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ادامه از صفحه اول

گزارش
شاخص مهمي براي افزايش قيمت مسكن است .هر
زمان كه اطمينان نسبت به آينده ايجاد و تورم مديريت
شود ،ميتوان به بهبود شرايط بازار مسكن اميد داشت.

خريد  170هزار بشكه نفت ايران
از سوي ژاپن در ماه آوريل
آمارهاي اوليه وزارت دارايي ژاپن نشان داد ،واردات نفت
توكيو از ايران در ماه آوريل به روزانه  169هزار و 100
بشكه رسيده است .آمارهاي اوليه وزارت دارايي ژاپن
نش��ان داد ،واردات نفت توكيو از ايران در ماه آوريل به
روزانه  169هزار و  100بشكه رسيده كه نسبت به ماه
پيش از آن  42درصد كمتر است .اين كاهش يك ماه
پس از افزايش خريد نفت از ايران در ماه مارس به ميزان
 292هزار و  209بشكه در روز اتفاق افتاد .افزايش ماه
مارس به علت از سرگيري واردات نفت از ايران در ماه
فوريه بود كه توكيو  76هزار و  57بشكه نفت در روز از
تهران خريد؛ اين خريد نخستين واردات نفت از تهران
طي  4ماه بود.
ژاپن خريد نف��ت از ايران را به علت تحريمهاي امريكا
متوقف ك��رد .پااليش��گاههاي ژاپني در م��اه آوريل،
پس از تش��ديد تنشهاي ميان واش��نگتن و تهران و
لغو معافيتها ،خريد نف��ت از ايران را به حالت تعليق
درآوردند.ژاپن با جمعيت  127ميليون نفر ،س��ومين
اقتصادبزرگوبزرگترينواردكنندهنفتخامدرجهان
است؛همچنينبزرگترينواردكنندهگازطبيعيمايع
(الانجي) پيش از چين و كره جنوبي است .اين كشور
در عين حال سومين واردكننده زغالسنگ در جهان
پيش از هند و چين است.
اق��دام ترامپ در لغ��و معافيتهاي نفت��ي خريداران
نفت ايران ،بس��ياري از واردكنن��دگان نفت را گرفتار
كرد ،چراكه بيشتر آنها انتظار داشتند تا براي جبران
بشكههاي كم شده از بازار به علت توافق كاهش توليد
اوپك ،اين معافيتها تمديد شوند.
سرگرداني ژاپن به اين دليل است كه اين كشور هيچ
نفت و گازي براي توليد ندارد؛ بر اس��اس جديدترين
بررسيادارهاطالعاتانرژيامريكادرموردبخشانرژي
ژاپن ،توكيو بيش از 80درصد نفت و گاز خود را از خارج
وارد ميكند .اين كشور منابع انرژي محدودي دارد و در
حال حاضر ،تنها كمتر از  10درصد كل مصرف داخلي
انرژياش را توليد ميكند.شينزو آبه ،نخستوزير ژاپن
گفته است؛ ژاپن به همكاري با امريكا ادامه خواهد داد و
همچنين درنقش سازندهبراي كاهشتنشهاي ميان
ايران و امريكا بازي خواهد ك��رد و اميد دارد به زودي
واردات نفت از ايران را از سر بگيرد.
ويژه

فروش اوراق گواهي سپرده
ك پاسارگاد
مدتدار توسط بان 

بانكپاس��ارگاد اوراق گواهي س��پرده مدتدار ،ويژه
سرمايهگذاري (عام) عرضه ميكند.
به گزارش روابطعمومي بانكپاسارگاد ،اوراق گواهي
سپرده مدتدار ،ويژه سرمايهگذاري (عام) از تاريخ 18
خرداد تا  23خرداد س��ال  ،1398در تمام شعبههاي
بانكپاسارگاد در سراسر كشور به فروش ميرسد.
اين اوراق ،معاف از ماليات ،با نرخ سود عليالحساب18
درصد (ساالنه) و قابل نقل و انتقال از طريق شعبههاي
بانكپاسارگاد اس��ت .معامله ثانويه اين اوراق در بازار
سرمايه از طريق بورس امكانپذير خواهد بود.
پرداخت سود اين اوراق بهصورت ماهانه است و امكان
بازخريد آن قبل از سررس��يد با نرخ س��ود  10درصد
(ساالنه) از طريق شعبههاي اين بانك فراهم است.
گفتنياستمشتريانميتوانندجهتكسباطالعات
ك پاسارگاد در سراسر كشور
بيشتر به ش��عبههاي بان 
مراجعه كنند .همچنين مركز مشاوره و اطالعرساني
بانكپاسارگاد به ش��ماره  82890و سيستم دريافت
نظرها در سايت به آدرس  www.bpi.irآماده ارايه
مشاوره و پاسخگويي به مشتريان است.

