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استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: نقطه 
کلیدی در این وعده ها که متاسفانه مغفول مانده 
اســت اینکه تمام وعده های انتخاباتی براساس 
دالر ۲۵ هزار تومان است. در حالیکه اگر نرخ ارز 
کاهش نیابد، امکان سرمایه گذاری هم وجود ندارد 
که ما آن را در دهه نود و ســرمایه گذاری منفی آن 

مشاهده کردیم.
حسین راغفر در گفت وگو با ایلنا در مورد وعده های اقتصادی 
نامزدهای ریاست جمهوری اظهار داشت: نقطه کلیدی در این 
وعده ها که متاسفانه مغفول مانده است اینکه تمام وعده های 
انتخاباتی براساس دالر ۲۵ هزار تومان است. در حالیکه اگر نرخ 
ارز کاهش نیابد، امکان سرمایه گذاری هم وجود ندارد که ما آن 

را در دهه نود و سرمایه گذاری منفی آن مشاهده کردیم.
وی ادامه داد: در ســال های ۹۰ و ۹۱ و همچنین از سال ۹۶ 
تا ۹۹ جهش های ارزی مکرر داشتیم که باعث افزایش هزینه 
سرمایه گذاری شد. در این شرایط یک دور باطل ایجاد می شود 
یعنی با ســرمایه گذاری اندک، رکود، بیکاری و تورم افزایش 

می یابد که در نهایت باز سرمایه گذاری را کاهش می دهد و این 
برای اقتصاد خطرناک است مگر اینکه نرخ دالر کاهش یابد. 
همانطور که بصورت دستوری نرخ باال رفته، با همان دستور نیز 
می توان کاهش داد.این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تصریح کرد: 

این ارز برای مردم است و باید در راستای نیازهای اساسی آنها و 
همچنین بخش پیشران تولید تخصیص یابد بنابراین باید بودجه 
ریزی ارزی صورت بگیرد. البته عده ای نیز نگران کاهش نرخ ارز 
هستند که در واقع ترس آنها از  کاهش ارزش دارایی هایی است.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور نیازمند جراحی است که 
البتــه آن نیز همراه با درد و خون ریزی خواهد بود و هزینه آن 
را نه مردم، بلکه برندگان یک دهه اخیر که از جهش های ارزی 
ثروت های افسانه ای بهم زده اند بپردازند. در مجموع اگر نرخ ارز 
در همین سطح باقی بماند، رکود و تورم بزرگی را در ماه های آتی 

مشاهده خواهیم کرد.
راغفر با انتقاد از وعده های اقتصادی اظهار داشت: متاسفانه این 
وعده ها نه تنها غیرعملی است بلکه می تواند آسیب زا و موجب 
انحراف منابع از سرمایه گذاری به سمت مصرف شود. نامزدهای 
با این وعده های افســانه ای می کوشند مردم را به سمت خود 
جذب کنند که البته برخی ها نیز به آنها جواب می دهند. وجه 
غالب پیشنهادات ارائه شده، عدم تأثیرگذاری بر اقتصاد است 
یعنی نه تنها راهگشا نیستند بلکه گرهی بر گروه های پیشین 
اقتصادی می افزایند. وی تاکید کرد : باید اقداماتی انجام داد که 
منابع به سمت تولید و اشــتغال برود. و مردم به جای اتکا به 
سیستم های حمایتی از دسترنج خود بهره ببرند که اثرات مخرب 

ندارد و موجب رشد اقتصادی کشور نیز می شود.

این اقتصاد با بیان اینکه وعده های داده شده، سه ایراد اساسی 
دارد، ادامه داد: نخســت اینکه به نوعی تطمیع هستند و افراد 
وعده های غیرعملی را مطرح می کنند. باید توجه داشــت که 
تطمیع جرم اســت و قوه قضائیه باید رسیدگی کند. ایراد دوم 
این است که به یک معنا اصل استقالل قوا را نقض می کند، 
یعنی کسی که نامزد ریاست جمهوری می شود وعده ای را مطرح 

می کند که تصویب آن در اختیار قوه مقننه است.
وی ادامه داد: ایراد سوم این وعده های، آسیب زایی آن است. 
باید توجه داشت پرداخت یارانه در همه جا شکست خورده و به 
دالیل مختلف تحقق آنها به زبان کشور است. کمااینکه ۱۱ ساله 
یارانه پرداخت می شود و هیچ دولتی به دلیل پیامدهای سیاسی و 

اجتماعی جرات اصالح آن را نداشته است.
راغفر یادآور شد: دولتی که با آرای کم وارد نظام قدرت میشود، 
حمایت های الزم از جانب جامعه را نخواهد داشــت و انتظار 
کمک و همراهی مردم با نظام اجرایی کشور نمی رود. حتی در 
مقیاس بزرگتر می تواند موجب خروج سرمایه از کشور و افزایش 

مهاجرت ها شود که همه بنوعی آسیب زا هستند

تمام وعده های انتخاباتی براساس دالر 2۵ هزار تومان است همتی خبر داد:
ورود دو میلیون ُدز واکسن وارداتی تا چند روز آینده

رییس جمعیت هالل احمر از ورود ۲ میلیون ُدز واکسن وارداتی تا چند روز 
آینده خبر داد.

به گزارش ایلنا، کریم همتی رییس جمعیت هالل احمر درباره ورود واکسن به کشور گفت: 
متاسفانه چند هفته ای در بحث واردات واکسن وقفه ای ایجاد شده بود. قرار بود این محموله روز 
دوشنبه وارد کشور شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و امیدواریم فردا بحث بارگیری آن انجام 
شده و به زودی وارد کشور شود. وی ادامه داد: ان شاءاهلل طی چند روز آینده و مطابق قولی که 
داده شده است و اقدامات انجام شده و همچنین مبالغی که به حساب شرکت های فروشنده 
واکسن واریز کرده ایم، امیدواریم بیش از دو میلیون ُدز واکسن معتبر وارد کشور شود تا در کنار 
تمام زحماتی که دوســتان در وزارت بهداشت دارند بتوانیم با استفاده از واکسن های وارداتی 
و واکسن های معتبر تولید داخل هموطنان مان را واکسینه کنیم.رییس جمعیت هالل احمر 
خاطرنشان کرد: جمعیت هالل احمر این آمادگی را دارد که مطابق قولی که داده شده است 
اگر طرف خارجی به تعهدات خود عمل کند مابقی واکسن های مورد نیاز را وارد کشور کنیم.
همتی با بیان اینکه همکاری نزدیکی بین وزارت بهداشت و جمعیت هالل احمر و سایر ارکان 
دولت در این زمینه وجود دارد، خاطرنشان کرد: طبیعتا با توجه به گروه هدف هم از واکسن های 
تولید داخل استفاده می شود و هم از واکسن های وارداتی تا بتوانیم پوشش واکسیناسیون را به 

حد قابل قبولی برسانیم.

