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کوتاه اقتصادی

آشنایی با بورس

جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی
قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودروردیف

48,000,00048,000,000پراید 1111
37,381,00043,900,000پراید 2131
40,313,00044,200,000پراید 3151
155,000,000175,000,000چانگان4
43,443,00051,000,000تیبا صندوق دار5
55,943,00058,000,000ساینا دنده ای6
63,158,00073,300,000پژو 7405
8SLX 67,880,00084,300,000پژو
65,578,00077,300,000پژو 405 دوگانه سوز9
78,338,00092,500,000پژو پارس10
--پژو پارس TU5 کالس 1113
67,283,00082,500,000پژو 206 تیپ 122
83,690,00098,400,000پژو 206 تیپ 135
80,213,00097,200,000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66,770,00077,000,000سمند ال ایکس
16EF7 69,773,00089,000,000سمند
94,000,000-سمند دوگانه سوز کالس 1716
107,000,000-دنا18
133,000,000-تندر پالس دنده19
96,730,000126,000,000پژو 207 دنده ای20
273,000,000372,000,000مزدا213
22H30  75,000,000130,000,000
-103,100,000استپ وی23
158,000,000-  207 اتوماتیک24
114,994,000300,000,000پژو252008
67,203,00080,000,000رانا26

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/940/000سکه تمام طرح جدید
3/929/000سکه تمام طرح قدیم

2/018/000نیم سکه
1/219/000ربع سکه
839/000گرمی

400/600هرگرم طالی 18 عیار
نوع ارز

11/271دالر
12/600یورو
14/803پوند

1/961لیر ترکیه
3/134درهم امارات

97دینار

* در نخستين روزهاي سال تحصيلي، بيست   و دومين مدرسه بانک 
اقتصادنوين در روستاي رشوانلوي شهرستان شيروان در استان خراسان 
شمالي افتتاح و به کودکان و نوجوانان اين روستا تقديم شد.به گزارش 
روابط عمومي بانک اقتصادنوين؛ آيين افتتاح اين مدرسه با حضور صفايي، 
معاون سرپرستي شعب منطقه شرق ايران و جمعي از مقامات و مسئوالن 
کشوري و استاني، معلمان و دانش  آموزان مدرسه و اهالي روستاي رشوانلو 
برگزار شــد. در اين مراسم معاون سرپرستي شعب منطقه شرق کشور 
بانک اقتصادنوين ضمن تبريک فرارسيدن سال تحصيلي جديد، شرحي 
از آمار مدارس در دســت ساخت و افتتاح  شده بانک اقتصادنوين را در 
اختيار حاضران قرار داد. صفايي با اشاره به رويکرد بانک اقتصادنوين در 
ايفاي مسئوليت  هاي اجتماعي گفت: بانک مشارکت در اين قبيل امور 
خير و انسان   دوستانه را وظيفه خود مي  داند، ازاين رو در حد توان در اين 
عرصه حضور داشته و تاکنون در ساخت و احداث 34 مدرسه در مناطق 
کمتر برخوردار کشور مشارکت کرده است که از اين تعداد، 22 مدرسه 

به بهره  برداري رسيده اند.
* مدیرعامل بانک سینا مهمترین برنامه ها و فعالیت های این بانک را تشریح 
کرد.ایمانی با بیان آنکه این بانک اکنون در جایگاه قابل قبول و مناسبی در نظام 
بانکی قرار دارد، خاطرنشان کرد: شاخصه اصلی در مورد خدمات بانکی، تسهیل 
و تســریع در ارائه خدمات به منظور جلب رضایت مشتریان و هموطنان است و 
با برنامه هایی که به تدریج در بانک ســینا اجرا خواهد شــد، مسیر تحقق بهینه 
و مطلوب آن را میســر می سازیم. وی افزود: بانک سینا در نظام بانکی به عنوان 
بانکی بدون حاشــیه و خوشــنام با کارکنان نجیب، متعهد و متخصص شناخته 
می شود که این امتیاز و موفقیتی مهم و قابل اتکا محسوب می شود. وی با اشاره 
به ماموریت بنیاد مستضعفان به عنوان سهامدار عمده بانک سینا مبنی بر حمایت 
از قشر محروم و کمتر برخوردار جامعه اظهار داشت: بانک سینا با برنامه ریزی و 
سیاست گذاری های عمده، در راستای حمایت و یاری این قشر از جامعه که اگرچه 
ممکن است به لحاظ معیشتی دچار مشکالتی باشند اما به لحاظ روحی، معنوی 
و تقوا سرآمد جامعه محسوب می شوند، بنیاد مستضعفان را در ایفای کامل این 

ماموریت همراهی خواهد کرد.
* در پی درج مطلبی به نقل از خبرگزاری فارس درباره گران فروشی 
14ميليون تومانی خودروی سراتو توسط کارخانه، شرکت سايپا با ارسال 
جوابيه ای ادعا کرد: همان گونه که گروه خودروسازی سايپا پيشتر به طور 
رسمی اعالم کرده، با توجه به تحريم ها و ترک ايران توسط شرکای خارجی 
نظير شرکت کره ای کياموتورز، »توليد« سراتو در اين گروه خودروسازی 
متوقف و اين خودرو از سبد فروش محصوالت سايپا حذف شده است. 
در حال حاضر تعداد بسيار محدودی از اين خودرو وجود دارد که با مجوز 
مراجع ذی  ربط و تحت نظارت نهادهای نظارتی در طرح های تبديلی و با 
تخفيف ويژه در قبال تعهدات غيرقابل توليد بر جای مانده از گذشــته 
)فقط به صورت تبديلی( عرضه می شــوند و گروه سايپا هيچ برنامه ای 
برای فروش اين خودروها با قيمت اعالم شــده و يا هر قيمت ديگری 
نداشته و در آينده نيز نخواهد داشت. در حال حاضر اختالف قيمت به 
شکلی که برای خودرو سراتو مطرح می شود، در خصوص تعدادی ديگر 
از محصوالت ساير شرکت ها نيز وجود دارد، ليکن اصرار بر مطرح کردن 
اختالف قيمت خودرو سراتو، برای خودرويی که توليد و فروش آن توسط 
سايپا مدت هاست متوقف شده، شائبه عدم بی طرفی و تالش هدفمند و 
جهت دار برای ايجاد ذهنيت منفی عليه يک توليدکننده داخلی در ميان 

مخاطبان در سال رونق توليد تقويت می کند.