دناپالس ايرانخودرو به گيربكس
اتوماتيك مجهز ميشود

گروه صنعتي ايرانخودرو به منظور پاسخگويي به نياز
و تقاضاي بازار به محص��والت با گيربكس اتوماتيك،
محصولدناپالسرابهگيربكساتوماتيكششسرعته
مجهزميكند.
گيربكس ش��ش س��رعته اتوماتيك از نوع  ATبراي
نصب در محصول دناپالس طراحي و توليد شده است.
اين گيربكس منطبق بر اس��تانداردهاي روز ،س��بك
و كمحج��م ب��وده و داراي مزاياي رقابتي نس��بت به
خودروهاي مشابه در بازار است.
استفادهازاينگيربكسپيشرفتهسببحصولبهترين
عملكرد در هنگام شروع به حركت و شتاب باال همراه
با كاهش مصرف سوخت ميشود .منطق كنترلي اين
گيربكس براي رس��يدن به كيفيت مطلوب در هنگام
تعويض دنده ،ب��ا توجه به ش��رايط مختلف رانندگي
توسعهدادهشدهاست.اينگيربكسمدرندرخودروي
دناپالس مجهز به سيستمهاي كنترلي و انتقال قدرت
به روز ،سبب كاهش وزن و ابعاد ،ضمن حفظ عملكرد
باال شده است.
ت گرفته نشان ميدهد،
محاسبات و بررسيهاي صور 
بهكارگيري اين گيربكس ش��تاب خودرو و دستيابي
به صفر تا  100را در زمان كمتر از  10ثانيه امكانپذير
ميكند .كاهش مصرف سوخت به دليل شش سرعته
بودن و همچنين نسبت دندههاي بهينه و ديفرانسيل
انتخاب ش��ده از ديگر مزاياي بهرهگي��ري از اين نوع
گيربكساست.
مبدل گشتاور به روز و مدرن استفاده شده در گيربكس
اتوماتيك شش سرعته ،ظرفيت شتابگيري مناسب،
شيبپيماييقويوقابليتكششباالييرادردناپالس
ايجاد كرده است .از سويي ديگر ،كاليبراسيون مجدد
در سطح خودرو و موتور ،سبب ارتقاي بيشتر بازدهي
و همچنين كاهش مضاعف مصرف سوخت به همراه
تطبيق آن براي ش��رايط آب و هوايي كشور ميشود.
به منظور انطباق اين گيربكس با موقعيت جغرافيايي
ايران،ازمبدلانتقالحرارتروغنبهآبگيربكسهاي
باالتربهرهگرفتهشدهاست.عالوهبر
 8سرعتهباظرفيت 
اين ،روغن قابل تعويض براي اين نوع گيربكس موجب
كيفيت بهتر و دوام بيشتر قطعات ميشود.

اقتصاد
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دولت با ارايه اليحه معافيت مالياتي سعي در كنترل بازار مسكن دارد

نسخه نخنماي اجاره

آويدهعلمجميلي
اجارهبها تحت تاثير عوامل مختلفي است اما نرخ تورم
و ارزش ملك بيشترين تاثير را بر آن دارند .هر زمان
كه نرخ تورم افزايش بيابد ،اجارهبها نيز همراس��تا با
آن زياد ميش��ود .نرخ تورم در فروردين سال جاري
به  51.4درصد رس��يد كه بر اس��اس آمارهاي بانك
مركزي در همين ماه ش��اخص كرايه مسكن اجاري
در شهر تهران و در كل مناطق شهري مويد رشدي
به ترتيب  21/9و  18/8درصدي نسبت به ماه مشابه
س��ال قبل دارد .از س��وي ديگر در ارديبهش��ت ماه
س��ال جاري نيز اين شاخص در شهر تهران و در كل
مناطق شهري رشدي  22.6و  19.7درصدي نسبت
به ارديبهشت سال  97داشته است.
مارپيچ قيمت مسكن و اجاره در كشور آنقدر پيچيده
ش��ده كه دولت با ارايه اليحه س��عي در مديريت آن
دارد .در اين راستا اخيرا اليحهاي مبتني بر معافيت
 100درصدي ماليات بر درآم��د براي موجراني كه
خانههايشان را بيشتر از دو سال اجاره ميدهند ،به
هيات دولت ارسال شده است.
تعادلبخشي به بازار با سياست
نرختورمماهيانهافزايشمييابدوارزشامالكاجارهاي
نيزدستخوشتغييرميشود.باآغازفصلتابستان،بازار
مسكن نيز كم و بيش رونق ميگيرد .اما در بسياري از
شهرها كمبود عرضه وجود دارد كه اين امر به افزايش
ت واحدهاي مس��كوني و اجارهبها دامن
چند باره قيم 
ميزند.اماباالرفتنقيمتهابيشترينآسيبرامتوجه
مستاجراني ميكند كه به دليل افزايش ناگهاني ارزش
ملك ،در معرض بيشترين آسيب هستند.
مطابق سرشماري س��ال  95طي سالهاي  ٩٠تا ،٩۵
درصد خانوادههاي مس��تاجر از  ٩.٢٢درصد در سال
 ١٣٨۵به  ٧.٣٠درصد در س��ال  ١٣٩۵افزايش يافته
استكهسهماجارهنشينهاازاستانتهران،يكچهارم