کارت الکترونیکی جایگزین تعرفه های کاغذی می شود
رئیس کمیته فناوری اطالعات ســتاد انتخابات کشور از جایگزین شدن 
کارت الکترونیکی یکبار مصرف به جای تعرفه های کاغذی در حوزه هایی که 

انتخابات به صورت مکانیزه برگزار می شود، خبر داد.
به گزارش مهر، امیر شجاعان عضو و رئیس کمیته فناوری اطالعات ستاد انتخابات کشور 
درگفتگوی تلفنی با برنامه »صبح و گفتگو« با اشاره به لزوم استفاده از فناوری های نوین برای 
برگزاری انتخابات، گفت: با توجه به حساسیت باالی انتخابات باید از فناوری های بالغ شده و 
آزمایش پس داده اســتفاده کنیم.وی از برگزاری انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا در 
۲۵ استان و ۳۳ شهر کشور به صورت کاماًل مکانیزه خبرداد و افزود: مردم در شعب رأی بعد 
از احراز هویت به جای دریافت تعرفه کاغذی یک کارت الکترونیکی یکبار مصرف دریافت 
می کنند.رئیس کمیته فناوری اطالعات ســتاد انتخابات کشور اضافه کرد: افراد با این کارت 
الکترونیکی پای دســتگاه خواهند رفت و کارت را در محل مناسب قرار می دهند، وقتی کد 
داوطلب را وارد کنند عکس داوطلب روی صفحه نمایشگر را مشاهده خواهند کرد و به نامزدهای 
شورای شهر و روســتای خود رأی می دهند.شجاعان با اشاره به اینکه رأی مردم در حافظه 
دســتگاه ذخیره می شــود و پرینتی هم از رأی آنها جهت رویت چاپ می شود گفت: البته ما 
کاغذها را شمارش نمی کنیم و نگهداری این کاغذها هم به خاطر این است که اگر مشکلی 
در شمارش و یا اعتراضی وجود داشته باشد بتوان مجدداً بررسی کرد.وی افزود: در پایان رأی 
گیری، دستگاه های صندوق الکترونیکی که به هیچ شبکه ای هم متصل نیستند فک پلمپ 
خواهند شد، حافظه دستگاه تخلیه می شود و از طریق دستگاه های طراحی شده نتیجه آراء شعبه 
ارسال می شود.شجاعان یادآور شد: اگر تمام شعب یک شهر کار خود را به موقع انجام دهند 
کمتر از یک ساعت هم امکان اعالم نتایج وجود دارد اما در برخی شهرها ممکن است به خاطر 
کنترل هایی که صورت می گیرد اعالم نتایج کمی با تأخیر باشد.رئیس کمیته فناوری اطالعات 
ستاد انتخابات کشور از راه اندازی »سامانه انتخاب ایران« برای اولین بار خبرداد و گفت: مردم با 
مراجعه به آدرس entekhabiran.mo.ir می توانند لیست نامزدهای خود را در هر شهر و 

همچنین انتخابات ریاست جمهوری مالحظه کنند.

سعید محمد: باید حاکمان را خانه تکانی کرد
سعید محمد گفت: مواجهه با پدیده آقا زاده ها هستیم که با وقاحت می گویند 
ژن خوب هســتیم، ژن خوب این ملت شهید حججی است، نه شما که در 

خارج از کشور زندگی می کنید.
به گزارش  ایلنا ، سعید محمد در شهر اصفهان ضمن سالم به لشکرهای خط شکن ۱٤ امام 
حسین و ٨ نجف اشرف گفت: اصفهان نه یک شهر که یک تمدن است و چرا مشکالت استان 
با این همه منابع و ظرفیت ها حل نمی شود.وی در ادامه گفت: امام با مردم انقالب کرد و با مردم 

جنگ را پیش برد، معتقد بود یک موی کوخ نشین ها را به کاخ نشین ها نباید داد.
سعید محمد گفت: االن تفکر منفعت طلبی، رانت خواری و نظارت از داخل خودرو در کارگزاران 
رواج یافته است، مدیری که پای حرف مردم بنشیند و مشکالت شان را حل کند مدیر انقالبی 
است.وی در ادامه گفت: در مقابل مدیری که اگر فرصتی داشته باشد آنرا تبدیل به رانت خود و 
آشنایانش می کند، مدیر غیر انقالبی و خائن است.سعید محمد در خصوص مشکالت کشور 
گفت: مشکالت اجتماعی، اقتصادی و بین المللی کشور در هم تنیده شده اند، این وضعیت تولید 

در کشور در حالیست که رهبر انقالب هر سال شعار رفع موانع تولید می دهد.
وی در ادامه افزود: با قوانین جدید قفل بر تولید می زنند، در نتیجه اشتغال جوانان، مسکن آنان 
و ازدواج شان تحت الشعاع قرار می گیرد.سعید محمد ضمن بر شمردن مشکالت کشور گفت: 
چرا همه چیز را گردن تحریم ها می اندازند، مثل سایر قراردادهای ننگینی که امضا کردند و 
ملت گرفتار شدند.وی در ادامه افزود: اصال فرض که FATF امضا بشود مشکالت کشور حل 
می شود، وقتی همه روزنه های تجارت را بسته اند.وی در ادامه گفت: آنچه در داستان بورس 
بر ســر مردم آوردند چه ربطی به تحریم ها و پنج بعالوه یک داشت، در یک فراخوان فریب 
۵۵ میلیون ایرانی وارد بورس شدند، برخی فرش زیر پایشان را هم فروختند، روز روشن دست 
در جیب مردم کردند، ۵۵ هزار میلیارد تومان برداشت کردند و مردم متضرر را به حال خود رها 
کردند.سعید محمد ضمن اشاره به مذاکرات دوباره در وین گفت:  آنها قصد دارند آبنبات سوغاتی 
بیاورند و مردم را فریب دهند.وی در ادامه گفت: مالیات ستانی در نظام ما که ادعای عدالت طلب 
دارد محل اشــکال است، همه فشار به تولید کننده و مردم وارد می شود، ولی از واسطه ها و 
سلطان ها هیچ مالیاتی دریافت نمی شود. لذا مسکن تبدیل به کاالی سرمایه ای شده است، 
همه مشکالت کشور با اصالح ساختار مالیات ستانی قابل حل است، به نحوی که نیاز به منابع 
خارجی و فاینانس نداشته باشیم.سعید محمد ضمن اشاره به اینکه مردم دنبال خدمتگذار می 
گردند نه آقا باالسر گفت: امام همیشه از جنگ بین فقر و غنا سخن می گفت، یعنی توجه کنید 
شکاف اجتماعی بیشتر نشود. وی در ادامه گفت : بورس را نابود کردند، بانک ها قرار بود سود 
را کاهش دهند، ولی روزی دو سه هزار میلیارد تومان خلق پول دارند از هیچ، از عدد هایی که 
انتهای روز به اسم سود سپرده افزایش می دهند.وی در خصوص وضعیت حاکم در کشور و 
جایگاه مردم گفت: چهره مردم ما را غم فرا گرفته و باید مرهمی فوری بر آن گذاشــت، باید 
حاکمان را خانه تکانی کرد، گروه های خاص جای مردم را تنگ کرده اند، مردم باید به جایگاه 
خویش برگردند. تا معضل فساد دولتی حل نشود، معضالت دیگر حل نخواهند شد،دولت میدان 

