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عرضه قطعات بیکیفیت لوازم
خانگی به نام تولید داخل

رئیـس اتحادیـه تولیدکننـدگان و تعمیـرکاران
صنایـع برودتـی ،تهویـه و لباسشـویی گفـت:
قطعـات یدکـی و لوازم جانبـی برای تعمیـر لوازم
خانگـی بـا کمبـود مواجـه اسـت .ایـن در حالـی
اسـت کـه برخـی افـراد بـه اسـم تولیـد داخـل،
محصـول بیکیفیـت چینـی را در بـازار عرضـه
میکننـد .
علـی جمالـی در گفتوگـو بـا ایسـنا ،در رابطـه
بـا شـرایط تعمیـر لـوازم خانگـی در ماههـای
پایانـی سـال ،اظهـار کـرد :با توجـه بـه افزایش
قیمـت لـوازم یدکـی و محصـول نهایـی ،عمـوم
مصرفکننـدگان تعمیـر را جایگزیـن خریـد
محصـول نـو کردهانـد و ایـن در حالـی اسـت که
قیمـت قطعـات بـه شـدت افزایـش یافتـه و در
کنـار آن کمبـود قطعات یدکـی در بازار احسـاس
میشـود و اگـر اوضاع بـه همیـن روال پیش برود
در سـال آینـده با کمبـود در بازار قطعـات و لوازم
یدکـی لـوازم خانگـی مواجـه خواهیم شـد.
رئیـس اتحادیـه تولیدکننـدگان و تعمیـرکاران
صنایـع برودتی ،تهویه و لباسشـویی ادامه داد :در
ماههـای اخیـر بـه واسـطه برخـی تصمیمگیریها
و اعمـال تعرفهگذاریهـا ،واردات قطعـات یدکـی
تعمیـر بـا کندی مواجـه شـده و از حجـم واردات
کاسـته شـده اسـت کـه ایـن موضـوع افزایـش
قیمـت لـوازم یدکـی را به همراه داشـته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در ماههـای اخیـر نیـاز بازار
از طریـق انبارهـای نگهـداری تأمین شـده ،گفت:
برخـی افـراد بـرای واردات از ارز دولتی اسـتفاده
کردنـد و جـای سـوال دارد کـه چـرا محصـوالت
آنهـا بـه بازار وارد نشـده اسـت.
جمالـی تصریـح کـرد :در ماههـای اخیـر بـا
هماهنگـی بـه عمل آمـده با وزارت صنعـت ،معدن
و تجـارت مقـرر شـد تا بـرای واردات بـا توجه به
نیـاز بازار از اتحادیه اسـتعالم الزم دریافت شـود
و واردکننـدگان تعهد دهنـد کاال را بعد از ترخیص
در بـازار عرضـه کنند.
رئیـس اتحادیـه تولیدکننـدگان و تعمیـرکاران
صنایـع برودتـی ،تهویه و لباسشـویی بـا انتقاد از
برخـی تولیـدات بیکیفیـت در بـازار تاکیـد کـرد:
متأسـفانه برخـی افـراد بـه اسـم تولیـد داخلـی
محصـوالت بیکیفیـت چینـی را بـه بـازار عرضـه
میکننـد .
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کوپن؛ نوش دارویی برای اقشار ضعیف!
پرداخــت کوپــن از محــل مابهالتفــاوت ارزی
طرحــی اســت کــه اخیــرا مجلــس در بررســی
جزئیــات الیحــه بودجــه  ۹۸تصویــب کــرده
اســت کــه بــه اعتقــاد یــک اقتصــاددان ،هرچنــد
ایــن طــرح میتوانــد در حمایــت از کمدرآمدهــا
موثــر باشــد ،امــا بســیار دیــر مطــرح شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،تصمیــم بــرای حــذف
یارانههــای ارزی و پرداخــت آن در قالــب کوپــن
در حالــی توســط مجلــس شــورای اســامی    کلید
خــورد کــه تنهــا دو هفتــه تــا پایــان ســال باقــی
مانــده بــود .ایــن تصمیــم دیرهنــگام کــه در
جریــان بررســی جزئیــات بودجــه ســال ۱۳۹۸