جمعيت است .از س��وي ديگر در گزارش سرشماري
سال ،95در بخش مروري بر روند افزايش اجاره نشيني
در كالنشهرها عنوان شده كه تا سال  95به ميزان ١۵
درصد بر تعداد مس��تاجران در كالنش��هرهاي كشور
افزوده شده اس��ت .به دليل ركود اقتصادي و كاهش
قدرت خريد ،بيشتر افرادي كه خانواده تشكيل دادهاند،
نتوانستهاند خانه بخرند و مستاجر شدهاند.
حسام عقبايي ،نايبرييس اتحاديه مشاوران امالك
چندي پي��ش در خصوص افزايش قيمت مس��كن و
اجارهبها و به تبع آن روند مهاجرت اقشار اجارهنشين
از ته��ران به حوم ه هش��دار داد و گف��ت :اصليترين
ش��اخص اجارهبها قيمت مسكن است كه در ماههاي
اخير حدود  ۵۰درص��د افزايش پيدا كرده و ش��كي
نيست كه بايد اجارهبها نيز به همين ميزان رشد كند.
در حال حاضر مس��تاجران امكان پرداخت رقمهاي
غيرمتعارف اجارهبها را ندارند .تابستان سال گذشته
عباس آخوندي ،وزير سابق راه و شهرسازي بستهاي
شامل  9راهكار براي تعادل بخشي به بازار مسكن ارايه
كرد كه شامل عرضه بسته تشويقي مالياتي به منظور
افزايش توليد ،راهاندازي بازارگاه الكترونيكي ،انتقال
ماموريت وصول ماليات بر خانههاي خالي از سازمان
امور مالياتي به شهرداريها ،تسريع در تصويب اليحه
قانوني پيشفروش ساختمان ،كنترل سوداگري در
بخش زمي��ن از طريق اس��تفاده از ابزارهاي مالياتي،
حمايت از ساخت و عرضه واحدهاي مسكوني كوچك
متراژ ،تس��ريع در اجراي برنامه بازآفريني ش��هري،
تغيير ماموريت بانك مسكن از تخصصي به توسعهاي
و تسريع در عرضه زمينهاي وابسته به دولت به منظور
افزايش عرضه واحدهاي منطبق با الگوي مصرف بود.
هر چند با رفتن آخوندي ،ابهام در عملي شدن 9راهكار
پيش��نهادي نيز در هالهاي از ابهام فرو رفت ،اما اخيرا
در هي��ات دولت اليحهاي مطرح ش��ده كه خانههاي
اجارهاي با قراردادي بيشتر از دو سال ،مشمول معافيت
 100درصدي از ماليات بر درآمد ميشوند.

بانك

ويژه

اولتيماتوم وزير اقتصاد درباره واگذاري داراييها
محمدارغوان
روز گذش��ته وزير اقتصاد و داراي��ي در اظهارنظري به
واگذاري ام��وال بانكها پرداخت .او ضرباالجلي براي
واگذاري ام��وال بانكها تعيين كرد .به گفته او بانكها
بايد تا پايان سال  98برنامه واگذاري اموال و داراييهاي
مازاد خود را به سرانجام برسانند .فرهاد دژپسند ،وزير
امور اقتصادي و دارايي از مديران عامل بانكهاي دولتي
خواس��ت ،برنامه مدون واگذاريها شامل زمانبندي
و ش��يوههاي واگذاري اموال و داراييهاي مازاد خود را
به معاونت امور بانكي ،بيمه و ش��ركتهاي دولتي اين
وزارتخانه ارايه دهند .وزير اقتصاد با بيان اينكه واگذاري
اين اموال ميتواند به شيوههاي مختلف از جمله فروش
مستقيم،اجارهبهشرطتمليك،واگذاريمديريتETF،
(صندوقهاي س��رمايهگذاري قابل معامله در بورس)
قرار گيرد.دژپسند همچنين از تصويب امكان واگذاري
ش��ركتها و اموال مازاد بانكها گف��ت :به اين ترتيب،
تسهيل بيشتري در اجراي تكليف قانوني بانكها براي
واگذاري اموال مازاد آنها ايجاد ميش��ود.او در ارتباط با
تمليك برخي بنگاههاي زيانديده و ورشكسته اظهار
كرد :بانكهايي كه ناچار از تملي��ك اينگونه بنگاهها
ش��دهاند ،ميتوانند با بهرهگيري از تيمهاي تخصصي
كارآفرين ،نسبت به س��اماندهي و سپس واگذاري اين
بنگاهها اقدام كنند و از اين طريق ضمن احياي مطالبات
خود ،سود بيشتري نيز تحصيل كنند.
موضوع ف��روش داراييها و اموال مازاد بانكها به مواد
 16و  17قان��ون رفع موانع توليد ب��از ميگردد كه در
ارديبهشت س��ال  94توسط حس��ن روحاني جهت
اجرا ابالغ شده بود .بر اساس اين قانون بانكها موظف
هستندتامدتسهسال،ساالنهحداقلسيوسهدرصد
( )%33اموال خود اعم از منقول ،غيرمنقول و سرقفلي
را كه به تملك آنها و ش��ركتهاي تابع��ه آنها درآمده
است و به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي
جمهوري اس�لامي ايران مازاد است ،واگذار كنند .در
ماده  17اين قانون كه در حكم يك آييننامه انضباطي