با گســترش نارضايتی مردم از عملکرد 
اپراتورهــای تلفن همراه در ايــام اربعين و 
هزينه های سرسم آور بسته های اينترنت، وزير 
ارتباطات وعده داد که همراه اول و ايرانسل 2۶ 
ميليارد تومان هزينه اينترنت آزاد استفاده شده 

در اربعين را به مردم برمی گردانند.
با پایان دوره اوج ســفرهای اربعینی و بازگشت 
زائرن به کشور، یکی از مهم ترین گالیه هایی که مردم 
ابراز می کنند، مربوط به وضعیت نامناسب خدمات 

اینترنتی و قبوض سرسامآور موبایل است.
در همیــن رابطه یکی از مخاطبان با اشــاره به 
استفاده از رومینگ همراه اول به خبرگزاری فارس 
گفت: »همراه اول را خوب بنگرید که نرخ یک دقیقه 
مکالمه را به ســه هزار و 200 تومان رساند ولی با 
وجود تماس هــای کم من، مبلغ باالیی قبض برای 

من صادر شد.«
یکــی دیگر از مخاطبان درباره ایرانســل اظهار 
کرد: »در ســفر اربعین هنگامی که با ایران تماس 
داشــتیم حتی زمانی که طرف مقابل گوشی را بر 
نمی داشت، ایرانسل به اندازه یک تماس بین المللی 
سه هزار و 200 تومان از شارژ سیم کارت اعتباری 

ما کم می کرد«.
همچنیــن حبیب موالیی یکی از زائران اربعین 
حســینی توضیح داد: »نرخ مکالمه در این سفر به 
قدری گران بود که ما به جای آنکه تک تک با افراد 
خانــواده صحبت کنیم یک نفر را به عنوان نماینده 
انتخاب می کردیم تا به خانواده ها اطالع دهد که حال 

همگی ما خوب است«.
فاطمه صفوی یکی دیگر از زائران نیز به موضوع 

غیرفعال بودن ســیم کارت های عراقی اشاره کرد و 
گفت: »به ما توصیه شــده بود از سیم کارت عراقی 
در مسیر پیاده روی نجف به کربال استفاده کنیم و ما 
این سیم کارت را خریداری کردیم اما این سیم کارت 
در بسیاری از نقاط نه آنتن دهی مناسبی داشت و نه 

امکان استفاده از دیتا را داشت.
وی اضافه کرد: اگر از همان ابتدا می دانســتیم 
که نمی توان از سیم کارت عراقی استفاده کرد برای 
خرید آن اقدام نمی کردیم، همچنین تعداد زیادی از 
همراهان ما برای ارتباط ناگزیر به استفاده از رومینگ 

و بسته های اینترنت اپراتور های داخلی شدند.
ایــن زائر ادامه داد: در جمع ما افرادی بودند که 
به دلیل سن باال آشنایی زیاد با تمامی قسمت های 
تلفن همراه را نداشتند و فقط از جوانان می خواستند 
تا اینترنت تلفن همراه را فعال کنند. همین امر باعث 
شد جوانان نیز بدون آنکه از افراد مسن درباره خرید 
بسته ویژه اربعین سؤالی کنند، اینترنت آنان را فعال 
کرده و به این ترتیب تمامی استفاده آنها از اینترنت 

به صورت آزاد محاسبه شد«.
توصيه های وزير

ایســنا هم در این رابطه گزارش داد که در ایام 
اربعین حســینی، عالوه بــر برنامه ریزی های وزارت 
ارتباطات برای تسهیل ارتباطات در کربال به زائران، 
هر یک از اپراتورها نیز اقدامات ویژه ای مختص این 
ایــام برای کاربران در نظر گرفته بودند. محمدجواد 
آذری جهرمــی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
چندی پیش با اشاره به نرخ باالی سرویس رومینگ 
برای زائران اربعین، اظهار کرده بود: رومینگ سرویس 
گرانی است و به دلیل باال بودن نرخ خدمات رومینگ 

در عراق توصیه می شــود مردم از سیم کارت عراقی 
استفاده کنند.

البته او پس از آن، با توجه به نرخ های اعالم شده 
برای رومینگ اپراتورها، نوشــته بود: برای مکالمه 
ســیم کارت های ایرانی نرخ مناســب تری دارند و 
برای اینترنت  سیم کارت های عراقی. اما در روزهای 
نزدیک به اربعین حسینی، اینترنت در کشور عراق 
و سیم کارت های این کشــور با مشکل روبه رو شد 
و برخی  از کاربران و زائران به اســتفاده از اینترنت 

سیم کارت های ایرانی روی آوردند.
در حالی که اپراتورها با ارائه بسته های اینترنتی 
و توصیه به کاربران به استفاده از این بسته ها، سعی 
در کاهــش هزینه اینترنت داشــتند، هر گیگابایت 
اینترنت در بسته های اپراتورها ۱۵0 هزار تومان بود، 
امــا اینترنت آزاد برای هر یک از اپراتورهای ایرانی، 
به ازای هر مگابایت ۸۵0 تومان بود که با احتساب 
هر گیگابایت )۱02۴ مگابایت( مبلغی معادل ۸۷0 
هزار تومان می شد که هزینه باالیی به شمار می رود.

اما برخی از کاربران بدون خریداری بســته، از 
اینترنت آزاد سیم کارت های ایرانی خود استفاده کرده 
و این موضوع موجب تحمیل هزینه های بسیاری برای 
آنها شد. در این راستا وزیر ارتباطات چند روز پیش 
با اشاره به اعتراض کاربران اظهار کرد: گالیه اصلی 
اینترنتی است که خارج از بسته و با نرخ آزاد محاسبه 
شــده است. از اپراتورها می خواهم با کسب رضایت 
سهامداران عمده خود، همه مصارف را در قالب بسته 

محاسبه و پول های اخذشده را به زوار بازگردانند.
وعده بازگشت 2۶ ميليارد تومان به زائران

در نهایت در آخرین اظهار نظر درباره بازگشت 

هزینه اینترنت توســط اپراتورها، آذری جهرمی در 
تازه ترین اظهار نظر در توئیتر نوشت: »از سه  شنبه  
شــب، بازگشت هزینه های اینترنت کاربران در ایام 
اربعین که آزاد اســتفاده کرده بودند، آغاز می شود. 
ممنــون از همراه اول و ایرانســل که با هماهنگی 
ســهامداران عمده اشان این 2۶ میلیارد تومان را به 
مردم پرداخت می کننــد و با پیامک به آنها اطالع 

