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بودجه و حسابداری دوقلوی نظام مالی

تحریم  20بانک و شرکت ایرانی

وزارت خزانــهداری امریــکا تحــت عنــوان تحریمهــای
ضدتروریســتی ،چند بانک و شرکت بزرگ ایرانی را تحریم
خبـــر کــرد .در واکنــش به لیســت جدیــدی از شــرکتهای ایرانی
تحریم شــده از ســوی وزارت خزانهداری امریکا ،سخنگوی وزارت امور خارجه
کشــورمان اظهــار کــرد« :این اقــدام را توهین آشــکار ایاالت متحــده امریکا به
ساز و کارهای حقوقی و بینالمللی میدانیم که برخاسته از خودخواهی و کینه
ورزی کــور دولت امریکا با ملت ایران اســت ».به گــزارش وزارت امور خارجه،
بهرام قاسمی تحریمهای جدید را بخشی از جنگ و فشار روانی امریکا دانست
و گفــت« :تحریمهــای بیاعتبار جدید امریکا توهین آشــکار ایاالت متحده به
ســاز و کارهای حقوقــی و بینالمللی و ناشــی از کینهورزی کــور دولت امریکا با
ملت ایران است».
او بــا اشــاره به اینکه دولــت امریکا برخالف ادعاهــا و اظهــارات ریاکارانه خود
در حمایــت از مــردم ایــران ،بــا اینگونــه اقدامــات در راه بهرهمنــدی آنهــا از
روابــط اقتصــادی خارجی و ارتبــاط اقتصادی و تجاری بــا جامعه بینالمللی
ســنگ اندازی و مانــع تراشــی میکنــد ،اذعــان کــرد« :بــه صورتــی ظالمانه و
ناعادالنه و برخالف موازین حقوق بینالمللی و حقوق بشری منافع آنها را با
تهدید مواجه میکند که البته راه به جایی نخواهند برد».
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به قرار موقت اخیر صادر شده از سوی دیوان
بینالمللی دادگســتری که از امریکا میخواهد از دســت زدن به هر اقدامی که
مناقشه را تشدید کرده و یا دامنه آن را گسترش داده و حل آن را دشوارتر کنند،
خودداری کند ،گفت :رفتارها و رویکردی که دولت امریکا در پیش گرفته است
و عــدم پایبندی این کشــور به ســازو کارها ،قواعد و حقــوق بینالمللی نه تنها
منافع مردم ایران بلکه ثبات و امنیت جهان را مورد تهدید قرار میدهد؛ این
در حالی است که ایران و جامعه بینالمللی با حسننیت میکوشند که پس از
خروج غیرقانونی امریکا از برجام ،زمینههای تحقق و دستیابی ایران به منافع
خود در این توافق بینالمللی را فراهم کند.
وزارت خزانهداری امریکا در آخرین اقدام خود ،شــرکت ســرمایهگذاری اندیشه
مهرآوران ،گروه بهمن ،شرکت تولید روی بندرعباس ،بانک ملت ،بنیاد تعاون
بسیج ،شرکت کالسیمین ،شــرکت فوالد مبارکه اصفهان ،شرکت تراکتورسازی
ایران ،شــرکت توســعه معادن روی ایــران ،بانک مهر اقتصاد ،گــروه مالی مهر
اقتصــاد ،شــرکت ســرمایهگذاری نگین ســاحل رویال ،بانک پارســیان ،شــرکت
کاتالیســت شــیمیایی پارســیان ،شــرکت ذوب روی قشــم ،بانک ســینا ،شرکت
سرمایهگذاری طبیعتگردان آتیه ایرانیان ،شرکت سرمایهگذاری تکتار ،شرکت
مهندسی تکنوتار و شرکت اسیدسازی زنجان را تحریم کرده است.