بــرای واردات کاالهــای اساســی پرداخــت کــرد
تــا بلکــه بتوانــد اقــام اساســی را از ســیل تــورم
در امــان نگــه دارد.
امــا اتفاقــی کــه در عمــل بــه وقــوع نپیوســت
حمایــت از اقشــار ضعیفتــر بــود؛ چراکــه عم ـ ً
ا
بــا چنــد برابــر شــدن قیمــت اقــام اساســی
یارانههــای ارزی دولــت نصیــب عــدهای
واردکننــدگان و احتمــا ً
ال دالالن مــواد غذایــی
شــد .بــه همیــن خاطــر هــم مجلــس تصمیــم
گرفتــه اســت بــرای حمایــت هدفمندتــر از اقشــار
ضعیفتــر دولــت را ملــزم بــه توزیــع "کاالبــرگ
الکترونیــک" کنــد؛ طرحــی کــه یــادآور روزهــای

اتخــاذ شــد حــاال بــه محــل بحــث اقتصاددانــان
تبدیــل شــده اســت.
اقتصاددانانــی کــه اغلــب از ایــن طــرح اســتقبال
کردنــد آن هــم نــه بــرای اینکــه بهتریــن طــرح
ممکــن باشــد ،بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه نســبت
بــه پرداخــت یارانــه ارزی طــرح بســیار بهتــری
اســت و احتمــا ً
ال کمتــر باعــث اتــاف منابــع
خواهــد شــد.
مساله ،حمایت از کمدرآمدها است
بــا ایــن همــه آنچــه مســلم اســت و کســی در
ضــرورت آن شــکی بــه خــود راه نمیدهــد،
حمایــت از اقشــار ضعیــف و فقراســت .دولــت
ســعی کــرده اســت بــا پرداخــت دالر ۴۲۰۰
تومانــی بــرای واردات کاالهــای اساســی از
اقشــار ضعیفتــر در برابــر مــوج افزایــش دالر
حمایــت کنــد .ایــن اتفــاق از حــدود  ۹مــاه پیــش
اجرایــی شــد و دولــت هم حــدود  ۱۴میلیــارد دالر

نــه چنــدان خــوب دهــه  ۶۰و صفهــای طویــل
بــرای مــواد غذایــی خواهــد بــود.
کوپــن میتوانــد در حمایــت از فقــرا
مؤثــر باشــد
در ایــن بــاره محمدباقــر صــدری ،کارشــناس
مســائل اقتصــادی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا
بیــان اینکــه بــرای یــک بیمــاری اقتصــادی
اولیــن قــدم تشــخیص نــوع درمــان اســت،
گفــت :شــرایط اقتصــادی فعلــی ماننــد مریضــی
اســت کــه احتمــال فــوت آن وجــود دارد؛ فشــار
اصلــی ایــن شــرایط بــه دوش بخشــی از اقشــار
کمدرآمــد کشــور در شــهرها و روستاهاســت کــه
در مشــکالت بزرگــی بــه ســر میبرنــد.
او بــا اشــاره بــه اظهــارات رئیــس کمیتــه امــداد
مبنــی بــر تحــت پوشــش داشــتن پنــج میلیــون
مددجــو ادامــه داد :در حــال حاضــر حــدود ۱۵
میلیــون نفــر در کشــور زیــر خــط مطلــق فقــر

کواکبیان:

بیشتر مخالفان  FATFزمان احمدی نژاد
اصرار به اجرای آن داشتند
مصطفــی کواکبیــان نماینــده مــردم تهــران ،ری ،شــمیرانات،
اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای اســامی    گفت :بســیاری
از افــرادی کــه امــروز بــه مخالفــان ( FATFگــروه ویــژه اقــدام
مالــی) تبدیــل شــده انــد ،زمــان دولــت احمــدی نــژاد بــه اجــرای
آن اصــرار داشــتند.
بــه گــزارش ایرنــا ،وی روز چهارشــنبه در جلســه تبییــن ابعــاد
مختلــف برگــزاری انتخابــات ســال آینــده مجلــس شــورای
اســامی    به صــورت اســتانی کــه در شهرســتان قرچــک اســتان
تهــران برگــزار شــد افــزود :حتــی وزیــر اقتصــاد احمــدی نــژاد پــای
ایــن ســند را امضــا کــرد ،حــال چــه شــده کــه همــه ایــن افــراد بــه
مخالفــان  FATFتبدیــل شــده انــد؟
کواکبیــان بــا اشــاره بــه برخــی ســنگ اندازی  هــای افــراد در داخــل کشــور گفــت :برخــی افــراد
بــه خاطــر یــک دســتمال ،قیصریــه را بــه آتــش می    کشــند؛ درســت اســت کــه بــا تصویــب FATF
همــه چیــز گل و بلبــل نمی    شــود ولــی بــه طــور قطــع بــا نپذیرفتــن آن مشــکالت مــا دو چنــدان و
تمامی    سیســتم  های بانکــی مــا قفــل می    شــود.
وی اظهارداشــت :تمامی    ایــن مســائل در بدتــر شــدن وضعیــت اقتصــادی کشــور ،گرانی  هــای
روز افــزون و ناامیــد کــردن مــردم تأثیرگــذار اســت و باعــث می    شــود مــردم از حضــور در انتخابــات
مأیــوس شــوند.
**انتخابات استانی و تقویت مجلس
ایــن نماینــده مجلــس همچنیــن گفــت :برگــزاری انتخابــات مجلــس بــه صــورت اســتانی ،عــاوه بــر
قانونــی کــردن فهرســت احــزاب ،موجــب ارتقــای مجلــس شــورای اســامی    نیز می    شــود.
وی افــزود :قــرار بــود دولــت ســال  ها قبــل ،الیحــه جامــع انتخابــات را بــه مجلــس ارائــه دهــد کــه
ایــن امــر بــه تازگــی صــورت گرفتــه و اعــام وصــول شــده اســت؛ طرحــی کــه برگــزاری انتخابــات
خبــرگان ،شــوراهای اســامی ،مجلــس شــورای اســامی    و ریاســت جمهــوری را شــامل می    شــود
ولــی طرحــی کــه اکنــون در کمیســیون  های تخصصــی مجلــس در دســت بررســی قــرار دارد مختــص
برگــزاری انتخابــات بــه صــورت اســتانی اســت.
ایــن نماینــده مجلــس گفــت :در اجــرای ایــن طــرح ،حــوزه انتخابیــه اصلــی مرکــز اســتان و
شهرســتان  ها و حوزه  هــای انتخابیــه قبلــی ،حــوزه فرعــی محســوب می    شــود؛ هــر کــس در حــوزه
انتخابیــه  15درصــد آرا را کســب کنــد و باالتریــن رأی حــوزه اصلــی را بــه دســت آورد ،نماینــده همــان
حــوزه فرعــی می    شــود و در اصــل حوزه  هــای شهرســتان  ها از بیــن نمــی    رود.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اسالمی    اظهارداشــت :در ایــن
طــرح مــردم می    تواننــد بــه افــراد رأی دهنــد یــا احــزاب مــورد تأئیــد وزارت کشــور را انتخــاب کننــد
کــه ایــن امــر تحــول عظیم ـی    را در انتخابــات و رســمیت بخشــیدن بــه احــزاب بــه همــراه دارد.
کواکبیــان تاکیــد کــرد :بــا اجــرای ایــن طــرح ،بخشــی نگــری و محدودنگــری نماینــده کــه فقــط بــه
فکــر حــوزه انتخابیــه خــود باشــد برطــرف می    شــود؛ امــروز برخــی نماینــدگان جنبــه ملــی خــود را
از دســت داده انــد و ســرگرم کار عمرانــی و آســفالت کــردن خیابان  هــا کــه وظیفــه ذاتــی فرمانــدار،
بخشــدار و شــوراها اســت شــده انــد.
وی تصریــح کــرد 40 :ســال اســت کــه عــادت کــرده ایــم نماینــده بــرای بــرآورده شــدن نیازهــای
حــوزه انتخابیــه ســرش را پائیــن بیانــدارد؛ درحالــی کــه پارلمــان و نماینــده مجلــس در برابــر کل مــردم
مســئول اســت و بایــد پاســخگو باشــد.
**مردم نارضایتی دارند
کواکبیــان همچنیــن گفــت :امــروز کشــور بیــش از هــر زمــان دیگــر نیازمنــد مشــارکت مــردم بــه
حضــور در انتخابــات اســت ولــی فضــای امــروز کشــور بــرای برگــزاری انتخابــات مناســب نیســت و
مــردم نارضایتی  هــای زیــادی دارنــد.
نماینــده مــردم تهــران ،ری ،شــمیرانات ،اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای اســامی    اظهار
داشــت :بخشــی از ایجــاد رضایــت بــه عملکــرد دولــت بــاز می    گــردد ،درســت اســت کــه مــا بــا
افتخــار بــه دولــت تدبیــر و امیــد رأی دادیــم ولــی بــه برخــی از عملکردهــا انتقــاد داریــم ،دولــت نیازمنــد
تحــرک بیشــتری اســت تــا وضعیــت اقتصــادی مــردم بهبــود یابــد.
وی تصریــح کــرد :اینکــه همــه مشــکالت را بــه گــردن ترامــپ بیاندازیــم نیــز همــه واقعیــت
موضــوع نیســت ،درســت اســت کــه بــا خــروج آمریــکا از برجــام ،گرفتاری  هایــی بــرای کشــور
بــه وجــود آمــد ولــی بخشــی از ایــن ماجــرا بــه دســتگاه  ها و ارکان مدیریتــی کشــور نیــز
باز می    گردد.