می دهند«.
پس از این اظهارات، دیروز همراه اول از محاسبه 
تمامی مصــارف اینترنتی زائــران اربعین در قالب 

بسته های ویژه این ایام خبر داد.
روابط عمومی این اپراتور اعالم کرد هم زمان با 
پایان مراسم اربعین حسینی )ع( و بدنبال استقبال 
بی سابقه مشترکین همراه اول از خدمات رومینگ 
ارائه شــده توسط این اپراتور، مصارف آزاد اینترنت 
رومینگ زائران در قالب بسته های رومینگ ویژه این 

ایام محاسبه خواهد شد.
همراه اول در این اطالعیه تصریح کرده اســت: 
»اساســاً هزینه های رومینگ بر اساس نرخ اعالمی 
توسط اپراتورهای کشور میزبان تعیین می شود و در 
ارائه خدمت رومینگ به زائرین اربعین حسینی )ع( 
نیز بنای این اپراتور، ارائه خدمات رومینگ به قیمت 
تمام شده بوده و هزینه های مصرف تنها با لحاظ بهای 
لینک های بین المللی و هزینه های ارزی پرداختی به 

اپراتورهای کشور میزبان محاسبه شده است.«
بنا بر این اطالعیه ما به التفاوت نرخ مصرف آزاد 
اینترنت و بسته های رومینگ در قالب »بستانکاری« 
در قبوض مشــترکان دائمی و اعمال »شــارژ« در 

حساب مشترکان اعتباری، منظور خواهد شد.

اجحاف اپراتورهای تلفن همراه به زائران اربعين 

وعده وزارت ارتباطات: 26 میلیارد تومان به مردم برمی گردد
برخــالف ادعاهای نوبخت مبنی بر وضع بد درآمدی دولت ،عضو 
کميســيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: بر اساس 
تحقيقات انجام شده درآمد حاصل از هدفمندی يارانه ها در سال  98 

مبلغ 142 هزار ميليارد تومان است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،  حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به انحراف 
بودجه سال 9۸ از پیش بینی های انجام شده، تصریح کرد: بر اساس تحقیقات 
انجام شــده درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها در سال  9۸ مبلغ ۱۴2 هزار 
میلیارد تومان اســت. درآمدهای نفتی کشــور هم امسال ۱۵۵ هزار میلیارد 

تومان است.
وی با بیان اینکه ما می توانیم از سد نفت بگذریم، افزود: اکنون ۱00 هزار 

میلیارد تومان هدفمندی یارانه ها برای دولت درآمد خالص دارد.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با تصریح به اینکه ما مشــکل 
اجــرای قانون داریم و نگران عواقب اجرای مصوبات مجلس هســتیم، اضافه 
کرد: درآمدهای دولت حاصل از فروش نفت و گرفتن مالیات اســت. مشکل 

در اجرا نشدن قانون است.
حاجی بابایی ادامه داد: باید ساختار پولی کشور اصالح شود. بانک مرکزی 
باید حساب تمام وزارتخانه ها و سازمان های دولتی را متمرکز و رصد کند.این 

در حالی است که دولت از اعالم معافیت های مالیاتی خود امتناع می کند.
گفتنی اســت، اخیرا رئیس ســازمان برنامه و بودجه، چهره ای بدبخت از 
دولت ترســیم کرده اما معاون اول رئیس جمهور گفتــه که دولت ایران یک 

دولت پولدار است! 
محمدباقر نوبخت سخنگوی پیشین دولت روحانی گفته بود: دولت مثل 
پدری اســت که همســرش بیمار است، فرزند دانشــجو دارد و خانه اش هم 

تخریب شده است)!(
رویه برخی مدیران ارشد کابینه دولت مبنی بر اینکه دائما »کاسه چه کنم 
چه کنم!« به دست می گیرند و ابراز استیصال می کنند؛ رویه غلطی است که 
پس از چند سال انتقادات برخی محافل، به تازگی مورد انتقاد کسان دیگری 
از درون دولت نیز قرار گرفته اســت. بایستی اشاره کرد که مدیرانی شبیه به 
نوبخت در هیچ کجای جهان پیدا نمی شــوند که نشسته بر حجم عظیمی از 
قدرت و اختیار و بودجه اما به هر بهانه ای مشغول سیاه نمایی از اوضاع کشور 

و ابراز استیصال باشند.
از طرفــی اگر آقای نوبخت خیلی به خانه خرابی و دل خون دولت معتقد 
هستند پس باید به آقای جهانگیری در واحد معاون اولی دولت پیغام بدهند 
که دیگر به مردم نگوید دولت ایران یک دولت پولدار است! و ایضاً جلوی انتشار 
اخبار مربوط به بهبود آمارهای اقتصادی کشور و کاهش بیکاری را نیز بگیرد.
اظهــارات این عضو دولت در حالی اســت که دولت فقــط در یک قلم 
ســوء مدیریت ۱۸ میلیارد دالر از ذخایر ارزی را در اوایل ســال 9۷ به کام 

رانت خواران ریخت.

برخالف ادعاهای نوبخت مطرح شد
دولت فقط از محل هدفمندی یارانه ها 

142هزار میلیارد تومان درآمد دارد
بر اســاس گفته رئيس اتاق بازرگانی تهران، اخذ ماليات بيشتر از 
بنگاه های اقتصادی شناسنامه دار و افزايش اوراق قرضه، موجب تعطيلی 

واحدها و جهش نرخ ارز و تورم طی سه سال آينده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، مسعود خوانساری با اشاره به گزارش مجمع 
جهانی اقتصاد از شاخص رقابت پذیری و حقوق مالکیت ۱۴۴ کشور دنیا اظهار 
کرد: در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد که بر اساس ۱03 شاخص تهیه شده 
است متاسفانه رتبه ایران نسبت به سال با ۱0 رتبه افت، به 99 از ۱۴۴ کشور دنیا 
رسیده است و این در حالی است که رتبه ایران در سال 90 به ۶2 رسیده بوده و 