عمل است و مرد میدان می خواهد، وادادگی، بی عملی و تنبلی باید جایگزین شود.

 بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل 
به شدت آسیب دیده از کرونا تمدید شد

بســته حمایت از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در 
سال ۱۴۰۰ تمدید شد.

به گزارش تسنیم، بنا بر اعالم معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال،  بر اساس مصوبه شماره دو 
هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا » بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل به شدت 
آســیب دیده از کرونا در سال ۱٤۰۰« تمدید شد.  در این اطالعیه آمده است: فهرست مشاغل و 
کسب و کارهایی که عناوین آن ها متناسب با گروه های شغلی تعطیل یا محدود شده در طرح 
جامع محدودیت تردد و تجمع عمومی مصوب ستاد ملی کرونا تنظیم و در نشست های کارگروه یاد 
شده به تصویب رسیده است.بر اساس این اطالعیه، متقاضیان و صاحبان مشاغل و کسب و کسب 
و کارهای مشمول می توانند برای ثبت نام به سامانه corona-kara.mcls.gov.ir مراجعه 
کرده و نسبت به ثبت تقاضای خود اقدام کنند.»فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب 
دیده مشمول حمایت های اقتصادی سال ۱٤۰۰ مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی 

از بیماری کرونا« عبارتند از:
۱. مراکز آموزشی، آموزشگاه ها و مهد کودک ها ۲. مراکز فرهنگی، هنری و رسانه ای )غیر 

دیجیتال(، موزه ها، سینماها و تئاترها
۳. مراکز تفریحی، باغ وحش ها و شهربازی ها

٤. مراکز ورزشی، باشگاه ها ، مراکز ورزشی آبی، پارک های آبی و استخرها
۵. مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی 
و گردشگری، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مسافرخانه ها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، 
پذیرایی، خدمات بین راهی، زائر ســراها، دفاتر خدمات مســافرتی، گردشــگری، زیارتی و 

آژانس های مسافرتی
۶. شرکت های حمل و نقل مسافر برون شهری

7. مراکز پذیرایی تاالرهای پذیرایی، رستوران ها، چایخانه های قهوه خانه ها، مراکز تهیه 
و طبخ غذا

٨. قنادی، شیرینی پزی، آبمیوه و بستنی فروشی
۹. آرایشگاه های مردانه، آرایشگاه های زنانه و سالن های زیبایی

۱۰.  مراکز فروش انواع پوشاک، کیف، کفش، خرازی، خیاطی، مراکز فروش کادویی، لوازم 
آرایشی و بهداشتی، اسباب بازی، لوازم التحریر، مراکز توزیع صنایع دستی، مراکز فروش فرش و 

موکت، لوازم خانگی، پارچه، پرده، مبلمان و تزئینات داخلی، ساختمان، آتلیه و عکاسی
۱۱.  مراکز عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی

۱۲.  نمایشگاه های تجاری اعم از عمومی، تخصصی و بین المللی

اخبار کوتاه 

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد گفت: عملکرد کنونی دولت 
این موضوع را به ذهن متبادر می کند که با نزدیک شدن به انتخابات 
ریاست جمهوری، برخی بدشان نمی آید که با تشدید گرانی ها از آن 

بهره برداری سیاسی شود
مهدی عســگری با اشاره به گرانی افسارگسیخته قیمت مایحتاج مردم ازجمله 
افزایش ۲۵ درصدی بهای مواد شــوینده، گفت: از آنجا که با رشد نرخ ارز، تمامی 
کاالها را بی حد و اندازه گران کردند، افزایش قیمت مواد شوینده با توجه به کاهش 
نســبی نرخ ارز، توجیه و منطق اقتصادی قابل دفاعی ندارد زیرا مواد شوینده در 
آبان سال گذشته نیز گران شد، بنابراین افزایش قیمت چندباره آن توجیهی ندارد. 
وزیر صمت بهتر است به جای سفرهای پیاپی و کم فایده، به مدیریت این مسائل 
بپردازد.به گزارش ایسنا، وی به رکود فعلی اشتغال و وضعیت درآمد مردم اشاره کرد 
و گفت: باتوجه به شــرایط فعلی مردم، رشد قیمت مایحتاج ضروری روزانه دور از 
انصاف اســت. در عین حال هر روز شاهد بی ثبات تر شدن بازار کاالهای اساسی 
هستیم. در شرایط پیش آمده، دولت تمایلی برای ثبات بخشیدن به شرایط فعلی 
ندارد بلکه  با دخالت های ناصحیح باعث برهم زدن تعادل در بازار عرضه و تقاضا 
شده تا دالالن بتوانند هر زمانی که بخواهند، نبض بازار را در دست گرفته و هر روز 
شاهد گرانی یکی از اقالم  اساسی مردم هستیم.عضو کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس با بیان اینکه دولت در هشت سال گذشته کشور را معطل بیگانگان کرده 
بود و حتی در مقاطعی به مرحله ی بی دولتی رسیدیم، افزود: حضور برخی مسئوالن 
در کمیسیون های تخصصی مجلس و پاسخگویی آنها نیز بیانگر ناهماهنگی، عدم 
برنامه ریزی و نظارت کافی درخصوص تنظیم بازار بود. این بی توجهی به ساماندهی 
بازار و تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم در ماه های پایانی عمر دولت تشدید 
شده و دولت، به جای آن که تالش کند در این هفته های پایانی جبران مافات کرده 
و نارضایتی مردم را کاهش دهد، گویا تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها را 
رها کرده است.وی در ادامه سخنانش گفت: عملکرد کنونی دولت این موضوع را به 
ذهن متبادر می کند که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، برخی بدشان 
نمی آید که با تشدید گرانی ها از آن بهره برداری سیاسی شود و دولتمردان با فرافکنی 
عملکرد نامناسب خود را به گردن سایر موضوعات مانند تحریم و مذاکرات بیندازند 
و از سوی دیگر این نارضایتی عمومی از وضع اقتصادی که منجر به کاهش انگیزه 
برای مشارکت سیاسی می شود را به گردن نهادهای دیگر بیندازند.وی، با بیان اینکه 
دولت باید از نگاه سیاسی، جناحی و حزبی دوری کرده و در تصمیم گیری ها وضعیت 
اقتصادی مردم و منافع ملی را مورد توجه قرار دهد، گفت: هرچند دولتمردان در مرداد 
ماه مسئولیت را تحویل می دهند اما باید تا آخرین روز به نظارت بر بازار، جلوگیری از 
افزایش قیمت ها، تامین کاالی اساسی و ضروری مردم توجه کرده و پاسخگو باشند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید در سال گذشته تحت تاثیر 
تورم و پایین نگه داشتن دستوری قیمت ارز در سال های قبل، 