ســند کمپانی خودرو ســمند مدل  1393به شــماره پالک
821م 34ایران  83به شماره موتور  147H0067223و شماره
شاســی  NAACR1HS1EF568449به نام کورش تنها مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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قــرار دارنــد کــه بایــد فکــری بــرای آنهــا شــود.
کوپــن بــرای کمــک بــه ایــن اقشــار میتوانــد
کاری از پیــش ببــرد امــا بایــد بســیار قبلتــر
از اینهــا مطــرح میشــد ،نــه اکنــون کــه فقــط
یــک هفتــه از ســال مانــده اســت.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس هفتــم
ادامــه داد :مســئوالن ســازمان برنامــه و بودجــه
بــرای نپرداختــن افزایــش حقــوق کارگــران
خــود را بــه آب و آتــش زدنــد و هیــچ ســخنی
از کمدرآمدهــا بــه میــان نمیآورنــد؛ در حالــی
کــه در ایــن شــرایط ایــن کارگــران و کشــاورزان
هســتند کــه بیــش از همــه تحــت فشــار هســتند.
در کنــار یارانههــای پنهــان ،بودجههــای پنهــان
هــم داریم!
صــدری بــا بیــان ایــن مطالــب در نهایــت بــر
ارائــه کوپنهــا الکترونیــک بــرای تأمیــن
معیشــت شــهروندان طبقــات ضعیفتــر تاکیــد
کــرد و گفــت کــه منابــع الزم بــرای ایــن مهــم
را دولــت بایــد از محلهایــی ماننــد  ۱۴میلیــارد
دالر مابهالتفــاوت ارزی کــه مجلــس تصویــب
کــرده اســت ،فراهــم کنــد.
ایــن اقتصــاددان بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت بایــد
بســیار قبلتــر و در تنظیــم بودجــه ســال آینــده
بــه حــذف یارانههــای پنهــان میپرداخــت،
گفــت :از محــل ایــن یارانههــای پنهــان دولــت
بایــد ســعی در تقویــت اقشــار کمدرآمــد کنــد.
نــه تنهــا یارانههــای پنهــان در اقتصــاد وجــود
دارد بلکــه بســیاری از بودجههــای پنهــان نیــز در
بودجــه وجــود دارد کــه از منابــع عمومی    تغذیــه
میشــود و بایــد جلــوی آنهــا نیــز گرفتــه شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،طــرح" کاالبرگهــای
الکترونیــک" در حالــی توســط مجلــس شــورای
اســامی    به تصویــب میرســد کــه تنهــا چنــد
روز تــا پایــان ســال و آغــاز ســال جدیــد مانــده
اســت و دولــت هنــوز در بــاره چگونگــی اجــرای
ایــن مصوبــه واکنشــی نشــان نــداده اســت.
نماینــدگان مجلــس در یازدهــم اســفند مــاه
ســال جــاری در ادامــه بررســی جزئیــات بودجــه
 ۹۸در بخــش هزینــهای بــا  ۱۵۸رأی موافــق،
 ۳۸رأی مخالــف و  ۹رأی ممتنــع از مجمــوع
 ۲۳۶نماینــده حاضــر در مجلــس بنــد مربــوط
بــه اختصــاص  ۱۴میلیــارد دالر بــرای تأمیــن
کاالهــای اساســی را تصویــب کردنــد.
در یــک بنــد از ایــن مصوبــه دولــت مکلــف شــده
اســت تــا از کاالبــرگ الکترونیکــی بــرای تأمیــن
کاالهــای اساســی مــورد نیــاز مــردم بــا نــرخ ارز
ترجیحــی یــا پرداخــت نقــدی اســتفاده کنــد.