این یعنی طی هشت سال گذشته 3۷ کشور دنیا از ما جلو زده اند.
وی ادامه داد: در کارایی بازار کار، وضعیت اقتصاد کالن و وضعیت بازار محصول 
ضعیف ترین شاخص ها را کشورمان در این گزارش داشته و رتبه ای بین ۱30 تا 

۱۴0 را در میان ۱۴۴ کشور داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد 
اقتصادی ایران گفت: بر اساس پیش بینی این صندوق، رشد اقتصادی ما امسال 

هم نزولی خواهد بود و به عدد منفی 9.۵ درصد خواهد رسید.
خوانســاری اضافه کرد: همچنین در پیش بینی بانک جهانی آمده که رشد 
اقتصادی ایران در ســال آینده منفی۸.۷ درصد خواهد بود و نرخ تورم کشورمان 
برای امســال، سال 99 و ۱۴00، به ترتیب 3۸ درصد، 29 درصد و 22.۷ درصد 
پیش بینی شــده است که نشان می دهد با تورم و رکود توامان در سال جاری و 

سال های آینده رو به رو هستیم.
وی افزود: پیش بینی ها نشان می دهد امسال ۱00 تا ۱۵0 هزار میلیارد تومان 
کســری بودجه خواهیم داشــت و دولت نیز برای جبران آن، دو راهکار افزایش 
درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق قرضه را در دستور کار خود قرار داده ولی در هر 

دو مورد با نگرانی هایی مواجه هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: اخذ مالیات واقعی امر بسیار خوبی است 
ولی تجربه نشان داده فشار بر روی بنگاه های شناسنامه دار بیشتر شده و ممکن 

است به تعطیلی آنها منجر شود.
خوانساری ادامه داد: اوراق قرضه نیز بدهی های دولت را از سال جاری به سال 
بعد به تعویق می اندازد و در نهایت باعث ایجاد تورم خواهد شد و همان اتفاقی که 
در سال 92 و 9۷ رقم خورد را در سال های ۱۴00 و ۱۴0۱ تجربه خواهیم کرد 

و با جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی مواجه می شویم.
وی با اشــاره به کاهش فروش نفت، به راهکارهای جبرانی پرداخت و گفت: 
راه نخســت، افزایش صادرات غیرنفتی از مسیر تسهیل صادرات و افزایش تولید 
در کشــور است و راه دوم، افزایش تقاضا در داخل با جبران کاهش قدرت خرید 

مردم است که در دو سال گذشته رخ داد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: لذا انتظار ما این است دولت بجای 
دست کردن در جیب بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه، به سمت اصالح بودجه 

شرکت های دولتی و کاهش هزینه های دولت باشد.
خوانساری با اعالم رقم ۱300 هزار میلیارد تومانی یارانه آشکار و پنهان ساالنه 
گفت: این عدد یعنی ســاالنه به ازای هر ایرانی ۱۶ میلیون تومان یارانه پنهان و 

آشکار داده می شود که غیرهدفمند، غیرعادالنه و فساد برانگیز است.

رئيس اتاق بازرگانی تهران:
سیاست های اقتصادی دولت موجب 

جهش دوباره نرخ ارز خواهد شد

قيمت لبنيات با تصميم کارگروه تنظيم بازار به فاصله کمتر از سه ماه 
بار ديگر افزايش يافته است.

به گزارش خبرگزاری تســنیم درحالی که نرخ فرآورده های لبنی در ۱0 تیر 
ماه سال جاری افزایش یافته بود به فاصله کمتر از سه ماه قیمت این محصوالت 

دوباره با تصمیم کارگروه تنظیم بازار افزایش یافت.
رستمی؛ مدیرکل نظارت بر محصوالت کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد: براساس آخرین تصمیمات گرفته 
شده در چهلمین جلسه کارگروه تنظیم بازار سقف قیمت کیفی ترین شیر خام و 

همچنین ۱۴ قلم فرآورده های لبنی تعیین و ابالغ شده است.
وی افزود: بر این اساس و با توجه به دریافت اطالعاتی مبنی بر افزایش قیمت 
شــیر خام به ویژه از سوی واحدهای دامداری صنعتی، پیگیری الزم درخصوص 

رعایت سقف قیمت های مصوب انجام گرفته است.
گفتنی اســت، قیمت لبنیــات در حالی بار دیگر و به فاصله کمتر از ســه 
ماه افزایــش می یابــد که بخش زیــادی از مردم توان مصــرف این محصوالت 
بــا قیمت های قبلــی را ندارند. البته انجمن صنایع لبنــی هنوز نرخ های جدید 
لبنیات توســط ســازمان حمایت را ابالغ نکرده اســت. بنابر این گزارش، تولید 
کنندگان فرآورده های لبنی برای رهایی از ضرر و زیان احتمالی ناشی از کاهش 
فــروش محصوالت در بازارهای داخلی، صادرات این محصول را افزایش داده اند؛ 
کاهش ارزش پول ملی باعث شده که صادرات این محصول سود مناسبی داشته 
باشد. همچنین رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با توجه به 
گران فروشی شیرخام علیرغم کاهش قیمت سبوس از معاون وزیر جهاد کشاورزی 

خواست تا دامداران قیمت مصوب عرضه شیر خام را رعایت کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، عباس تابش با ارسال نامه ای به رضایی؛ معاون 
امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشــاورزی خواســتار جلوگیری از گران فروشی 

شیرخام و رعایت قیمت مصوب از سوی دامداران شد.

با تصميم کارگروه تنظيم بازار صورت گرفت
افزایش دوباره قیمت لبنیات در کمتر از ۳ ماه

سه صورت مالی
قسمت دوازدهم

مفهوم نوزدهم: صورت های مالی
صورت های مالی عبارتســت از »بازنمایی اطالعــات خالصه و طبقه بندی 
شــده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالــی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری، 
به گونه ای که برای طیف گســترده ای از ذینفعان در اتخاذ تصمیمات اقتصادی 

سودمند واقع شود«.
به بیان دیگر، صورت های مالی گزارش هایی خالصه و استاندارد هستند که 
براساس آنها می توان راجع به وضعیت مالی یک شرکت )سوددهی، زیان دهی، 
میزان گردش نقدینگی و ...( قضاوت نمود. سه صورت مالی اساسی و مهم عبارتند 

از ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد.
ترازنامه »گزارشی است که در آن وضعیت مالی یک بنگاه اقتصادی در یک 
زمان مشخص ترسیم می شود و براساس آن می توان به سطح و ترکیب دارایی ها 
و بدهی های شرکت دست پیدا نمود و از تفاضل این دو، حقوق صاحبان سرمایه 
حاصل می شــود«. صورت سود و زیان »گزارشی است که در آن ترکیب عناصر 
درآمدی و هزینه ای که در طی یک دوره مالی حاصل شــده و همچنین ســهم 

دولت از عملیات واحد تجاری )مالیات( را به نمایش می گذارد«.
صورت جریان وجوه نقد »بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری 
و توان آن واحد، جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود 
تحصیل شده توسط واحد تجاری است«. به تعبیری دیگر صورت جریان وجوه 
نقد به بررســی تغییرات وجوه نقد یک شرکت در فاصله زمانی بین دو صورت 
مالی می پردازد. شرکت های بورسی موظفند در پایان سال مالی و همچنین در 
پایان بازه های سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه، صورتهای مالی خود را که مطابق 
اســتانداردهای حسابداری پذیرفته شده توسط سازمان بورس، تهیه شده اند در 
ســایت سامانه جامع اطالع رسانی ناشران سازمان بورس اوراق بهادار )کدال( به 
آدرس www.codal.ir منتشــر کنند. این صورت های مالی پس از آنکه توســط 
موسسات حسابرسی رسمی مورد تایید قرار گرفت با عنوان »حسابرسی شده« 
مجدداً در سایت کدال قرار می گیرند و برای عموم افراد قابل استفاده خواهند بود.

براســاس صورت های مالی یک شــرکت، می توان نسبت های مالی مهم را 
محاسبه نمود و در مورد عملکرد مالی یک شرکت تصمیم گیری کرد. تجزیه و 
تحلیل صورت های مالی مبنای تحلیل بنیادی در بازار سرمایه را تشکیل می دهد.
از این رو، آشنایی با نحوه مطالعه و تفسیر صورت های مالی برای افرادی که 
قصد دارند از روش تحلیل بنیادی برای خرید سهام شرکت های بورسی استفاده 

کنند، ضروری است.

مدير نظارت سازمان بورس اظهار کرد:  افت شاخص 
در يک روز به دليل اين اســت که يک عده سهامدار 
تازه وارد در بورس در پی هيجانات کاذب بازار اقدام 

به فروش سهام می کنند.
محسن خدابخش در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در 
مورد تحوالت بازار ســرمایه گفت: افت شاخص در یک روز 
مانند روز یکشــنبه هفته جاری به دلیل این است که یک 
عده سهامدار تازه وارد در بورس در پی هیجانات کاذب بازار 
اقدام به فروش ســهام می کنند که باعث افت شاخص بازار 
می شود اما بازار روزهای دوشنبه و سه شنبه به تعادل رسید.

وی توصیــه کرد: کســانی که می خواهنــد در بورس 

حضــور پیدا کنند از طریق خرید یونیت یا همان واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری وارد شوند و یا با 
کسب مشاوره از شرکت های مشاور سرمایه گذاری و با تحلیل 
وارد شوند که اگر افراد دارای استراتژی بلندمدت باشند در 
دراز مدت بازار ســرمایه نســبت به بازارهای رقیب بازدهی 
بیشتری دارد. اما اگر سهامداران دچار هیجان شوند و فروش 
هیجانی انجام شــود این گونه می شود که در سقف قیمت 
خرید صورت می گیرد و در کف قیمت به فروش می رســاند 

که باعث ضرر و زیان آنها می شود.
به گفته مدیر نظارت سازمان بورس کسانی که تازه وارد 
بازار می شــوند از طریق یونیت های سرمایه گذاری، استفاده 

از مشاوره ســرمایه گذاری، سبد سهام توسط سبدگرد آنها 
و با تحلیل وارد شــوند و مستقیما به خرید و فروش سهم 

اقدام نکنند.
خدابخش در پاســخ به اینکه آیا بازار می خواهد اصالح 
قیمت ها را انجام دهد و اینکه چرا شــاخص دیروز افزایش 
یافت افزود:  کسی نمی تواند برای بازار سرمایه و بورس تعیین 
تکلیف کند؛ البته گزارش مالی شرکت های بورسی قابل قبول 
و امیدوارکننده بوده اســت. اما باز هم توصیه می کنم افراد 
تازه وارد به بورس از مشــاوره های سرمایه گذاری و تحلیل 

استفاده کنند.
وی در مــورد تعداد افرادی که در بورس تهران حضور 

دارنــد، بیان کــرد: در حال حاضر حــدود ۱2 میلیون کد 
ســهامداری در کشــور وجود دارد که از اول سال تاکنون 
حــدود یک و نیم میلیون نفر حداقل یک معامله در بورس 
انجام داده اند و حدود ۱۱ میلیون نفر از این کدهای معامالتی 

مربوط به افراد حقیقی است.
مدیر نظارت سازمان بورس در مورد اینکه آیا ۷۵ درصد 
معامالت بورس توسط افراد حقیقی انجام می شود، گفت: اکثر 
معامالت بورســی توسط افراد حقیقی است. در مورد اینکه 
چرا اینگونه است به خاطر اینکه دید شرکت های حقوقی در 
بورس یک دید بلندمدت است و استراتژی آنها درازمدت است 

که اگر اصالح پرتفو مطرح باشد اقدام به معامله می کنند.

دلیل افت و خیز شدید شاخص بورس اعالم شد

عليرغم هشدار کارشناسان ونمايندگان مجلس 
نسبت به تبعات اجرای طرح مشارکتی مسکن ،وزارت 
راه و شهر ســازی تا کنون به اين هشــدارها توجه 
چندانی نکرده و پاســخی به انتقادات مذکور نداده 