ایران در افت ارزش پول ملی رکورد زده است.
به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران، اظهار کرد: متاسفانه اقتصاد ایران از نظر شاخص های اقتصادی در برخی 
حوزه ها شرایط مطلوبی ندارد و در صورتی که برنامه ریزی صحیحی صورت 

نگیرد، فشار اقتصادی بر روی اقشار کم درآمد جامعه افزایش خواهد یافت.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افت ارزش پول ملی 
در سال های گذشته، گفت: متاسفانه ما در این حوزه باالترین سرعت افت ارزش 
در سال گذشته را به ثبت رسانده ایم. در کنار آن آمار اشتغال نیز نشان می دهد 
در ســال ۱۳۹۹،  تعداد شاغالن از ۲٤ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به ۲۳ میلیون و 
۳۰۰ هزار نفر کاهش یافته که بخش مهمی از آن تحت تاثیر کرونا رخ داده و 

این فشار به اقشار کم درآمد را نشان می دهد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تاب آوری اقتصاد ایران رتبه ۱۲٨ در 
بین ۱۳۰ کشور را نشان می دهد، بیان کرد: در شرایطی که ترکیه در رتبه ۶۰ قرار 
گرفته، فعاالن اقتصادی و اقشار کم درامد در ایران فشار باالیی را تجربه می کنند. 
متاسفانه میزان خانوارهای زیر خط فقر از ۱۵ به ۳۰ درصد کاهش یافته است و 

این برای ما زنگ خطر خواهد بود.
خوانساری به مشــکالت موجود در نظام بودجه ریزی ایران نیز اشاره کرد و 
گفت: براوردها نشان می دهد که میزان بودجه در سال ۱٤۰۰ حدود ۱٤۰ درصد 
رشد داشته که هرچند بخشی از آن در صورت تحقق به بودجه اضافه می شود اما 
در نهایت کسری بودجه بسیار محتمل است و دولت جدید احتماال کشور را در 

چنین شرایطی تحویل می گیرد.
به گفته مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، با توجه به سرعت باالی 
رشد نقدینگی، نرخ تورم در اقتصاد ایران دو رقمی شده و اگر در این روند تغییری 
رخ ندهد ما تا پایان سال همچنان تورم دو رقمی داریم و این به معنای افزایش 

فشار بر روی اقشار کم درآمد است.
رئیس اتاق تهران با اشاره به برخی مشکالت داخلی در دشوارتر کردن شرایط 
اقتصادی کشور، خاطرنشــان کرد: براوردها از عملکرد دو ماهه تجاری نشان 
می دهد که میزان واردات حدود ۳٨ و میزان صادرات حدود ٤٨ درصد افزایش 
یافته است. با این وجود، میزان ماندگاری کاالها در گمرک از حدود ۲۰ روز پیش 
از کرونا، امروز به ۵۰ روز رسیده و این در حالی است که هر روز توقف کاال، یک 
درصد به قیمت تمام شده محصول می افزاید و اگر تغییری در این سیاست ها رخ 

ندهد، قطعا فشار بر روی فعاالن اقتصادی ادامه خواهد داشت.

مناینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در جملس: رئیس اتاق بازرگانی هتران افشا کرد:

گرانی های افسارگسیخته کنونی، سیاسی است رکورد زنی ایران در افت ارزش پول ملی

مدیرعامل هدفمندی یارانه ها با اشاره به پرداخت ۴۵۴میلیارد 
تومان به وزارت نیرو بابت تصفیه آب گفت: ۳۰۰۰ میلیارد تومان 

بابت یارانه نان و خرید گندم اختصاص یافته است.
امید  حاجتی در گفتگو با تســنیم، با اشاره به پرداختهای  سازمان هدفمندی 
یارانه ها، گفت: تا کنون مبالغ مختلفی جهت تنظیم بازار کاالی اساسی، یارانه نان 
و گندم، عوامل تولید تخصیص داده شده است.مدیرعامل سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها با اشاره به محدودیت واریز منابع نقدی این سازمان توسط شرکتهای 
تأمین کننده که عمدتاً به خاطر جنگ اقتصادی و تحریمهای همه جانبه دشمنان، 
تأثیرگذار بودن بیماری کرونا و عوامل متعدد دیگر است، گفت: در راستای اجرای 
هرچه بهتر تکالیف قانونی  سازمان هدفمندسازی یارانه ها و در اجرای فرامین مقام 
معظم رهبری )مد ظله العالی( و همچنین مدیریت صحیح منابع با اولویت پرداخت 
یارانه نقدی و طرح معیشت خانوار، پرداختهای زیر که بعد از یارانه ها از اهمیت 

ویژه ای برخوردار هستند و ماهیت حقوق را دارند انجام گرفت؛
ـ وزارت نیرو بابت خرید تضمینی آب اســتحصالی و تصفیه شده از بخش   ۱
غیردولتی و تأمین خرید برق جزایر جنوب کشور، مبلغ ۱٤۱ میلیارد تومان و تا این 

تاریخ مبلغ ٤۵٤ میلیارد تومان دریافت نموده است.
ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت تنظیم بازار کاالهای اساسی و ضروری   ۲

مبلغ ۳۰میلیارد تومان  دریافت کرده است.