رویترز مطرح کرد

راهکار جدید ایران برای دور زدن تحریمهای آمریکا
ایـران در ابتـکاری جدیـد در جسـتوجوی
نفتکشهـای دسـت دوم بـرای جایگزیـن
کـردن نـاوگان فرسـوده خـود و حفـظ جریـان
صـادرات نفـت بـا وجـود تحریمهـای آمریـکا
اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،رویترز بـا بیـان مطلب باال
بـه نقـل از منابـع آگاه نوشـت :از زمـان وضـع
مجـدد تحریمها از سـوی دولـت دونالد ترامپ،
رئیـس جمهـور آمریـکا در نوامبـر گذشـته،
باوجـودی کـه مذاکـرات بـا کـره جنوبـی برای
خریـد حداکثـر  ۱۰ابـر نفتکـش جدیـد بـی نتیجـه مانـد و پانامـا نیـز حداقـل  ۲۱نفتکـش
ایـران را از رجیسـتری خـود حـذف کـرد ،تهـران اکنـون بـه دنبال کشـتیهای بیشـتری در
نقاطـی ماننـد ویتنـام و… اسـت.به نوشـته ایـن خبرگـزاری ،ایـران در ابتـکاری جدیـد در
جسـتوجوی نفتکشهـای دسـت دوم بـرای جایگزیـن کردن ناوگان فرسـوده خـود و حفظ
جریـان صـادرات نفـت بـا وجـود تحریمهـای آمریکا اسـت.
هرچنـد واشـنگتن محدودیتهایـی را بـرای بخشهـای بنـدر ،انـرژی و کشـتیرانی ایـران
وضـع کرده اما به هشـت مشـتری بـزرگ نفـت ایران شـامل چین ،هنـد و ژاپن بـرای ادامه
خرید نفـت از ایـران معافیت داده اسـت.
رویتـرز مدعی شـد کـه ایـران در گذشـته با تغییـر نـام کشـتیها ،غیرفعال کردن سیسـتم
شناسـایی اتوماتیـک و انجـام انتقـال کشـتی به کشـتی نفـت ،از تحریمها گریخته اسـت.
یـک مقـام ایرانـی بـه رویتـرز گفـت :مذاکـرات با کـره جنوبـی در خصـوص سـفارش ۱۰
ابـر نفتکـش کـه هـر کـدام قـادر بـه حمـل دو میلیـون بشـکه نفـت هسـتند ،بـه دلیـل
تحریمهـای آمریـکا بـه تأخیر افتـاده اسـت.پس از رفع تحریمهـا در سـال  ،۲۰۱۶ایران با
شـرکت کشـتی سـازی و مهندسـی دریایـی دوو در بـاره تشـکیل یـک جوینت ونچـر برای
کشـتی سـازی در ایـران مذاکـره کرد.یـک سـخنگوی دوو در ایـن بـاره اظهـار کـرد :ایـن
شـرکت در دسـامبر سـال  ۲۰۱۶یـک توافـق مقدماتـی بـرای همکاری در سـاخت کشـتی
سـازی بـا ایـران امضـا کـرد امـا پیشـرفتی از آن زمـان انجام نشـد.
یک مقام ایرانی هم گفت که این مذاکرات همچنان ادامه دارد.
ایـران بیـش از  ۵۰فرونـد نفتکـش دارد اما از آنها بـرای حمل و همچنین ذخیره سـازی نفت
اسـتفاده میکنـد .طبـق آمـار مارین ترافیـک ۱۲ ،نفتکش ایـران در مارس به عنـوان مخازن
شـناور نفت مورد اسـتفاده قـرار گرفتند.