تعيين سقف اجاره ،ناممكن
چندي پيش محمد اس�لامي ،وزير راه و شهرسازي
در حاش��يه افتتاح  ۲۰۹۰واحد مس��كوني در قالب
برنام��ه اقدام ملي ،توليد و عرضه مس��كن در ش��هر
جديد انديش��ه خاطرنش��ان كرد كه در قالب ماده
دو قانون ساماندهي مس��كن موسسات اجارهداري
ايجاد ميشود تا مطابق با آن مردمي كه ميخواهند
واحدهاي خود را اجاره دهند در قالب اين موسسات
خانههاي خود را به مستاجران واگذار كنند.
پس از اظهارنظ��ر وزير راه مبني ب��ر كميته تعيين
سقف براي اجارهبها ،رييس اتحاديه مشاوران امالك
از اين موسس��ات اظهار بياطالعي كرده و گفت :كد
رهگيري تنها راه اطمينان بخش��ي به بازار مس��كن
اس��ت .مصطفي قلي خس��روي اظهار داش��ت :اگر
ميخواهيم اعتماد مردم در بازار مس��كن را افزايش
دهيم ،بهتر اس��ت كه به اجراي كد رهگيري تاكيد و
آن را تقويت كنيم.
خسروي ادامه داد :تنها عاملي كه ميتواند نوسانات را
در بازار مسكن جبران كند ،تعادل در عرضه و تقاضا
است .او در خصوص پيشبيني بازار مسكن در سال
جاري نيز گفت :با در نظر گرفتن اثرگذاري تمام اين
عوامل ،پيشبيني ميش��ود در تهران نرخ اجارهبها
در مناطق شمال شهر حدود  ۲۰درصد و در مناطق
جنوب  8درصد افزايش پيدا كند.
خس��روي با تاكيد بر اينكه مالكان و موجران امكان
افزايش نرخ اجارهبها بيشتر از نرخ متعارف را ندارند،
گفت :اگر نرخ اجاره باالتر از نرخهاي متعارف تعيين
ش��ود به طور قطع مالك مش��تري خود را از دست
ميدهد به همين دليل با توجه به قدرت خريد مردم
پيشبيني ميشود كه امسال نرخ اجارهبها با شتاب
كمتري نسبت به نرخ تورم افزايش يابد.
هر چند بسياري از كارشناسان عدم تعادل در عرضه و
تقاضا را در افزايش نرخ مسكن و اجارهبها موثر ميدانند
اما نبايد از اين نكته غافل شد كه انتظارات تورمي نيز