ـ بنیاد مسکن انقالب اسالمی بابت کمک به مسکن محرومین جامعه مبلغ   ۳
۵۰۰ میلیارد تومان و تا این تاریخ جمعاً مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان دریافت نموده 

است.
ـ شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت یارانه نان و خرید تضمینی   ٤
گندم مبلغ ۱۰۰۰میلیارد تومان و تا این لحظه مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان دریافت 

نموده است.
ـ پرداخت به وزارت جهاد کشاورزی بابت یارانه نهاده و عوامل تولید و خرید   ۵
تضمینی بخش کشاورزی از جمله خرید تضمینی زعفران مبلغ ۲۵۰میلیارد تومان
ـ شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور مبلغ   ۶
۱۰۰ میلیارد تومان و تا این تاریخ مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان را دریافت نموده است.

ـ سازمان بیمه سالمت کشور مبلغ 7۵۰میلیارد تومان و تا این تاریخ مبلغ   7
۲۶۳۵ میلیارد تومان را دریافت نموده است.

ـ وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی بابت پزشک خانواده مبلغ   ٨
۱۵۰میلیارد تومان و تا این تاریخ مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان را دریافت کرده است.

وی ابراز کرد: امیدواریم با واریز بموقع منابع این ســازمان توسط  شرکتهای 
تأمین کننده، تعهدات خود را با مدیریت منابع و پرداخت تکالیف اجتناب ناپذیر در 
اسرع وقت انجام دهیم و ان شاءاهلل شاهد خدمت رسانی هرچه بهتر دستگاه های 

دریافت کننده این منابع به ملت شریفمان باشیم.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی ماکارونی ایران از کمبود گندم 
مخصوص ماکارونی )دروم( خبر داد و گفت: پیش بینی ما این است 
که کمبود گندم تاثیر خود را در آینده نزدیک بر تولید و بازار بگذارد 

و ما شاهد تنش های مشابه بازار روغن و مرغ باشیم.
مهرداد نوری در گفت وگو با ایلنا با اشــاره به آمار اعالمی از سوی سازمان های 
مختلف برای تولید گندم، اظهار کرد: آمار اعالم شــده با واقعیت موجود متفاوت 
اســت، چراکه در حالی اعالم می شود کمبود تولید گندم نداریم که در گندم دروم 
کمبود به شدت احساس می شود و تولیدکنندگان ماکارونی در تامین آرد با مشکل 
روبه رو هستند.وی ادامه داد: آمار ساختگی نمی تواند پاسخگوی نیاز تولیدکنندگانی 
باشد که منتظر دریافت آرد برای ادامه تولید هستند.نوری گواه ادعای خود را تاخیر 
طوالنی در تحویل ســهیمه آرد کارخانه ها عنوان کرد.وی یادآور شد: در مجموع 
صنایع ماکارونی به ۱ میلیون تن آرد مخصوص نیاز دارد که کمتر از ۱۰ درصد آمار 
تولیدی گندم وزارت جهادکشاورزی است.نوری تصریح کرد: تولیدکنندگان ماکارونی 
نسبت به مشکالتی که امروز درگیر آن شده ایم، پیش تر به مسئوالن هشدار داده 
و از آن ها خواســتیم راهکارهای را مد نظر قرار دهند، اما به هشدارها توجه نشد.
نوری تصریح کرد: مــا یارانه ی که از طریق آرد دولتی به صنایع ماکارونی تعلق 
می گیرد را نمی خواهیم و حاضر هستیم اگر گندمی وجود دارد برای تامین به موقع 
و کافی، آن را با قیمت بیش از نرخ مصوب دولتی از کشاوزران خریداری کنیم.وی 

نرخ گندم در نظر گرفته شده برای صنایع را ۲ هزار و ۵۰۰ تومان عنوان کرد که 
نصف نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان است.نوری یادآور شد: صنایع ماکارونی 
برای مواجه نشدن با این روزها پیشنهاد داده بود که حاضر است؛ هر کیلوگرم گندم 
را از کشــاورزان تا ۵ هزار و ٤۰۰ تومان خریداری و بهای آن را مستقیم و به روز 
به حساب شان واریز کنند.وی افزود: در حال حاضر شرکت بازرگانی دولتی گندم 
را بــه صورت قطره چکانی و با تاخیر به صنایع تحویل می دهد و در برخی موارد 
تولیدکنندگان برخی استان  ها را به دلیل نبود گندم به استان های دیگر ارجاع می دهد.
نوری از دیگر مشکالت تولیدکنندگان را عدم تعیین نرخ جدید برای آرد صنایع در 
سال زراعی جاری عنوان کرد و گفت: سال زراعی جاری از شهریورماه آغاز شده و 
اکنون ۹ ماه از آن گذشته و هنوز قیمت آرد برای صنایع مشخص نیست.وی معتقد 
است؛ شرایط کنونی تامین و توزیع آرد، بالتکلیفی و سردرگرمی را برای صنایع به 
همراه داشته است.نوری پیش بینی کرد: کمبود آرد، تاثیر خود را در آینده نزدیک بر 
تولید و بازار خواهد گذاشت و به زودی شاهد تنش های مشابه با بازار روغن و مرغ 
خواهیم بود.وی با تاکید بر اینکه هم اکنون کارخانه های تولید ماکارونی با ٤۰ درصد 
ظرفیت خود کار می کنند، اظهار کرد: ما نیاز به یارانه آرد دولت نداریم، اگر اجازه دهند 
خود برای تامین مواد اولیه تولید برنامه ریزی می کنیم و می توانیم تولید را به ۱۰۰ 
درصد ظرفیت برسانیم.نوری افزود: دولت با دخالت خود موجب شده هم صنایع زیان 
ببینند و هم کشاورزان از منافعی که می تواند رونق صنعت عاید آن ها کنند باز بمانند.