قیمت تمامی    گریدهای نفتی ایران افزایش یافت
شـرکت ملـی نفـت ایـران قیمـت فروش
رسـمی    چهار گریـد نفـت خـام ایـران
بـرای بارگیـری در آوریـل به مقصد آسـیا
را افزایـش داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،یـک منبـع آگاه در
شـرکت ملـی نفـت ایـران بـه پالتـس
گفـت :ایـن شـرکت قیمـت فـروش
رسـمی    نفت سـبک ایـران بـه آسـیا را
بـرای بارگیـری در آوریـل بـه میـزان ۳۵
سـنت در هـر بشـکه افزایـش داده و بـه
 ۷۵سـنت در هر بشـکه باالتـر از میانگین
قیمـت نفت عمان و دوبی رسـانده اسـت.
شـرکت ملـی نفت ایـران قیمت فروش رسـمی    نفت سـنگین و نفت فـروزان بـرای بارگیری
از جزیـره خـارک در آوریـل را هر کدام به میزان  ۳۰سـنت در هر بشـکه افزایـش داد .قیمت
نفـت سـنگین ایـران اکنون  ۴۵سـنت در هر بشـکه ارزانتـر از میانگین قیمت نفـت عمان و
دوبی اسـت کـه پالتس در آوریـل ارزیابی کـرده بود در حالـی که قیمت فروش رسـمی    نفت
فـروزان اکنون  ۳۰سـنت در هر بشـکه ارزانتر از شـاخص قیمت مذکور اسـت.
همچنیـن شـرکت ملـی نفـت ایران قیمـت فروش رسـمی    نفت سـروش در آوریل بـه مقصد
آسـیا را  ۱۰سـنت در هـر بشـکه در مقایسـه بـا مـارس بـاال بـرد و ایـن گرید نفتـی اکنون
 ۷.۴۵دالر در هـر بشـکه ارزانتـر از میانگیـن قیمـت نفـت عمان و دوبی اسـت.

بانکها به جای ساخت "مال"
به تولید کمک کنند

یــک کارشــناس حــوزه کار ،ســاخت و ســاز مالهــا و مرکــز
خریدهــای تجــاری را بــه منزلــه کارآفرینــی ندانســت و گفــت:
منابــع بانکهــا بــه جــای لوکسســازی بایــد بــه ســمت تولیــد
و اشــتغال بــرود ،چــرا کــه تنهــا راه حفــظ امنیــت شــغلی و
پایــداری بنگاههــای اقتصــادی ،تقویــت تولیــد اســت.
علــی اکبــر لبافــی در گفــت وگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد :موافق
پدیــده مــال ســازی نیســتم و نــگاه مــن در ایــن زمینــه تولیــدی
اســت .حــل ایــن مشــکل مســتلزم اختصــاص تســهیالت ارزان
قیمــت بــه واحدهــای تولیــدی و فراهــم کــردن بســتر کاهــش
هزینههــای تولیــد اســت تــا از ایــن طریــق مشــکل کارگــر و
کارفرمــا حــل شــود.
در فرایند ساخت مالها نوآوری وجود ندارد
وی ادامــه داد :مالهــا و  هایپرهــا را موجــب کارآفرینــی
نمیدانــم ،چــون وقتــی از کارآفرینــی صحبــت میکنیــم ،بایــد

و مصــرف انــرژی در مالهــا و مراکــز بــزرگ تجــاری بــاال
اســت ،ضمــن آنکــه مــردم هــم قــدرت خریــد باالیــی ندارنــد و
ممکــن اســت نیــاز خــود را بــا توجــه بــه افزایــش هزینههــا از
دستفروشــی یــا مکانهایــی کــه هزینــه کمتــری بــرای ارائــه
خدمــات دارنــد تامیــن کننــد.
همه مردم نمیتوانند از مالها خرید کنند
وی تصریــح کــرد :مالهــا و مجتمعهــای بــزرگ تجــاری
مشــتریان خــاص خــود را دارنــد و نمیتــوان انتظــار داشــت
عمــوم مــردم از آنهــا اســتقبال کننــد؛ مگــر آنکــه قیمتهایــی
کــه در آنهــا ارائــه میشــود بــا دخــل و خــرج و هزینههــای
زندگــی مــردم همخوانــی داشــته باشــد.
ایــن کارشــناس حــوزه کار درعیــن حــال ســوق یافتــن منابــع
بانکهــا بــه ســمت و ســوی ســاخت و ســاز مالهــا و مراکــز
خریــد تجــاری کــه ماهیتــی غیرتولیــدی دارنــد را مــورد انتقــاد