درصد
پروازهای تابستان با تأخیر انجام شد

براساس گزارش سازمان هواپیمایی کشوری
 ۳۷درصد کل پروازهای تابستانی با تأخیر انجام
شده است .شرکت هواپیمایی آسمان با انجام ۵۲
درصد از پروازهای خود به صورت تأخیردار ،رتبه
نخست تأخیرهای پروازی را کسب کرد.

editorial@iran-newspaper.com

183

25

هزار واحد
شاخص بورس در پایان معامالت چهارشنبه

40

نیروگاه برق
وارد مدار میشود

در حالی که روز گذشته وزارت
خزانه داری امریکا شرکت های بزرگ
بورسی معدنی و صنایع معدنی را
تحریم کرد باز هم شاخص بورس
رشد کرد.

شرکت ایرانی
در عراق به مرز ورشکستگی رسیدند

محسن طرزطلب ،مدیرعامل شرکت مادر
تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت:
 25واحد نیروگاهی با ظرفیت  5هزار مگاوات
قبل از پیک مصرف خرداد سال آینده
وارد مدار میشود.

محمدرضا انصاری رئیس هیأت مدیره انجمن
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به ایرنا
گفت 40 :شرکت ایرانی از زمان داعش در عراق
گرفتار شده و برخی از این شرکتها با  300میلیون
دالر مطالبات به مرز ورشکستگی رسیده اند.

بررسی «ایران» از آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد

روایت اعداد از رقابت پذیری اقتصاد ایران
ریحانه یاسینی

خبرنگار

«اقتصادهــای بازتــر ،نوآورتــر هســتند و
بازارهــای آنهــا ،رقابــت پذیرتر اســت».
مجمــع جهانــی اقتصــاد این نکتــه را به
عنــوان یکی از یافتههــای کلیدی گزارش
رقابــت پذیری  2018عنوان کرده اســت.
گزارشــی کــه بــه رتبــه بنــدی کشــورهای
جهــان پرداختــه و ایــران را از میــان 140
کشور در رتبه  89جای داده است.
ایــن رده بنــدی بر حســب  98شــاخص
در  12دســته ،انجام شــده است .بهترین
رتبه ایــران در میــان این دســته بندیها
رتبــه  19بــرای «انــدازه بــازار» و رتبــه
 65بــرای «ظرفیــت نــوآوری» اســت.
محمدرضــا دوســت محمــدی ،مدیــر
مرکــز آمــار و اطالعــات اقتصــادی اتــاق
بازرگانــی ایــران دربــاره معنــا و مفهــوم
ایــن عددها به «ایــران» میگوید «:تمام
کشــورهای پیشــرفته رتبه زیــر  40دارند و
در کشورهای منطقه ما هم رتبه شان در
سطح بینالمللی خوب است اما اوضاع
ما تعریــف چندانی ندارد و از حد وســط
هم پایینتر هستیم .ارکان  12گانه کامالً
نشــان میدهنــد چــرا چنیــن جایگاهی
داریــم .در بحــث بزرگی بــازار ،وضعیت
تحصیالت ،آموزش و مسائل این چنینی
زیرســاختی اوضاعمان قابل قبول است
امــا در حوزه نهــادی ،قوانیــن ،مقررات و
بسترهای زیرساختی مشــکل داریم و به
همین خاطر رتبه مان پایین آمده است.
اگــر عوامل کارآیی بــازار ،ثبــات اقتصاد،
ایده پردازی و ...را در این گزارش بررســی
کنیــد ،میبینیــد کــه مــا بــرای مدیریت
محیــط کســب و کار در میــان  140کشــور
دیگــر کارآیــی خوبــی نداریــم و بنابراین
رتبه مــان هــم خــوب نیســت ».گزارش
مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد که
بدترین عملکرد ایــران با رتبه  136برای
«بازار کار» 134 ،بــرای «بازار تولید»121 ،
بــرای «نهادهای مربوط به کســب و کار»
و  117برای «ثبات اقتصاد کالن» است.
ëëبازوبستهبودناقتصادها
مجمــع جهانــی اقتصــاد دربــاره رابطــه
بــاز بــودن اقتصــاد و رقابــت پذیــری بــه
عنــوان یکــی از کلیدیتریــن یافتههــای
ایــن گــزارش مینویســد«:در حالــی کــه
بــاز بــودن اقتصاد بــرای رشــد اقتصادی
مناســب اســت ،دولتها باید کســانی را
کــه از روند جهانــی شــدن دور افتادهاند،
حمایت کننــد .با این حــال اگرچه که باز
بودن اقتصــادی یــک بــازی «برد-برد»
بیــن کشورهاســت امــا ممکن اســت در
میان بعضی کشــورها نیز «برد-باخت»
باشــد .در این شــرایط بــه جــای آنکه با

