت نامه سه جانبه 
جمهوری اسالمی ایران، هند و افغانستان موسوم 
به توافقنامه چابهار، تفاهم نامه ای است که هنوز 
رسمیت دارد؛ در این توافق نامه آمده که امکان 
اضافه شدن و الحاق کشورهای دیگر به آن فراهم 
اســت.وی اضافه کرد: جمهوری اسالمی ایران 
پیشنهاد داده تا ترکمنستان هم به این تفاهم نامه 
افزوده شــود؛ الحاق ترکمنستان به تفاهم نامه 

چابهار یک فرصت برای توســعه ترانزیت میان 
کشورهای منطقه است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره 
مشکل پهلوگیری کشتی های ایرانی در بنادر 
هند گفت: با پیگیری هایی که ســازمان بنادر و 
دریانوردی انجام داده، در حال حاضر مشــکل 
خاصی وجود ندارد؛ من از شرکت های کشتیرانی 
هم پیگیری کــردم، آنها هم تأییــد کردند که 
امکان پهلوگیری در بنادر هند فراهم و ترددها 

برقرار است.
معاون وزیر راه درباره مشکل تردد کشتی های 
ایرانی به بنادر چین نیز اظهار کرد: در حال حاضر 
ترددها به بنادر چین برقرار است؛ عمده تبادالت 

تجاری دریایی کشورمان با چین است.
وی اضافه کرد: کشــتیرانی یک مقوله بین 
المللی است و این گونه نیست که الزاماً ناوگان 

ملکی کشوری بخواهد از کشور دیگری بار حمل 
کند؛ بلکه جابه جایی کاال می تواند هم از طریق 

ناوگان بین المللی و هم ملکی انجام شود.
ماجرای منع ورود کشتی های ایرانی به 

بنادر چین و هند چه بود؟
گفتنی است برخی فعاالن صنعت کشتیرانی 
در هفته های اخیر از عدم امکان توقف و پهلوگیری 
کشتی های ایرانی در برخی بنادر چین و یکی از 

بنادر هند خبر داده بودند.
مدیرعامل یک شــرکت کشــتیرانی نیز از 
توقف ۴ ماهه تعدادی از کشتی های متعلق به 
این شرکت در یکی از بنادر چین در سال 1۳99 
و همچنین ادامه دار بودن این روند تا کنون خبر 
داده بود که گفته می شود در حال حاضر مشکلی 
برای برقراری تردد کشتی های ایرانی به بنادر این 

دو کشور وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان بنادر :

مشکل ورود کشتی های ایرانی به بنادر چین و هند برطرف شد

رئیس اتــاق بازرگانــی ایــران می گوید 
باید به بخــش خصوصــی آزادی عمل داده 
شود و جلو بخشــنامه ها و مقرراتی که مانع از 
حرکت رو به جلو اقتصاد ایران می شود، گرفته 
شود. ما معتقدیم که بخش خصوصی بهتر از 
دولت راه فعالیــت در دوران تحریم و دور زدن 
محدودیت هــا را می داند و تنها بایــد در این 

بخش آزادی عمل الزم داده شــود.به گزارش 
خبرآنالین، غالمحسین شافعی گفت: هر چند 
تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران گســترده بوده 
اما سیاســت گذاری های داخلی اشتباه عامل 
بخش مهمی از مشــکالت اقتصادی و تجاری 

کشور است.
وی افزود: در سال های گذشته تحریم های 

اقتصادی و محدودیت هایی که از جانب اف ای 
تی اف برای اقتصاد ایران به وجود آمده غیرقابل 
انکار است و قطعا تجار کشــور نیز از این محل 
آسیب دیده اند اما در عین حال باید این سوال 
را پرسید که بخش خصوصی در این سال ها و با 
وجود این فشارها چه عملکردی را از خود به ثبت 

رسانده و دولت چه کرده است؟
وی با اشــاره به تداوم فعالیت های تجاری 
بخش خصوصی در ســال های گذشته، بیان 
کرد: تجربه تمام این سال ها نشان داده که اگر 
دســت بخش خصوصی را باز بگذاریم و اجازه 

دهیم کار خــود را پیش ببرد حتــی در دل 
تحریــم و محدودیت ها نیز همواره 
راهی پیدا خواهــد کرد. همانطور 
که در سال های گذشته بسیاری از 
فعالیت ها متوقف شد اما صادرات 

بخش خصوصــی ادامه پیدا 
کرد.

شــافعی با اشاره 
به وضعیت تجارت 
ایــران در عراق، 
توضیــح داد: 

دولت در سال های گذشته به عراق برق و گاز 
صادر کرده اما هنوز نتوانسته بخش مهمی از 
ارز حاصل از صادرات ایــن محصوالت را به 
کشور بازگرداند، این در حالی است که بخش 
خصوصی رقمی بسیار بزرگ تر از آن به عراق 
صادرات داشته و توانســته ارز را نیز به 
کشور بیاورد، این نشان می دهد 
که در صورت میــدان دادن به 
بخش خصوصــی می توان 
انتظار ثبت آمارهایی بهتر 

را داشت.

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

 بهتر از دولت تحریم ها را دور می زنیم!

مهرنوش حیدری

مشکل تنها در گرانی 
خودرو نیست، تورم 

عمومی در کشور باالست 
و باید با انضباط مالی و حل 
مشکالت بین المللی این 

بحران را برطرف کرد