است.
پس از گذشــت شش سال از عمر دولت تدبیر و امید، 
وزارت راه و شهر سازی تولید انبوه مسکن را در قالب طرح 
اقدام ملی، کلید زد. رکود حاکم بر فضای صنعت ساخت و 
ساز در کشور بسیاری از سازندگان و همچنین اقشار ناتوان 
جامعه را تحت تاثیر قرار داد. در این شرایط خبر از سرگیری 
فعالیت تولید مسکن، بسیاری از مردم را نسبت به آینده بازار 
مسکن امیدوار ســاخت. اما به یک باره و با اعالم جزئیات 
طرح اقدام ملی، امید به افزایش عرضه واحدهای مسکونی 
و سروســامان گرفتن بازار کم رنگ شد. بنابر صحبت های 
مســئولین وزارت راه و شهر سازی، شــیوۀ اتخاذی وزارت 
راه برای ســاخت مسکن در طرح اقدام ملی، شیوۀ مسکن 
مشــارکتی خواهد بود. این تصمیم وزارت راه و شهر سازی 
مبنی بر استفاده از مسکن مشارکتی، بسیاری از نمایندگان 
مجلس و کارشناسان حوزه مسکن را نسبت به آینده طرح 
اقدام ملی بدبین کرد. در حقیقت شــیوۀ مسکن مشارکتی 
بر قاعده مشارکت بین وزارت راه و شهر سازی و انبوه سازان 
گذاشته شده است. مشابه شرایط سایر قراردادهای شراکتی، 

وزارت راه و شهر سازی مکلف به تامین یکی از اجزای ساخت 
مسکن یعنی زمین شد. انبوه سازان نیز، متعهد شدند، عالوه بر 
عملیات ساخت، نسبت به پرداخت هزینه ساخت نیز اقدام 
کنند. در انتهای پروژه و زمانی که واحدهای مسکونی آماده 
تحویل شد، بر مبنای سهم هربخش که بر اساس آورده اولیه 
مشخص می شود؛ مالکیت واحدهای مسکونی بین وزارت راه 

وشهر سازی و انبوه سازان تقسیم خواهد شد.
اشکاالت طرح شيوه مشارکتی

شــیوۀ مشارکتی ســاخت مســکن به دلیل مالکیت 
انبوه ســازان بر واحدهــای مســکونی و همچنین حضور 
نداشــتن متقاضیان واقعی به عنوان ضلعی از طرح، دچار 
ایرادات فراوانی شده است. بر همین اساس مهدی غالمی، 
کارشناس حوزه اقتصاد مســکن، با اشاره به این که بخش 
اعظمــی از واحدهای طرح اقدام ملی در شــهرهای جدید 
ســاخته می شــود و در آن مناطق ارزش زمین نسبت به 
هزینه ســاخت ناچیز اســت، گفت: »در طرح اقدام ملی با 
توجه به استفاده از شــیوۀ مشارکتی، بخش قابل توجهی 
از واحدها در اختیار انبوه ساز قرار می گیرد. در نتیجه اصال 
مالکیت واحدهای ســاخته شده در اختیار دولت نیست و 
مدیریت عرضه و تقاضا هــم در اختیار دولت قرار نخواهد 
گرفت. بنابراین استفاده از شیوۀ مشارکتی، موجب می شود، 

مسکن به دست جامعه هدف نرسد.«

از دیگــر ایرادات مطرح شــده که بــه دلیل مالکیت 
انبوه سازان شکل می گیرد، افزایش زمان ساخت پروژه های 
مشــارکتی است. این ایراد به وضوح در پروژه های قبل که 
به شــیوۀ مشارکتی ساخته شده اند مشهود است. به عنوان 
مثال برج میلینیوم یکی از بی شمار قربانیان ساخت مسکن 
به شــیوۀ مشارکتی است و فرآیند ساخت این برج پس از 

گذشت 20سال همچنان ادامه دارد. 
در این رابطه، محمد عنایتی نجف آبادی، کارشــناس 
عمران، در پاســخ به این ســؤال که چرا فرآیند ســاخت 
 پروژه های مشــارکتی طوالنی مدت می شــود؟ بیان کرد:
»علت طوالنی شــدن پروژه های مشارکتی در اختالف بین 
تورم زمین و تورم مســکن نهفته اســت. بنابر آخرین آمار 
رســمی موجود در این حوزه، تورم زمین ۶۵درصد بیشتر 
از تورم مسکن بوده اســت. در حالتی که وزارت راه زمین 
پروژه های مشارکتی را تامین کند، هرچه پروژه بیشتر طول 
بکشد، سود بیشتری عاید انبوه ساز خواهد شد و در نتیجه 

انبوه ساز برای طوالنی کردن پروژه انگیزه خواهد داشت.«
انتقاد نمايندگان مجلس

شیوۀ مشــارکتی در طرح اقدام ملی، صدای اعتراض 
عده ای از نمایندگان مردم را نیز در پی داشــته اســت. بر 
همین اساس سیده حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین 
در مجلس شورای اســالمی، ضمن بیان مشکالت عدیده 

موجود در طرح اقدام ملی که به واسطه مسکن مشارکتی 
و مالکیت انبوه ســازان به وجود آمده است گفت:» ساخت 
مسکن به شیوۀ مشارکتی، ایرادات فراوانی دارد. در حقیقت 
این شیوۀ ساخت مسکن نه تنها سودی را عاید متقاضیان 
واقعی مسکن و اقشار کم درآمد نخواهد کرد بلکه فضا را برای 

سوداگری سودجویان در لباس انبوه ساز فرآهم می آورد.«
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس، در ارتباط با 
پیگیری های مجلس درخصوص تغییر در شــیوۀ اتخاذی 
 ساخت مسکن و رفع ایرادات موجود طرح اقدام ملی، افزود:

»پس از بی توجهی وزارت راه و شهر سازی نسبت به سؤال 
مطرح شــده، این سؤال به صحن علنی مجلس فرستاده و 
اعالم وصول شد و درحال حاضر در نوبت قرار گرفته است 
تا در صحن مجلس از وزیر راه و شهر سازی پرسیده شود.«
خبر اعالم وصول ســؤال از محمد اسالمی، وزیر راه و 
شهر ســازی در حالی مطرح شد که چندی پیش در جلسه 
کمیسیون عمران با مسئولین وزارت راه و شهر سازی، این 
وزارت خانه متعهد شده بود گزارشی از رفع ایرادات مطرح 
شــده ارائه دهد که تاکنون نسبت به ارسال این گزارش به 
نمایندگان مردم بی توجه  بوده اســت. همچنین با توجه به 
ایرادات مســکن مشارکتی، به نظر می رســد وزارت راه و 
شهر سازی به منظور تحقق هرچه بهتر اهداف خود در طرح 

اقدام ملی باید در شیوۀ ساخت اتخاذی، تجدید نظر کند.