اليحهاي براي دو سالهها به باال
بازار مس��كن در كش��ور يكساله اس��ت و به ندرت
صاحبخانهاي عالقهمند به انعقاد قرارداد بلندمدت
اس��ت .اين امر هزينههاي مبادلهاي زيادي را براي
ه��ر دو طرف ايج��اد ميكند .عالوه ب��ر آن افزايش
تورم و اث��رات نامطلوب ناش��ي از نااطميناني ،عمال
راه سياستهاي تشويقي را بس��يار مشكل كرده از
اي��ن رو دولت تصميم به ايراد اليحهاي كرده اس��ت
كه صاح��ب خانهها ،از معافيته��اي 100درصدي
برخوردار شوند.
براس��اس متن پيش نويس اليحه پيشنهادي وزارت
راه و شهرس��ازي در صورتي كه مدت قرارداد اجاره از
دو سال كمتر نبوده و همچنين افزايش اجارهبها بيشتر
از نرخ رش��د اجارهبهاي اعالمي از سوي «كميته ملي
تعيين نرخ افزايش اجارهبها» نباشد ،موجرين در طول
مدت اجاره از ۱۰۰درصد ماليات بردرآمد امالك معاف
ميش��وند .هر چند اين معافيت شروطي نيز دارد كه
عبارت است از :اوال ميزان افزايش اجارهبها بيشتر از نرخ
رشد اجارهبهاي اعالمي از سوي «كميته ملي تعيين
نرخ افزايش اجارهبها» نباشد .ثانيا حداقل مدت اجاره
در قرارداد اجاره واحد مشمول معافيت در هر بار كمتر از
دو سال نباشد مگر اينكه مستاجر متقاضي عدم تمديد
مدت قرارداد اجاره بوده باشد .ثالثا يك نسخه قرارداد
اجاره (اعم از رسمي يا تنظيم شده در بنگاه معامالت
امالك) در زمان اراي��ه اظهارنامه مالياتي به اداره امور
مالياتي مربوطه ارايه شود.
هر چند اين اليحه ،دخالت دولت را به داليلي همچون
حمايت از مستاجران و تعريف مشوقهاي الزم براي
عرضهبيشترواحدهاياستيجاريبهبازاراجارهمسكن
ميداند اما مهدي سلطان محمدي ،كارشناس مسكن
در گفتوگ��و با «اعتماد» اين راهكار را گامي بس��يار
كوچك در جهت بهبود بازار اجارهبها در كشور ميداند
كه ممكن است به نتيجهاي نرسد.
سلطان محمدي معتقد اس��ت نرخ اجاره در عرضه و
تقاضا تعيين ميشود و وجود قوه قاهرهاي براي تعيين
دس��توري نرخها در بازار مسكن ،مش��كالت فراواني
ايج��اد ميكند .به نظ��ر او مهمتري��ن پيامدهاي آن،
كاهش عرضه ،كيفيت و خارج شدن بازارها از شفافيت
است .بنابراين كنار گذاشتن طرحهاي قيمتگذاري
دستوري اقدام مناسبي است .س��لطان محمدي در
خصوص اليحه اخير براي مديريت بازار مس��كن نيز
گفت :اليحهاي كه اخيرا پيش��نهاد ش��ده و مبتني بر
معافيت  100درصدي ماليات ب��ر درآمد خانههاي با
اجاره باالي دوسال است ،گامي درست در جهت بهبود
بازار مسكن است كه تاثير چنداني نخواهد داشت .چرا
كه بسياري از موجران يك واحد از اجاره دارند كه تا به
امروز نيز معاف از ماليات بودهاند.
اين كارشناس مس��كن در خصوص تبعات منفي اين
طرح ،معتقد است با در نظر گرفتن زمان دوسال براي
برخورداري از معافيت  100درصدي ماليات بر درآمد،
نوعي عدم مطلوبيت ايجاد ميش��ود چرا كه مالك با
توجه به افزايش تورم س��ال آينده ،رغبت چنداني به
قراردادهاي باالي دو س��ال از خود نشان نميدهد .به
همين دليل اين سياست ميتواند بيتاثير باشد.
او ادامه ميدهد :فكر ميكنم راه بهتر اين است كه در
ابتدا كل ماليات اجاره را بر هر نوع واحدهاي مسكوني
حذف ش��ود؛ به اين معن��ا كه موجران ب��ا واحدهاي
بيش��تري براي اجاره نيز از پرداخت ماليات بر درآمد
معاف شوند تا مالكان با رغبت بيشتري نسبت به اجاره
دادن واحدهايش��ان اقدام كنند .با اين قدم كوچك،
تاثير چنداني را بر بازار مسكن مشاهده نميكنيم هر
چند كه اقدام خوبي است.

براي ماده  ۱۶قانون رفع موانع توليد اس��ت ذكر شده
است كه اگر بانكها در واگذاريها تخلف يا تاخير كنند
 ۳درصد ماليات اضافه بايد بپردازند و همچنين اعضاي
هياتمديره آننميتوانند در هياتمديره ساير بانكها
حضور پيدا كنند .همچنين براي سهولت در انجام كار
شركت فروش اموال مازاد (فام) با مشاركت و سهم 10
بانك دولتي آغاز به كار كرد .وزير اقتصاد در ارديبهشت
 97طي آماري اعالم كرد در ارتباط با بانكهاي دولتي
جمع فروش اموال ،دارايي و س��هام شركتها بالغ بر
 ۱۳ه��زار و  ۵۰۰ميليارد توم��ان از اول دولت يازدهم
تاكنون بوده است .همچنين نس��بت به مجموع اين
داراييهاي مربوط به بانكهاي خصوصي گفت :عمدتا
بايدازسيستممالياتيمسائلپيگيريميشدودرحال
حاضر ميزان مطالبه مالياتي براي سال  ۹۵بانكهاي
خصوصي،بالغبر ۹۰هزارميلياردريالاست،زيرابرآورد
اين است كه داراييهاي مازاد در بانكها بوده كه بابت
فروش ام��وال بايد ماليات پرداخ��ت ميكردند .اما به
تازگي آماري منتشر شده كه نشان ميدهد اموال مازاد
پيشبينيشده بانكها براي واگذاري ۲۹هزار ميليارد
تومان بوده كه  ۱۳هزار ميليارد تومان از آن معادل ۴۵
درصد واگذار شده و در بخش سهام غيربانكي بانكها
درشركتهايوابسته،ميزانسهامپيشبينيشده۳۶
هزار ميليارد تومان بوده كه تنها ۱۰هزار ميليارد تومان
آن معادل  ۲۷درصد واگذار شده است .اين آمار نشان
ميدهد كه بانكها تمايل زيادي به واگذاري اموال خود
ندارند .دليل اصلي كه منجر شده است بانكها از انجام
واگذاري داراييهاي خود س��ر باز زنند مديران بانكي
هس��تند كه به دليل كوتاه بودن دوران مديريت خود
حاضر نيستند اين كار را انجام دهند زيرا مدير بانكي
كه انتخاب ميش��ود سعي بر اين دارد كه نظم قبلي را
بر هم نزند؛ چون برهم زدن اين نظم و آزادسازي منابع
منجمد ،هزينههاي سياسي و هزينههاي ديگر را براي
مدير بانك��ي و اعضاي هياتمديره ب��ه همراه خواهد
داشت .همچنين شرايط اقتصادي و ركود بازار مسكن
در فروش امالك و اموال بانكها دخيل بوده است.