یــک ایــده نــو و خالقیــت پشــت آن وجــود داشــته باشــد .در
فراینــد ســاخت و ســاز مالهــا و مراکــز بــزرگ خریــد ،کــدام
نــوآوری و خالقیــت نهفتــه و چــه ارزش افــزوده و تجــاری
ســازی دیــده میشــود کــه آن را کارآفرینــی قلمــداد کنیــم؟
ایــن کارشــناس حــوزه کار ،تنهــا راه نجــات از بحرانهــای
اقتصــادی و عبــور از وضعیــت موجــود را راه افتــادن تولیــد
دانســت و گفــت :اگــر میخواهیــم وضعیــت اشــتغال ،پایــداری
بنگاههــای اقتصــادی و امنیــت شــغلی نیروهــای فراهــم شــود
بایــد تولیــد را تقویــت کنیــم .ســوق دادن منابــع بــه ســمت
ســاخت مالهــا کــه ماهیتــی غیــر تولیــدی دارد و هزینههــا را
افزایــش میدهــد ،صحیــح نیســت.
لبافــی متذکــر شــد :بــا توجــه بــه آنکــه در ایــن مراکــز بــزرگ
ســرمایهگذاریهای تجــاری باالیــی اتفــاق میافتــد،
اجناســی کــه عرضــه میشــود تولیــد داخلــی نیســت و اکثــر
محصــوالت آنهــا خارجــی اســت و ایــن توجیــه کــه اگــر در
یــک جــا و مــکان لوکــس ،کاال عرضــه کنیــم میــزان مصــرف
را بــاال بردیــم اشــتباه اســت؛ چــون هزینــه اداره و نگهــداری

قــرار داد و گفــت :متاســفانه بهتریــن و شــیکترین ســاختمانها
در کشــور مــا متعلــق بــه بانکهــا اســت و ســرمایههای عظیــم
بــه جــای آنکــه در تولیــد خــرج شــود از برجهــای بــزرگ
ســر درمــی    آورد ،در حالــی کــه بایــد در اختیــار بنگاههــای
تولیــدی و برندهــای داخلــی باشــد ،لــذا طبیعــی اســت کــه منابع
بانکهــا بــه ســمت تولیــد نــرود ،چــون هزینــه تمامشــده
نگهــداری پــول در کشــور مــا بــاال اســت و بــرای بازگردانــدن
منابــع بانکــی فشــار بســیاری روی بنــگاه تولیــدی اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بســیاری از کارآفرینــان تزریــق منابــع
بانکــی و هزینههــای هنگفــت بــرای ســاخت مالهــا را
مــورد انتقــاد قــرار داده و بــر ضــرورت هدایــت منابــع بانکــی
در شــرایط اقتصــادی موجــود بــه ســمت و ســوی تولیــد تاکیــد
کــرده بودنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه برخــی کارشناســان
ســاخت و ســاز مالهــا و مراکــز تجــاری از ایــن دســت را
بــه شــرط آنکــه بــه کاهــش هزینههــای تولیــد و توزیــع و
رضایــت مصرفکننــده نهایــی منجــر شــود ،مفیــد و قابــل
توجیــه میداننــد.