مدیرعامل هدفمندی یارانه ها اعالم کرد: رییس هیات مدیره اجنمن صنفی ماکارونی ایران:

ختصیص ۳۰۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نان و گندم کمبود شدید گندم خمصوص ماکارونی

وزیر کشور گفت: متاسفانه نامزدهای انتخابات، 
طرفداران و احزاب این دوره حتی در خیلی استان ها 

ستاد تشکیل ندادند.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی دیروز  در حاشیه 
نشســت با اســتانداران در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی 
نگرانی ها  بابت کاهش تبلیغات انتخاباتی، اظهار کرد: مدارس، 
دانشگاه ها و مساجد تقریبا تعطیل است. متاسفانه نامزدهای 

انتخابات، طرفداران و احزاب این دوره حتی در خیلی استان ها 
ستاد تشکیل ندادند و وقتی ستاد نباشد، تجمعات و میتینگ 
نیست و همه اینها دست به دست هم داد تا در کنار یک رقابت 
تقریبا ضعیف ما مواجه با شــرایطی هستیم که صدا و سیما، 

رسانه ها، استانداران و مردم در عمل جبران کنند.
وی با اشــاره آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات، 
ادامه داد: به استانداران تاکید داشتیم که در این دو سه روز آینده 

بتوانیم انتخابات قانونی و سالم داشته باشیم. استانداران از اقدامات 
خــود برای افزایش حضور مردم در انتخابات گزارش دادند. به 
هرحال یکسری نگرانی ها و کاستی ها بابت تبلیغات وجود دارد. 
وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه انتخابات امر مهم انتقال قدرت 
و انتقال مســئولیت از فردی به فرد دیگر است، افزود: اما آثار 
سیاسی، بین المللی و اجتماعی داخلی و حتی آثار امنیتی به نحوه 
حضور و مشارکت مردم بستگی دارد. رسانه های مختلف در دنیا، 

تحلیل می کنند و بر اساس آن تحلیل، تصمیم و اقدام می کنند. با 
وجود همه این کاستی ها باید ثابت کنیم که مهیا و آماده هستیم 
و مشارکت را با یک نگاه ملی، فراجناحی و حتی فراشخصیتی 
انجام دهیم.رحمانی فضلی همچنین با بیان اینکه درباره تدارکات 
و پشتیبانی انتخابات هم مشکلی نداشته ایم، بیان کرد: همه 
دستگاه های احراز هویت و تعرفه ها ارسال شده است. همیشه 
این نگرانی را داشــته ام که تعرفه به اندازه کافی وجود داشته 

باشــد. در این هشت سال که ما انتخابات را اجرا کردیم، هیچ 
وقت در هیچ  شعبه ای کمبود تعرفه نداشته ایم. تعداد تعرفه های 
هر شعبه و میزان مصرف شدن تعرفه ها از طریق نرم افزاری 
کنترل می شود و اگر پنجاه درصد تعرفه ها مصرف شد، شعب 
تغذیه خواهند شد. آمادگی های الزم را نیروهای اجرایی دارند 
و با نیروهای نظارتی هم هماهنگی خوبی شکل گرفته است. 

امیدواریم انتخاباتی سالم، قانونی، امن و بهداشتی داشته باشیم.

رحمانی فضلی: وقتی ستاد نیست، تجمع و میتینگ هم وجود ندارد

نماینده مردم میناب در مجلس گفت: اقای همتی در ســال 98 
بنزین ۵ هزار تومانی و گازوئیل هزار تومانی را پیشــنهاد کرده و 
حال که با مردم مواجه می شود جور دیگری مطالب را بیان می کند.

حسین رئیسی نماینده مردم میناب در مجلس در گفت وگو با فارس، گفت: در 
ماجرای گرانی بنزین در آبان ۹٨ همانطور که آقای رئیسی اشاره کرد تصمیم در 

این باره در دولت گرفته شده و پس از ابالغ، این موضوع به اطالع سران دو قوه 
دیگر در شورای هماهنگی سران قوا رسید.

وی افــزود: از ســوی دیگر بیان این نکتــه ضــرورت دارد در آن زمانی که 
تصمیم گیری ها دربــاره افزایش قیمت بنزین در دولت انجام می شــد آیت اهلل 
رئیسی ریاست قوه قضاییه را برعهده نداشت و پیش از ریاست وی بر قوه قضاییه 

تصمیم گیری ها در این باره انجام شده بود.وی اظهار داشت: آقای همتی به عنوان 
رئیس کل بانک مرکزی در سال ۹٨  بنزین ۵ هزار تومانی گازوئیل هزار تومانی را 
پیشنهاد کرده بود که نامه وی در این باره موجود است اما امروز که با مردم مواجه 
می شود جور دیگری مطالب را بیان می کند.رئیسی خاطرنشان کرد: اینگونه رفتار 
و گفتار مقامات دولتی ما نشان دهنده بی صداقتی آنها با مردم است و به هیچ وجه 

قابل پذیرش نیســت.وی افزود: از سوی دیگر در تبلیغات انتخاباتی خود بحث 
FATF را مطرح می کند و می گویند که با اجرای FATF گشایش اقتصادی 
و بانکی ایجاد می شود اما مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح مربوط به این 
کنوانسیون ها را تصویب نمی کند و در صحبت های خود آقای جلیلی را به عنوان 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد خطاب قرار می دهند و سعی دارند او 
را در این زمینه مقصر جلوه دهند اما به هیچ وجه به این نکته اشاره نمی کنند که 

بیشترین بندهای این کنوانسیون ها در کشور هم اکنون در حال اجرا است.

بیشرت بندهای FATF در کشور در حال اجرا است

کاهش فاصلــه بین قیمت کارخانه و بــازار خودرو در 
هفته های اخیر - تحت تاثیر فاز اول اصالح قیمت - باعث 
شــد جریان عبورومرور در انبار خودروسازها معکوس 
شود. از مرداد سال گذشته تا اسفند، به طور متوسط در 
هر ماه حدود ۱۳درصــد از تولید محصوالت خودرویی 
در پارکینگ خودروســازان انبار - دپو- می شد. اما آمار 
جدید نشان می دهد نه تنها ورود خودروهای تولیدی به 
انبار کارخانه های خودروسازی متوقف شده که طی سه 
ماه منتهی به پایان اردیبهشت امسال از موجودی آن به 

میزان بیش از ۲۰درصد کاسته شده است. 
با رشــد فروش خودروسازان در اردیبهشــت امسال، انبار انباشته از 
محصوالت ناقص و دپویی )به قصد افزایش قیمت خودرو( خلوت تر 
شد. پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گزارش ماهانه تولید 
صنعتی مخصوص اردیبهشت را با استفاده از اطالعات شرکت های 
بورسی منتشر کرد؛ گزارشی که نشان می دهد صنعت خودرو در تولید و 