عنــوان حمایــت از تولید داخــل اقتصاد
را بســته نگه داشــت ،باید برای مقابله با
نابرابــری سیاســتها را روی حمایــت از
کســانی که تحت تأثیر جهانی شدن قرار
گرفتهانــد ،متمرکــز کــرد .کارهایی مانند
ایجاد شــبکههای ایمنی ،سرمایهگذاری
روی سرمایه انسانی و نظامهای مالیاتی
پیشــرفتهتر میتواند به باالبردن رقابت
بیخطــر در ســطح کشــور کمــک کنــد.
عالوه بر این ،تعریف باز بودن باید فراتر
از تجارت دیده شــود و به مفاهیمی مثل
آزادی حرکتهای مردمی هم بپردازد».
امــا جالــب آنکــه بعــد از ایــن تعریف،
مجمع جهانی اقتصاد «ایران» را هم در
میــان مثال هایش عنوان کرده و نوشــته
است«:ســنگاپور ،آلمــان ،هلند ،ســوئد،
فنالند و امریکا برخی از بازترین کشورها
در جهــان هســتند در حالــی کــه ایــران و
اتیوپــی حداقل میزان باز بــودن را دارند.
برزیــل و هنــد نیــز به عنــوان کشــورهای
نسبتاً بسته ،ظاهر شدهاند ».به جز بحث
باز و بســته بودن اقتصادها ،نتایج نهایی
مجمــع نشــان میدهــد کــه بیــن میزان
رقابــت پذیــری بــا درآمــد بــاالی کشــور
همبســتگی قــوی وجــود دارد 20 .کشــور
اول رقابــت پذیــر ،اقتصادهایی با درآمد
باال هســتند ،در حالی که تنها سه کشور با
درآمدهای متوســط و پاییــن در میان 40
اقتصــاد اول رقابت پذیر قــرار گرفته اند؛
مالــزی در رتبــه  ،25چیــن در رتبــه  28و
تایلنــد در رتبــه  38قرار دارنــد .بهترین
اقتصاد جهان در حوزه رقابتی نیز امریکا
بــا رتبه یک اســت و بعد از آن ســنگاپور،
آلمان ،ســوئیس و ژاپــن قــرار گرفتهاند.
مقایســه نسبت به ســال گذشــته ،نشان
میدهــد که رتبه ایــران یک پله نیز نزول
کرده است اما دوست محمدی ،معاون
آمار اتاق بازرگانی ایران در این باره چنین
توضیح میدهد«:جمــعآوری اطالعات
برای این گزارش مجمع جهانی اقتصاد
بــه عهده معاونت اقتصــادی اتاق ایران
است و ما این کار را از طریق پرسشنامه در
میان فعاالن اقتصادی انجام میدهیم.
امســال در فراینــد محاســبه شــاخص
تغییرات اساسی رخ داده است .قبالً 70
درصد محاسبه از پرسشنامه و  30درصد
ســهم آمارهای رسمی کشور بود .امسال
این ترکیب عوض شد و از طرفی برخی از
ســؤاالت مرتبط با ارکان  12گانه شاخص
رقابــت پذیری هــم تغییر پیدا کــرده که
ایــن کل مقیاس را تغییــر میدهد .برای
همیــن مجمع نیــز تأکید کرده اســت که
نمیتوان نمره امســال را با ســال گذشته
مقایســه کرد و اگر با همان شاخصهای
قبلی بررسی کنیم ،رتبه ایران باز هم 88
است».