بی اعتنایی به هشدار کارشناسان درباره اشکاالت طرح مسکن مشارکتی

بی تدبيری دولت و اجرای غلط قانون خريد 
تضمينی گندم شده سبب شد ايران عليرغم 
خودکفايی در توليد گندم امسال برنامه واردات 
اين کاالی استراتژيک را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش مهر، در حالی که کشــور طی ۴ سال 
گذشــته در تولید گندم به خودکفایی رســیده بود، 
برخی بی تدبیری ها و اجرای غلط قانون خرید تضمینی 
گندم باعث شــد این دستاورد به سال پنجم نرسد و 

با شکست مواجه شود.
طی سال های گذشته، عده ای سودجو تالش کرده 
بودند خودکفایی گندم شکست بخورد و آنها بتوانند 
اقدام به واردات این کاال کنند و در حال حاضر به نظر 
می رســد تالش های آن به ثمر نشسته است چرا که 
محمودحجتی، وزیر جهاد کشاورزی صبح دیروز در 
جمع اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
اعالم کرد که دولت برای تامین نیاز کشور قصد دارد 

گندم وارد کند.
حجتی توضیح داد: متاسفانه ما علیرغم آنکه در 
سال جاری تولید گندم مان افزایش داشت به دالیلی 
نتوانســتیم گندم را حتی به میزان سال قبل تر که با 
خشکســالی هم مواجه بودیم خریداری کنیم. یکی 
از دالیل اصلی آن، این بود که کشــاورزان در برخی 
استان ها، گندم های تولیدی شان را به ما نفروختند. 
زمانی که قیمت خرید جو در کشورمان حدود ۱۸00 

تومان است و قیمت همین جو در آنسوی مرزها، بیش 
از 3000 تومان است، طبیعی است که مشکالتی پیش 
خواهد آمد... در چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفت 

گندم را وارد کند.
این اظهارات در حالی است که خطای استراتژیک 
دولت در تعیین نرخ غیرمنطقی و غیرمنصفانه برای 
خرید تضمینی گندم سبب عدم تمایل کشاورزان به 
فروش گندمشان به دولت شد و بدتر از آن، اینکه این 
خطا منحصر به سال زراعی گذشته نبود و برای سال 
زراعی جدید نیز دولت علیرغم هشدارهای کارشناسان 
و دســت اندرکاران تولید، قیمت گندم را بدون توجه 
به نرخ تورم و هزینه های تولید، 2200 تومان تعیین 

و ابالغ کرده است.
این نرخ در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، 
قیمت گندم با توجه به نرخ تورم و براســاس قانون 
خرید تضمینی باید بین 2۵00 تا 3000 تومان باشد.

شرايط به نفع واردکنندگان تغيير کرد
خودکفایــی گندم بعــد از شکســت در طرح 
خوداتکایی شــکر، دومین دســتاورد مهم کشور در 
بخش کشــاورزی است که امسال از دست رفت و به 
نظر می رسد فشارهای واردکنندگان بر دولت در این 

مسئله بی تاثیر نبوده است.
براین اساس اخیرا، عیسی کالنتری، رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست که قبال وزیر جهاد کشاورزی 

نیز بوده در اظهاراتی به خودکفایی گندم تاخته و آن 
را اشتباه تاریخی خوانده بود.

کالنتری در این زمینه با بیان اینکه تاکید بر طرح 
خودکفایی تولید گندم یک اشــتباه تاریخی در دهه 
۷0 بود، گفته اســت: آن زمان که مسئولیت وزارت 
کشــاورزی را داشــتم بر این سیاست تاکید می شد 
اما این یک اشــتباه تاریخی بود و تداوم همین روند 
در دهه های بعد می توانســت به کلی منابع آب را در 

کشور نابود کند.
همچنین یکی از واکنش برانگیزترین مباحث سال 
جــاری در باره گندم، بحث آلودگی گندم داخلی بود 
که به رویه چند سال گذشته، امسال هم مطرح شد 
اما صحت این ادعا هیچ گاه جز در چند نمونه موردی 

به اثبات نرسید.
مسئوالن وزارت جهاد کشــاورزی معتقدند که 
نمی توان نمونه های موردی را به کل تولید کشــور 
تعمیــم داد. آلودگــی گنــدم داخلی بــه ضایعات 
و ناخالصی هــا درحالــی مجــددا مطرح شــده که 
دســت اندرکاران معتقدند این بهانه ای برای واردات 
اســت، یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی به 
خبرنگار مهر گفت: این حجم آلودگی که مطرح شده 
)ســاالنه ۷00 هزارتن ضایعات در گندم( بسیار زیاد 
است و صحت ندارد ولی عده ای با مطرح کردن این 

مسائل به دنبال واردات گندم با ارز دولتی هستند.

تصمیم دولت برای واردات گندم که از مدتها پیش 
با توجه به اظهارات کامال هدفمند مقامات دولت قابل 
پیش بینی بود، در حالی اســت که طی سال گذشته 
و امســال با توجه به شرایط تحریم ها، کشور بیش از 
هر زمان دیگری بــه صرفه جویی و کاهش مصارف 
ارزی نیاز دارد و الزم است دولت ضمن صرفه جویی 
در مصارف ضروری، از هرگونه هزینه تراشــی ارزی 

خوددداری کند.
ولــی با این وجود آنگونه که از شــواهد و قرائن 
برمی آید احتماال دولت برای واردات سه میلیون تن 
گندم برنامه دارد که در حال حاضر متوسط قیمت هر 
تن گندم در بازارهای جهانی 230 دالر است. یعنی 
دولت برای واردات ســه میلیون تن گندم باید ۶90 

میلیون دالر هزینه ارزی کند.
یک منبع آگاه در گفت وگو با مهر گفت: دولت اگر 
بخواهد ســه میلیون تن گندم وارد کند، با احتساب 
قیمت فعلی در بازارهای جهانی، بطور متوسط برای 
هر تن باید 230 دالر هزینه کند. که این گندم وارداتی 
با احتســاب هزینه حمل و بیمه و... به قیمت 2۸۵0 

تومان به داخل کشور می رسد.
وی ادامــه داد: اگر دولت قیمت خرید تضمینی 
گندم داخلی را نه 2200 تومان بلکه نرخی منطقی 
تعیین می کرد، نیازی نبود چنین هزینه ارزی سنگینی 