فروش رشد داشته اما همچنان غرق در زیان است.
 طبق این گزارش، انبار خودروسازان در حال خلوت شدن است؛ چه 
آنکه موجودی آن کاهش را به خود می بیند. این موضوع احتماال با دو 
عامل اصلی شامل تسریع در تکمیل خودروهای ناقص و همچنین 
تعیین تکلیف قیمت خودروها در ارتباط است. در بخشی از این گزارش 
اما به موضوع تولید پرداخته شــده اســت. آمارها نشان می دهند که 
خودروسازی در اردیبهشت نیز مانند فروردین، بازیگر نقش  اول رشد 
تیراژ تولیدات صنعتی کشور بوده است. این در حالی است که صنعت 
خودرو همچنان در زیان دست و پا می زند و در بین شرکت های تحت 
بررسی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، بدترین وضع را دارد. در 
گزارش فروردین ماه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مشخص 
شد موجودی انبار خودروسازان پس از ماه ها منفی شده است؛ موضوعی 
که با رشد فروش آنها ارتباط داشت. این اتفاق در اردیبهشت نیز تکرار 
شده است؛ چه آنکه گزارش این پژوهشکده نشان می دهد روند خلوت 
شدن انبار خودروسازان در این ماه نیز ادامه داشته است. طبق آنچه در 
گزارش این پژوهشــکده آمده، در اردیبهشــت امسال شاخص کل 

موجودی انبار شرکت های صنعتی، متاثر از تغییر قابل توجه استراتژی 
فروش خودروســازان بوده اســت. در واقع به دلیــل آنکه فروش دو 
خودروساز بزرگ کشور )ایران خودرو و سایپا( رشد قابل توجهی داشته، 
موجودی انبار آنها کم شده و این موضوع روی آمار کلی موجودی انبار 
شرکت های تحت بررسی نیز اثر منفی گذاشته است. این در حالی است 
که آمارهای قبلــی )قبل از فروردین ۱٤۰۰( از رشــد موجودی انبار 
خودروسازان حکایت داشت. بر این اساس، از مرداد سال گذشته تا اسفند 
همین ســال، به طور متوسط هر ماه حدود ۱۳ درصد از تولید صنعت 
خودرو به موجودی انبار شرکت های بزرگ خودروساز اضافه می شد. این 
روند در فروردین متوقف شد و طی اردیبهشت باز هم موجودی انبار، 
رقمی منفی را به ثبت رساند. آمارها می گویند در اردیبهشت امسال، رشد 
فروش ۲7 درصدی نصیب خودروســازان شده که معنی آن، کاهش 
موجودی انبار )انباشــته شــده از ماه های قبل( است. طبق گزارش 
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شاخص تغییر در موجودی انبار 
خودروسازان در یک سال منتهی به فروردین ۱٤۰۰، حدود نیم درصد 
بوده و این در حالی است که طی سه ماه منتهی به اردیبهشت امسال، 
تغییرات در موجودی انبار خودروسازان عدد منفی ۳/ ۲7 درصد را نشان 
می دهد. این عدد در فروردین امسال ۶/ ۱۳ درصد بود، بنابراین مشخص 
می شود روند خلوت شدن انبار خودروسازان یا به عبارت بهتر، عرضه 
محصوالت آنها به بازار، در دومین ماه امسال و نسبت به ماه نخست، 
تسریع شده است. به زبان ساده تر، در فروردین امسال ۶/ ۱۳ درصد از 
موجودی انبار خودروســازان کاهش یافته و در اردیبهشــت نیز ۳/ 
۲7 درصد. در نهایت اینکه طی اردیبهشت امسال نیز ۹/ ۲۶ درصد از 
موجــودی انبار خودروســازان کاهش پیدا کرده اســت. اما چرا انبار 
خودروسازان در فروردین و اردیبهشت رو به خلوت شدن رفته است؟ به 
نظر می رسد دلیل اصلی این اتفاق، تمرکز ویژه خودروسازان بر تکمیل 
محصوالت ناقص به خصوص در فروردین بوده اســت. محصوالت 
ناقص، خودروهایی هســتند که به دلیل کسری قطعات راهی انبار 
خودروسازان می شوند و تا وقتی تکمیل کاری صورت نگیرد، امکان 
تجاری سازی نخواهند داشت. این پدیده معموال در دوران  تحریم ظهور 
می کند و یکی از دالیل اصلی کاهش فروش خودروسازان نسبت به 

تولیدشان در این سه سال، همین موضوع است. خودروسازان، هم در 
فروردین سال گذشته و هم امسال )به شکلی ویژه تر و گسترده تر( تمرکز 
خود را روی تکمیل محصوالت ناقص گذاشتند. حتی امسال برخی 
خودروسازان با گذشت چند روز از آغاز تعطیالت نوروزی، اقدام به تکمیل 
محصوالت ناقص کردند تا آنها را مهیای ورود به بازار کنند، بنابراین این 
اتفاق در کنار تداوم تمرکز شرکت های خودروساز بر تکمیل محصوالت 
ناقص، می تواند دلیل اصلی کاهش موجودی انبار خودروسازان در دو ماه 
نخست امسال باشــد. در کنار این موضوع اما تعیین تکلیف قیمت 
کارخانه ای خودروها در اردیبهشت نیز می تواند دلیل دیگر تسریع در 
خلوت شدن انبار خودروسازان باشد. از آبان ۹۹ به بعد، خودروسازان اجازه 
افزایش قیمت نداشتند تا اینکه شورای رقابت چندی پیش مجوز جدیدی 
برای خودروسازان صادر کرد و به آنها اجازه داد کمتر از ۹ درصد به قیمت 
خودروهای خود اضافه کنند. تا قبل از صدور این مجوز، خودروسازان 
بخشی از محصوالت خود را با وجود اینکه کامل و آماده تجاری سازی 
بودند، عرضه نکردند تا زیان ناشی از فروش با قیمت دستوری را کنترل 
کننــد، بنابراین در کنار پدیــده خودروهای ناقــص، دپوی عمدی 
محصوالت )در واکنش به قیمت گذاری دســتوری( نیز دیگر دلیل 
شلوغی انبار خودروسازان بود. در حال حاضر نیز با توجه به صدور مجوز 
افزایش قیمت، روند عرضه برخی خودروهای دپویی به بازار آغاز شده، 
زیرا خودروسازان باید حداقل تا پایان شهریور امسال با قیمت های مدنظر 
شورای رقابت سر کنند. با این حساب، دپوی بخشی از خودروها دیگر 
توجیهی ندارد. ضمن آنکه خودروسازان باید به تعهدات فروش فوق العاده 
و پیش فروش های خود عمل کنند. نکته مهم دیگری که در مورد خلوت 
شــدن انبار خودروســازان وجود دارد، تاثیر اصالح قیمت بر کاهش 
خودروهای انباری است. این موضوع از دو جهت قابل بررسی است. 
نخست اینکه با اصالح قیمت، وضع نقدینگی خودروسازان وابسته به 
دولت بهبود می یابد، بنابراین آنها می توانند قطعات بیشتری را در مدت 
زمان کمتری تامین و روند تکمیل محصوالت ناقص خود را سرعت 
ببخشند. نکته دیگر اینجاست که خودروســازان می گویند از ناحیه 
قیمت گذاری دستوری زیان می بینند. همین زیان است که آنها را وا 
می دارد بخشی از محصوالت خود را به هوای افزایش قیمت انبار کنند 