 300سازنده ايراني محصول  301را ميسازند
مديرعامل ساپكو با بيان اينكه محصول  301پروژهاي
ملي اس��ت ،اظهار كرد :اين نخستينبار است كه خط
تولي��د خودرويي با عم��ق خودكفايي باال در كش��ور
راهاندازي ميشود.
منصور منصوري در نخس��تين نشس��ت س��اپكو با
س��ازندگان پروژه  301از دريافت تاييديه خودكفايي
 60درصدي اين خودرو از سوي وزارت صنعت ،معدن و
تجارت خبر داد و افزود :از مهمترين مسائلي كه در اين
پروژه اجرا خواهد شد ،مستندسازي فرآيندهاست كه
متاسفانه در مورد پروژههاي پيشين به دليل انجام اين
كار توسط شركاي خارجي مستنداتي در دست نداريم.
اوبااشارهبهشاخصهاياصليانتخابتامينكنندگان
در اين پروژه گفت :توان توليد قطعه با بيشترين عمق
خودكفايي ،توليد محصول بر اس��اس قيمت رقابتي،
وجود زيرساخت براي صادرات و توان سرمايهگذاري در
پروژهازمهمترينعواملياستكهتوانمنديسازندگان
را براي ما محرز خواهد كرد.
مديرعام��ل س��اپكو از برنام��ه اي��ن ش��ركت براي
متوازنسازي قطعهس��ازان بر اساس رويكرد ماژوالر
خب��ر داد و تصريح كرد :بر اس��اس اي��ن برنامه براي
هر قطعه دس��تكم دو س��ازنده و حداكثر سه منبع
تامين خواهيم داش��ت .منصوري س��رمايهگذاري
ص��ورت گرفته تاكن��ون براي خودكفاي��ي قطعات
ب��دون قالبهاي بدن��ه را  280ميلي��ارد ريال و 63
ميليون يورو اعالم كرد و گفت :نبايد فراموش كنيم
كه سرمايهگذاري زيادي در سه سال گذشته توسط
ايرانخودرو و سازندگان براي اين پروژه صورت گرفته
و بايد اين پروژه را محقق كنيم.
او از ابالغ سياس��تهاي جديد س��اپكو در راس��تاي
توسعه سازندگان ،توس��عه صادرات ،ارتقاي رضايت
مشتريانوتوسعهخودكفاييمحصوالتگروهصنعتي
ايرانخودرو خبر داد و گفت :با اين استراتژي هم فرآيند
و هم محصول رابراي تامينكيفيت قطعات مورد توجه
قرار خواهيم داد.
معاون طراحي و توسعه محصول جديد ايرانخودرو

نيز در اين نشس��ت ضمن ارايه گزارشي از روند توليد
محصول ۳۰۱گفت :پلتفرم اين محصول مبنايي براي
توليد و عرضه چهار خودروي ديگر توسط ايرانخودرو
خواهد بود.
عادل پيرمحمدي افزود :با دس��تور مديرعامل گروه
صنعت��ي ايرانخودرو بع��د از ترك پژو پ��روژه توليد
محصول  ۳۰۱با اس��تفاده از توان سازندگان توانمند
كشور فعال شد.
او ترك پژو را فرصتي براي خودكفايي در توليد دانست
و تصريح كرد :با توجه به پيشبينيهاي صورت گرفته
در قرارداد ،امكان توسعه و خودكفايي توليد 301بدون
حضور پژو نيز امكانپذير بوده است.
مديرپروژه  ۳۰۱با اشاره به مشاركت  300سازنده در
فرآيندتامينوتوليدقطعاتاينمحصول،پيشرفتدر
اجراي پروژه را حاصل كار تيمي و همكاري سازندگان
كشورعنوانكردوگفت:درحالحاضردرفازتوسعهاي
قطعات و محصول هستيم و تا نيمه دوم امسال قالب
قطعات به خصوص در بخش بدنه طراحي و س��اخته
خواهد شد .بيش از  ۱۵قالب ساز درحال ساخت ۱۹۷
قالب محصول ۳۰۱هستند.
او اف��زود :تمام��ي قطع��ات محص��ول  301داراي
توليدكننده در ميان سازندگان داخلي است .قرار بود
توليد اين محصول با نرخ داخليسازي  40درصد آغاز
شود اما ايرانخودرو در آغاز با  70درصد ساخت داخل
آن را توليد خواهد كرد.
اوافزود:طرحومداركبخشيازقطعاتازسويشركت
پژو دريافت شده بود اما حدود  60درصد فاقد مدرك و
نقشهبودكهبااستفادهازتجربهوتوانسازندگانداخلي
در حال توسعه است.
معاون طراحي و توسعه محصول جديد ايرانخودرو از
آمادگي زنجيره تامين براي توليد محصول جديد اين
خودروساز تا پايان سال جاري خبر داد و گفت :توليد
 301ضامن آينده صنعت خودروي كشور خواهد بود،
ايرانخودروچند محصولديگردركالسهايمختلف
را نيز بر مبناي پلتفرم 301توليد و عرضه خواهد كرد.