مقصر گرانی خودرو کیست؟

"ناز" بازار خودرو خریدار دارد

بــه اعتقــاد یــک کارشــناس صنعــت خــودرو ،در حــال حاضــر بزرگتریــن
عامــل در افزایــش قیمــت خــودرو ،تقاضاهــای کاذب در عیــن تضعیــف شــدن
عرضــه اســت .بــا ایــن وجــود افزایــش تقاضــا بــرای حفــظ ارزش پــول و
دارایــی ســبب شــده کــه بــازار "نــاز کنــد" و چــون نــازش خریــدار دارد؛
افزایــش قیمتهــا را رقــم میزنــد.
حســن کریمی    ســنجری در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد :در رابطــه بــا
افزایــش قیمتهــا در بــازار خــودرو ،دالیــل متعــددی بــه ایــن موضــوع دامــن
زده اســت .بخشــی مربــوط بــه شــرایط اقتصــادی کشــور اســت؛ بدیــن معنــا
کــه پیشبینــی روشــنی از آینــده اقتصــادی در ســال  ۱۳۹۸وجــود نــدارد.
بنابرایــن افــراد تصــور میکننــد اگــر قــرار اســت شــرایط بــه همیــن شــیوه
پیــش بــرود ،در ســال آینــده ممکــن اســت نــرخ ارز و بــه دنبــال آن تــورم
افزایــش پیــدا کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه ظــرف هفــت الی هشــت ســال گذشــته یــا شــاید از اواخر
دولــت دهــم نقدینگــی ســاالنه افزایــش جــدی داشــته اســت ،تصریــح کــرد:
نقدینگــی در بخشهــا و الیههــای متعــددی اثرگــذار بــوده و ســبب شــده
مــردم بــرای حفــظ ارزش پــول خــود کــه قــرار اســت توســط تــورم اقتصــادی
و افزایــش نــرخ ارز از بیــن بــرود ،بــه بازارهــای مختلــف روی آورنــد .البتــه
کــه بــازار خــودرو دارای مطلوبیــت فــراوان در ایــن زمینــه اســت.
کریمی    ســنجری گفــت :عــاوه بــر ایــن بخشــی دیگــر از نابســامانیها
در افزایــش قیمــت خــودرو در خــود صنعــت قابــل تحلیــل اســت .درســت
اســت کــه طــی یکــی -دو مــاه اخیــر شــرایط عرضــه بهتــر شــده اســت؛ امــا
در نــگاه کلــی بــه ســال  ۱۳۹۷عرضــه خــودرو در مقایســه بــا ســنوات قبــل
و تقاضــای طبیعــی جامعــه ،بســیار کمتــر و تضعیــف شــده اســت .البتــه کــه
کمــاکان تقاضــا وجــود داشــته و ایــن حجــم تقاضــا موجــب شــده از آنجایــی
کــه تقاضاهــا توســط کارخانههــا تأمیــن نمیشــود ،مشــکالتی ایجــاد شــود.
وی افــزود :در حــال حاضــر تنهــا مکمــل بــرای پاســخ بــه ایــن حجــم از
تقاضــا ،بــازار اســت؛ بنابرایــن بــازار بــه راحتــی قیمتهــا را افزایــش داده
و بــه اصطــاح "نــاز میکنــد" .نــازش هــم بــه ســبب نگرانــی از آینــده
بــازار ،خریــدار دارد و قیمتهــا را افزایــش داده اســت.
ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو ابــراز امیــدواری کــرد :رونــد عرضــه در ســال
آینــده بهبــود پیــدا کنــد و ســبب تعدیــل نســبی قیمتهــا شــود .همانطــور
کــه ذکــر شــد در حــال حاضــر بخــش عمــدهای از تقاضاهــا کاذب بــوده و
بــه ســبب نگرانــی از آینــده پیشبینــی میکننــد کــه خــودروی خــود را
امســال خریــداری کــرده تــا ارزش پــول خــود را در ســال  ۱۳۹۸حفــظ کننــد
و بتواننــد خــودرو را بــا قیمــت باالتــری بــه فــروش برســانند.
وی علــت دیگــر افزایــش تقاضــا و بــاال رفتــن قیمتهــا را روزهــای آخــر
ســال و تعطیــات عیــد دانســته و گفــت :طبــق روال هــر ســاله ،مــردم بــرای
اســتفاده از تعطیــات احســاس نیــاز بیشــتری بــه خــودرو میکننــد .امــا در
ایــن شــرایط کــه بــه شــدت عرضــه دچــار فشــار و تضعیــف شــده ،افزایــش
تقاضــا دردسرســاز شــده اســت.