گزارش
در آستانه اربعین حسینی
و سفر زائران به عراق

دینار بازار ارز را قبضه کرد

طرح :پایگاه خبری کمیسیون اروپا

در طول دو دهه اخیر ،سیستم مالی بخش دولتی و عمومی
دســتخوش تغییر و تحولی اساسی شده است که عمدتاً با
یادداشت
هدف ارتقای ســطح مســئولیت پاسخگویی صورت گرفته
اســت .این قبیل تحــوالت در اغلب کشــورها در چارچوب
دکترین مدیریت نوین بخش عمومی انجام یافته اســت.
درنهادهای بــزرگ بخش عمومی و دولت ،صاحبان حق
از طریق انتخابات ،قدرت را به نمایندگان منتخب انتقال
سید مصطفی موسوی
دکترای مدیریت میدهنــد تــا از جانب آنها در مورد تحصیــل منابع مالی و
مالی؛ فعال حوزه مصــرف صحیح ،کارآ و اثربخش آنها تصمیمهای الزم را
بازارهای مالی اتخاذ نمایند اما حق دانستن را برای خود حفظ میکنند.
شــناخت مفهوم ،احســاس و پذیرش مســئولیت پاســخگویی در بخش عمومی
نقش اساســی در ارتقای کارایی و اداره امور ایفا میکند .مســئولیت پاســخگویی،
حکومتها را ملزم میکند به شهروندان خود در قبال اعمالی که انجام میدهند
و تصمیماتــی که اتخاذ مینمایند ،پاســخگو باشــند .به همین دلیل ،مســئولیت
پاســخگویی مســتلزم ،دسترســی آزاد بــه اطالعــات ،شــفافیت و فراهــم نمودن
اطالعات برای مجلس و شهروندان است.
مفهوم مســئولیت پاســخگویی بهعنوان ســنگ بنای تهیــه بودجه و گزارشــگری
مالی مورد پذیرش قرار گرفته اســت .سیستم بودجه و حسابداری جزئی از نظام
پاســخگویی اســت که بهعنوان یک سیســتم هدفمند که بر پایه رابطه مسئولیت
پاســخگویی مبتنــی بــر «حــق و الــزام» در درون یــک ســازمان اجتماعــی بزرگ
نظیر دولت شــکل میگیرد .مسئولیت پاســخگویی دو وجه دارد ،یکی مسئولیت
پاسخگویی مالی و دیگری مسئولیت پاسخگویی عملیاتی.
مســئولیت پاسخگویی مالی بر رعایت قوانین و مقررات و محدودیتهای حاکم
بــر تحصیــل و مصــرف منابع مالی عمومــی تأکیــد دارد .در این نوع مســئولیت،
پاسخگویان ملزم میشوند که به طریق مقتضی درباره چگونگی تحصیل و تأمین
منابع مالی نظیر مالیات ،عوارض و سایر درآمدها و نحوه ،میزان و شرایط حاکم
بر اســتقراض ،مصــرف منابع مالی ایــن منابع در محل صحیح خــود و همراه با
رعایت مقررات و محدودیتهای بودجهای ،پاسخ خواه را مطمئن نمایند .عالوه
بر این ،حفظ و حراست از داراییها و اعمال کنترلهای مالی با هدف جلوگیری از
هرگونه سوءاستفاده و تقلب نیز در حوزه مسئولیت پاسخگویی مالی قرار میگیرد.
از آنجا که عوامل کلیدی مسئولیت پاسخگویی مالی را اطالعات مالی و بودجهای
تشکیل میدهد ،لذا مبانی نظری و ساختار حسابداری و گزارشگری مالی میتواند
براساس نیازهای اطالعاتی استفادهکنندگان از گزارشهای مالی ،به نحوی تدوین
شود که این نوع مسئولیت پاسخگویی را به خوبی ایفا نماید.