تا وقتی قیمت باال رفت، نسبت به عرضه آنها اقدام شود، بنابراین هرچه 
قیمت خودرو اصالح شود، روند انبار خودروها نیز ضعیف تر خواهد شد، 
زیــرا اوال خودروهای ناقص زودتر تکمیل می شــوند و ثانیا انگیزه 
خودروسازان نیز برای دپو محصوالت )به هوای افزایش قیمت( پایین 
می آید. از ســوی دیگر همراه با اصالح قیمت گذاری و عرضه بیشتر 
خودرو، ســفته بازی و داللی نیز در بازار کاهش می یابد . بررسی های 
»دنیای اقتصاد« نشان می دهد که میزان اختالف قیمت کارخانه و بازار 
خودروهای داخلی در دهه اول خرداد، حدود ٤۰ درصد نسبت به اوایل 
آبان سال گذشته افت کرده است. jpg.۹ به عبارت بهتر، طی حدودا 
هشت ماه گذشته، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی روندی 
نزولی را در پیش گرفته و از تورم آن کاسته شده است و دلیل اصلی آن 
نیز اصالح قیمت گذاری خودرو اســت که منجــر به کاهش تولید 
محصوالت ناقص از یک طرف و عرضه بیشتر خودرو به بازار شد. مانند 
فروردین، خودرو در اردیبهشت نیز نقش پیشران را در تولیدات صنعتی 
بازی کرد تا برای دومین ماه پیاپی طی امسال، این صنعت به نوعی 
موتور محرک تولید در کشور باشد. در گزارش فروردین پژوهشکده پولی 
و بانکی بانک مرکزی، شاخص تولید صنعتی رشدی ۵/ ۲۵ درصدی را 
نسبت به ماه مشابه در سال ۹۹ به خود می دید که بخش قابل توجه این 
رشد متعلق به صنعت خودرو بود. حاال آمار اردیبهشت نیز نشان می دهد 
رشد تولید صنعت خودرو بیشترین اثر مثبت را بر رشد شاخص کل داشته 
است.  خودروســازی در فروردین امسال و نسبت به ماه مشابه سال 
گذشــته ۱۱٨ درصد رشد را تجربه کرده بود که البته دلیل اصلی آن، 
ضعیف بودن عدد پایه تولید در فروردین ۹۹ بود. طبق آمار منتشره در 
گزارش پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکــزی، تولید خودرو در 
اردیبهشت امسال ٤/ ۱۵درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش 
داشته اســت. همین عدد است که نشــان می دهد خودروسازی در 
اردیبهشت امسال بیشترین سهم را در رشد تولید صنعتی داشته است. 
این در حالی اســت که با وجود رشد تولید خودرو در اردیبهشت، تیراژ 
خودروسازان در مقایسه با دوران پسابرجام همچنان پایین است. آمار 
پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی می گویــد تولید خودرو در 
اردیبهشت امسال و در مقایسه با ماه مشابه در سال ۹7، حدود ۳۰ درصد 

کمتر است. این موضوع نشان می دهد خودروسازان هنوز نتوانسته اند به 
دوران خوش پســابرجام بازگردند، هرچند البته از شوک های ابتدایی 
تحریم مدت هاست عبور کرده اند.  در حال حاضر با وجود بهبود تولید، 
صنعت خودرو کماکان با مسائلی مانند تحریم و کمبود نقدینگی دست 
و پنجه نرم می کند و اینها اجازه نمی دهند  خودروسازان دوران خوش 
پســابرجام را به این زودی تکرار کنند. این البته در حالی است که اگر 
مذاکرات برجامی در وین به نتیجه برسد و تحریم ها علیه کشور لغو 
شوند، تولید خودرو سرعت قابل توجهی به خود خواهد گرفت، زیرا روند 
تامین قطعات بهبــود خواهد یافت. در کنار این موضوع اگر شــیوه 
قیمت گذاری نیز اصالح شود، این موضوع نیز اثری مثبت بر روند تولید 
خواهد داشت.  هرچند در اردیبهشت مانند فروردین با رشد تولید مواجه 
بوده، با این حال کماکان در زیان غوطه ور است. اخیرا اعالم شده زیان 
انباشته صنعت خودرو از ٨۰هزار میلیارد تومان نیز گذشته، موضوعی که 
خودروسازان می گویند با قیمت گذاری دستوری در ارتباط است. ادعای 
خودروسازان این است که به دلیل قیمت گذاری دستوری، آنها مجبورند 
برخی محصوالت خود را زیر قیمت تمام شــده بفروشند، از همین رو 
هزینه های تولیدشان جبران نمی شــود و زیان روی زیان می گذارند. 
هرچه هست، طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، 
خودروسازی باز هم بدترین عملکرد را در سودآوری طی بازه های زمانی 
منتهی به اردیبهشت ۱٤۰۰ داشته است. طبق گزارش پژوهشکده پولی 
و بانکی بانک مرکزی از مجموع ۳۶ شرکت مرتبط با خودروسازی و 
قطعه سازی )آنها که در بورس هستند(، میزان سودآوری در دو بازه زمانی 
»۶ ماه ۹۹ « و »۹ ماه ۹۹«، به ترتیب منفی ۶/  ۵ و منفی ۹/  ۶ درصد 
بوده اســت. بر این اســاس همچنین در مجموع ســود خالص کل 
شــرکت های این صنعت در دوره های اخیر منفی بوده اســت. البته 
گزارش ها نشان می دهند زیان شرکت های این صنعت در سال ۹٨ و 
نسبت به سال قبل از آن، افت ۵٤ درصدی داشته، با این حال رشد مثبت 
حاصل نشده اســت. به عبارت بهتر، صنعت خودرو در سال ۹٨ زیان 
کمتری را متحمل شده، اما به سوددهی نرسیده است. در سال ۹۹ نیز 
نه تنها باز هم سودی در کار نبوده، بلکه زیان خودروسازان افزایش یافته 

است.

به زودی شاهد سرریز شدن خودروها از انبار به بازار خواهیم بود