را به کشور تحمیل کند

به دليل سوء مديريت دولت

ایران دوباره واردکننده گندم شد

سرویس اقتصادی-
پس از حمله دو روز پيش خودروســازان به 
همتــی، وزير صمت هم به جای پاســخگويی به 
انتقادات رئيس بانک مرکزی درباره فشــل بودن 
خودرو سازی کشور، گفت: رئيس کل بانک مرکزی 

بايد اين موضوع را ثابت کند.
حاشیه ســازی خودروسازان در برابر انتقادات صریح 
رئیس کل بانــک مرکزی همچنان ادامــه دارد. پس از 
نشست مشترک خودروسازان و قطعه سازان برای هجمه 
به رئیس کل بانک مرکزی در روز دوشــنبه، دیروز وزیر 

صمت نیز برای حمایت از آنان به میدان آمد.
رضا رحمانی در گفت و گو با خبرگزاری فارس در پاسخ 
به این سؤال که رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده که چرا 
باید بانک مرکزی تاوان خودرو سازی فشل را بدهد، گفت: 
رئیس کل بانک مرکزی خودش اعالم کرده و خودش نیز 

باید این موضوع را ثابت کند.
به تازگــی رئیس کل بانک مرکزی در نشســت اتاق 
بازرگانی درباره درخواست های مکرر خودروسازان گفته 
بود: »در مورد خودرو  ســازی ها، به شخصه در ابتدا قبول 
نداشــتم که نقدینگی را در اختیار خودروســازان قرار 
بدهیم. به دلیل اینکه مطمئن بودم مانند سال های گذشته 

نقدینگی ها را هدر می دهند. اما آنها به ما قول دادند شش 
ماه بعد همه چیز درســت می شود. آنها ده بار گفته اند، 
شش ماه دیگر درست می شود. اما نه تنها درست نشده، 
بلکه بدتر هم شده است... آنها خودشان می خواهند همه 
چیز به نفعشان باشد و هر چه گفتند بانک مرکزی بگوید 
چشم. تا صحبتی هم می کنیم می گویند این همه کارگر 
داریم و اگر آســیب ببینیم بحران ایجاد می شود. تا کی 
می خواهیم این خودرو سازی فشل را ادامه دهیم؟ بانک 

مرکزی چرا باید تاوانش را بدهد؟«
بالفاصلــه پس از اظهــارات همتــی، خودرویی ها 
دســت به کار شــدند و یک روز بعد در نشست خبری 
مشــترک خودروسازان و قطعه سازان، انتقادات تندی را 
نسبت به ســخنان رئیس کل بانک مرکزی ابراز کردند. 
یکــی از نکات قابل تأمل در اظهــارات خودرویی ها که 
می توان آن را چکیده مطالبات آنان دانست، درخواست 
رها سازی قیمت گذاری خودرو بود که از زبان دبیر انجمن 

خودروسازان مطرح گردید.
احمد نعمت بخش در نشست دو روز قبل، با اذعان 
به کیفیت پایین خودرو بیان کرد: »پایین بودن کیفیت 
خودرو به دلیل ســرکوب مالی صنعت خودرو است در 
حالی که اگر ما سرکوب مالی نمی شدیم می توانستیم در 

کیفیت سرمایه گذاری کنیم«.
وی در ادامه طی اظهاراتی تأمل برانگیز، خواسته اصلی 
خودروسازان را با صراحت بیشتری بیان کرد: »دولت اجازه 
دهد تعرفه خودرو کاهش یابد و به 2۵ درصد برسد ولی 

خودروسازان را هم از قیمت گذاری معاف کند.«
چنانچه از سخنان مسئوالن خودرویی برمی آید، یکی 
از علت های اصلی ســروصدایی که راه انداخته اند، فراهم 

کردن زمینه برای رها سازی قیمت خودرو است.
هرچند خودروســازان تاکنون با چراغ ســبز دولت، 
چندین مرحله افزایش قیمت داشته اند، این بار درخواست 
افزایش بدون ســقف قیمت را مطــرح نموده اند. معلوم 
نیست مســئوالن این صنعت به عنوان مثال قصد دارند 
 پراید حدود ۵0 میلیــون تومانی را به چه قیمتی روانه 

بازار کنند!
دست اندرکاران صنعت خودرو در حالی در پاسخ به 
انتقادات از اوضاع نابسامان این صنعت به دیگران حمله 
می کنند، که سالهاست در سایه حمایت کم نظیر دولت، 
از انحصار برخوردارند و اجازه رقابت به شرکتهای خارجی 
داده نمی شــود. دولت برای حمایــت از آنان، بر واردات 
خودرو تعرفه صد درصدی وضع کرده تا خودروســازان 
داخلی خود را برای حضور در فضایی رقابتی آماده کنند؛ 

آمادگی که هنوز پس از چند دهه به دست نیامده است!
حاال این مســئوالن که خوب می دانند با آزاد سازی 
واردات خودرو عمال نابود خواهند شــد و به همین علت 
دولت تعرفه واردات را به 2۵ درصد کاهش نخواهد داد، 
در بیانی طلبکارانه مدعی می شــوند که دولت تعرفه را 

کاهش و قیمت گذاری را کنار بگذارد!
 خودروســازان همیشــه طلبکار باید بــه جای فرار 
رو به جلو، در برابر کیفیت پایین محصوالت، نوآوریهای 
بسیار اندک، روند کند داخلی   سازی و وابستگی به واردات 
قطعه، معضــالت خدمات پس از فــروش و حمایتهای 
بینظیری که در دهه های گذشــته برخــوردار بوده اند 

پاسخگو باشند.
در این سالها خودروسازان هر وقت مورد انتقاد قرار 
گرفته اند، از یک ســو با استفاده از ابزار دهها هزار کارگر 
خــود، بر دولت فشــار آورده و خواســته های خود را به 
کرسی نشانده اند. از ســوی دیگر آنها مدام بر این نکته 
تأکید می کنند که خودروسازان زیانهای انباشته هنگفتی 
دارند، اما به نقش مدیریتی خود در ایجاد این وضعیت و 
همچنین برخی انتصابات سیاسی در الیه  های مدیریتی 
شرکت هایشان که به حیاط خلوت برخی سیاسیون بدل 

شده اشاره ای نمی کنند.

به جای پاسخگويی به اشکاالت

وزیر صمت هم به رئیس  بانک مرکزی حمله کرد