پاســخگویی مالی بــه تنهایی بــرای تکمیل فرآیند پاســخگویی کفایــت نمیکند.
نهادهــای بزرگ بخش عمومی و دولت به گزارشهایی نیــاز دارند تا از طریق آن
شهروندان و نمایندگان قانونی آنها را در مورد میزان دستیابی به اهداف عملیاتی
از قبل تعیین شده و مصوب و اثربخشی این عملیات مطمئن نمایند .مسئولیت
پاســخگویی عملیاتی به جای آنکــه صرفاً بر ورودیها شــامل تحصیل و مصرف
منابع مالی تأکید کند بر کارآیی و اثربخشی مصرف منابع در جهت اهداف مصوب
تأکید میورزد .در این نوع از مســئولیت پاســخگویی بر کارآیی ،اثربخشی و صرفه
اقتصادی تأکید میشــود و شــهروندان بهدنبال آن هستند که با پرداخت عوارض
کمتر ،خدمات بیشتر و با کیفیتتری دریافت نمایند و این قبیل خدمات در زندگی
آنها مؤثر واقع گردد .ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیات نیازمند اطالعات
مالی و غیرمالی اســت ،لذا اطالعات مالی مســتخرجه از حسابداری و گزارشگری
مالی ،برخالف آنچه که در مسئولیت پاسخگویی مشاهده گردیده ،به تنهایی قادر
به ایفای آن نمیباشد .بنابراین نظام مالی دولت ،از یک سیستم یکپارچه بودجه و
حسابداری و گزارشگری تشکیل میگردد .بودجه سندی است که حاوی برنامهها و
فعالیتها (اعم از مالی و عملیاتی) جهت نیل به هدفهای تعیین شده میباشد
و مبنای ایفا و ارزیابی پاسخگویی مالی و عملیاتی و تصمیمگیری است .حسابداری
و گزارشگری باید اطالعاتی فراهم نماید که دولت را در ایفای مسئولیت پاسخگویی
مالی و عملیاتی و تصمیمگیری یاری رساند .از دیدگاه اینجانب یکی از اقدامهای
ارزشــمندی که در ســالهای اخیر در کشــور با مدیریت جناب آقای دکتر دژپســند
معــاون وقت بودجه در معاونت برنامهریزی و نظــارت راهبردی رئیس جمهور،
کلید خورد ،تشــکیل «شــورای راهبری اســتقرار نظام بودجهریزی در دستگاههای
دولتی» بود .این شورا با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور(سابق) و جمعی از صاحب نظران
مالی ،بودجه و برنامهریزی تشکیل شد .شورای مزبور با نگرش جامع به نظام مالی
دولــت از منظرهــای برنامهریزی اســتراتژیک ،بودجه ،حســابداری و قیمت تمام
شده ،پایش و ارزیابی و گزارشگری شکل گرفت .این کار بزرگ تابوی نگرش جامع
بــه نظام مالی دولت را شکســت و با توجه بــه اینکه بخش مهمی از فعالیتهای
اجرایی این مهم بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است ،بر این باورم که این
حرکت بزرگ بین دســتگاهی میتواند با حضور آقای دکتر دژپسند در وزارت امور
اقتصادی و دارایی با عنایت به دانش ،تجارب و تسلط ایشان در این حوزه ،به نتایج
بایسته دست یابد.
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جدول شاخص های اصلی ایران در گزارش رقابت پذیری 2018
رتبه در میان  140کشور