ي مازاد بانكها
واگذاري داراي 
در نتيجه براي رونق در كس��ب و كاره��اي مختلف اين
بانكهاميتواننددستبهنقدترباشند،زيرانقدينگيالزم
رابرايانجاماينكاردراختياردارند.نكتهمهمدربارهطرح
واگذاري اموال و داراييهاي مازاد كه در سالهاي گذشته
آغاز شده است بايد بر اين نكته تاكيد داشت كه اين اتفاق
نميتواند با ضرباالجل به پيش برود ،زيرا اثرگذاري الزم
و همچنين ضمانت براي اجراي خوب آن وجود ندارد .از
طرفديگرظرفيتاقتصادكشورنيزبهگونهاينيستكه
بتواند اين حجم از اموال و داراي��ي مازاد بانكها را جذب
كند .در نتيجه با توجه به اوضاع اقتصادي كه كشور با آن
دستوپنجهنرمميكند،اينضرباالجلبهصرفهنيست.
اگر بخواهند اين طرح به خوبي اجرا و منافع سهامداران و
سپردهگذارانحفظشودوبانكهاباچالشبرخوردنكنند
بايداينبرنامهبهصورتبلندمدتوميانمدتاجراشود.از
جمله داراييهاي با اهميتي كه بانكها دارند و جزو اموال
مازادشان به حساب ميآيد ،امالك و مستغالت آنهاست.
با ادغام شدن بانكها بايد بانكها اقدام به كوچكسازي
كنند .اين كوچكسازي بايد از لحاظ تعداد شعب و اموال
و داراييهاي آنها انجام شود .در نتيجه اين بانكها بايد به
نوعيداراييهايخودراعرضهكنندتادرنهايتبتواننددر
عملياتبانكداريشانموفقترعملكنند.اماواقعيتاين
استكهايناتفاقتاپايانسال 98بهنظرامكانپذيرنيست.
منافع بانكها ايجاد ميكند كه داراييشان را به بهترين
قيمت بفروشند ،زيرا نه خودش��ان و نه سهامدارانشان
راضي نيس��تد كه اموالشان را با قيمت كم عرضه كنند و
چوب حراج به داراييهاي خود بزنند ،بنابراين الزم است
برنامههايبلندمدتطراحيكنندوهمچنينازحاالبهبعد
نظارتبيشتروجديتربرايناموالداشتهباشندوازطرفي
به مرور زمان با ايجاد ظرفيت اقتصادي و رونق اقتصادي
فضاي مناسبي را براي عرضه اموال مازاد ايجاد كنند .در
حال حاضر فضاي كسب و كار مناسب و نقدشوندهاي بر
اقتصاد كش��ور حاكم نيس��ت كه امالك يا اموال و دارايي
مازاديكهبانكهادارند،جذبشوند.درنتيجهبايدفضاي
مناسبيايجادوبرنامهريزيمنسجمياجراشودتابانكها
و س��هامداران دچار ضرر و زيان نش��وند .بانكها به دليل
انجماديكهدرچندسالاخيردرداراييشانبهوجودآمده
بودمتحملضرروزيانزياديشدند،بنابراينالزماستكه
ازآنحالتضرباالجليخارجشوندوبهبرنامهاصالحنظام
بانكيدربخشواگذارياموالمازادبهصورتميانمدتو
بلندتدربيايند؛همچنينمنبعدبايدبرداراييهايمازاد
جديدكهتوجيهبرايبانكدارايندارد،نظارتكافيصورت
بگيردتابهاينداراييهااضافهنشود.
بخش بزرگي از اين داراييها را امالك بانكها تش��كيل
ميدهند .پيش از اين عرضه مس��كن در بورس كاال طرح
ش��ده بود ،اما احتمال اجراي آن به دليل ضعف در اقتصاد
و مشكالت اقتصادي خيلي ضعيف است .وزارت اقتصاد و
دارايي بايد راهكارهاي عملياتي متناسب با شرايط كسب
و كاري كه بر اقتصاد كشور حاكم اس��ت ،ارايه كند .ورود
مس��كن به بورس و عرضه امالك و مستغالت در بورس
كاال در حال حاضر به دليل عدم وجود زيرس��اختهاي
الزمممكننيستواحتماالمشاركتكنندگانمحدودي
برايشركتدراينمعامالتوجودخواهندداشت.بهنظر
نميرسدكهبورسكاالراهحلمناسبيبراياينطرحباشد
مگراينكهدرآيندهبهصورتبستههاييازايناموالعرضه
شودكهبرايآنهامتقاضيباشدامادرحالحاضرمتقاضي
وخريداردربورسوجودندارد .همچنينايننگرانيوجود
دارد كه اين عرضهها منجر به آسيب رساندن به بازارهاي
ديگر شود ،زيرا اگر امالك مازاد بانكها در بازار عرضه شود
باعثميشودكهبربازارمسكنفشارزياديواردشودمگر
اينكه وزارت دارايي با هدف بهبود بازار مس��كن و كاهش
رفتارهاي هيجاني در بازار مسكن اقدام به عرضه امالك
مازادبانكهاكردهوبهكمكآنبازارمسكنراتنظيمكند.

خاستگاه قيام  15خرداد

روزيكهملتبزرگايرانوحتيمستضعفانوآزادگاندنيا
در فقدان آن بزرگوار غم زده ش��دند .حال ،آنچه مايه عزت،
سربلندي و مجد و عظمت ايران عزيز در عرصه بينالملل و
منطقه است پايبندي ،اهتمام و وفاداري به راه و سيره عملي
و نظري و مكتب امام راحل عظيمالش��أن است .ايشا ن يك
نانقالب،راهشان
تهميش هزندهاست،نامشان،بير قاي 
حقيق 
ب اس��ت .امام
ن انقال 
ف اي 
ب و اهدافش��ان اهدا 
ن انقال 
راه اي 
خميني(ره)باايجادواشاعهخودباوريونفيازخودبيگانگي،
زمينههاي اعتماد به نفس و اتكا به خويشتن را در ميان قشر
جوان و روشنفكران و عموم مردم فراهم كرد و باعث رويكرد
نيروهاي سياس��ي ،اجتماعي و فرهنگي كش��ور به سوي
اس��تقالل و خودباوري شد .لذا نهضت فكري -فرهنگي15
خردادبهرهبريامامخميني(ره)تاثيراتعميقوشگرفيبر
ساختارسياسي،فرهنگيواجتماعيايرانگذاشتونتايجو
پيامدهايسازندهومطلوبيبهبارآورد.منشأوخاستگاهقيام
 15خرداد انديشههاي ريشهدار در معنويت و مبارزه با ظلم،
ستم و مقابله با استبداد به رهبري حضرت امام خميني(ره)
بود .در انديشهها و برنامههاي آن حضرت ،تشكيل حكومت
اسالمي و اجراي صحيح احكام اسالم جايگاه ويژهاي داشت.
برايناساسپيادهشدنقوانيناسالمدرحوزههايسياست،
اقتص��اد ،فرهنگ و اجتماع از انگيزهه��اي اصولي نيروهاي
مذهبي محسوب ميشد .اجراي حدود الهي ،امر به معروف
و نهي از منكر ،دفاع از سنتها و ارزشهاي اسالمي ،مقابله با
برنامههاياستعماريامريكاواسراييل،مبارزهباحاكميتو
گسترشفرهنگغربيكهمنافيبامعيارهايفرهنگاسالم
ناب محمدي بود از انگيزههاي نس��ل جديد روحانيت و به
خصوصايشانبرايورودبهعرصهسياسيكشورووقوعقيام
 15خردادبهشمارميرفت.اينچنين،نظاممقدسجمهوري
اسالمي بر مبناي اسالم ناب محمدي(ص) با مجاهدتهاي
خستگيناپذيراينشخصيتبزرگبنياننهادهشدوبهعنوان
الگو به جهانيان معرفي شد .بدون شك تجليل و تكريم امام
راحل عظيمالش��أن ،اداي دين به همه كساني است كه طي
ساليانطوالنيدرراهتحققآرمانانقالباسالميجانفشاني
كردهاند .ضمن عرض تس��ليت به مناسبت سالروز رحلت
ايشان ،ياد و خاطره شهداي قيام خونين ۱۵خرداد را گرامي
ميداريم و فراموش نميكنيم ،راز و رمز بقا و راه امام(ره) در
وحدت و انسجام ملي است و بايد مراقب بود تا هيچ اهمال و
تسامحي اين وحدت را مخدوش نكند و بر اهداف اسالمي و
انسانيآنايستادگيكردهوبههيچدشمنمتجاوزوبدخواه
معاندي اجازه س��نگاندازي در اين مسير را نخواهيم داد و
همواره قدردانزحماتو فداكاريهاوازخودگذشتگيهاي
اينمردبزرگوشهدايانقالبخواهيمبود.