نمره از 100

شاخص
نهادها

121

44.3

زیرساخت ها

76

65.4

آی سی تی

80

47.6

ثبات اقتصاد کالن

117

66.9

سالمت

84

77.5

توانایی و استعداد

91

57

بازار تولید

134

42

بازار کار

136

43.1

سیستم مالی

98

52.5

اندازه بازار

19

74.5

پویایی کسب و کار

119

50

ظرفیت نوآوری

65

37.6

ëëنوآوریوفرهنگاقتصادی
نــوآوری در ســالهای اخیــر و با معرفی
انقالب صنعتی چهارم به عنوان انقالب
تکنولوژیــک ،در میــان نهادهــای جهان
جایــگاه اساســی پیــدا کرده اســت .حتی
نوبــل اقتصادی امســال نیز چنــد هفته
پیــش بــه رامــر ،اقتصــاددان امریکایــی
برای پژوهشها و نظریــهاش در همین
حوزه تعلق گرفت .ایران از نظر شاخص
کلــی «ظرفیت نــوآوری» رتبــه  65را در
جهــان به خــود اختصــاص داد و یکی از
بهتریــن عملکردهــای خــود را در میان
ســایر مؤلفههــا داشــته اســت .مجمــع
جهانی اقتصــاد درباره نوآوری به عنوان
یکــی از یافتههــای کلیــدی ایــن گزارش
مینویســد«:فرمول نــوآوری بــرای اکثر
کشــورها مبهم اســت .بررسی وضعیت
این  140کشــور نشان میدهد که نوآوری
بــرای تمــام اقتصادهــای پیشــرفته
یــک مســأله ضــروری اســت و درمیــان
کشورهای نوظهور نیز اولویتی برای رشد
اســت .تمام آنها نیز در تالش هستند تا
نوآوری را به موتور محرکهای برای رشــد
تبدیــل کننــد .نتایــج نشــان میدهد که
تنهــا چند منطقه قوی نوآوری در جهان

وجــود دارد؛ آلمــان ،امریــکا و ســوئیس
نیروگاههــای نــوآوری جهــان هســتند.
میانگیــن نمــره نــوآوری در جهــان 36
اســت کــه تقریبــاً پایینترین نمــره را در
میان  12شــاخص دیگر نشــان میدهد.
در میــان  77کشــور از  140کشــور جهان،
ظرفیت نوآوری پایینترین نمره است».
مجمع در گزارش خود با تأکید بر عوامل
فرهنگــی ادامــه میدهد«:ریشــه پایین
بودن نوآوری در بســیاری از کشــورها ،به
عوامل فرهنگی برمی گردد .برای مثال،
یکــی از شــاخصها نگــرش بــه ریســک
پذیــری کارآفرینــی را نشــان میدهــد.
نمره این شاخص در امریکا  79.4است
اما در بســیاری از کشــورهای آسیایی این
شــاخص منفی اســت .کــره از ایــن نظر
بــا نمــره  47.5در رتبــه  77جهــان قرار
دارد .به عنوان یک شــاخص مهم برای
خالقیــت« ،تنــوع» نیز در این شــاخص
بررسی شــده اســت .کانادا با نمره 81.5
متنوعتریــن نیــروی کار را در جهان دارد
و جلوتــر از امریــکا و ســنگاپور قرار گرفته
اســت .نمره ایران نیــز از نظر نگرش به
ریسک کارآفرینی  38است و در رتبه 126
جهان قرار گرفته اســت .مجمع جهانی

اقتصــاد در ادامــه مینویســد«:فرهنگ
ســازمانی مناسب نیز میتواند خالقیت
را در میــان نیروی کار بــاال ببرد .فرهنگ
ســازمانی در دانمــارک و ســوئد و دیگــر
کشــورهای شــمال اروپــا ،در حداقــل
میزان سلســله مراتبی قرار دارد و بیشتر
مبتنــی بــر همــکاری متقابل اســت .اما
در جوامــع پــدر ســاالر آســیایی ماننــد
کــره و چیــن فرهنــگ ســازمانی مبتنــی
بــر سلســله مراتــب جدیتری اســت».
بررسی «زیرشاخصها»ی نوآوری نشان
میدهــد کــه ایــران از نظــر تنــوع نیروی
کار در رتبــه  125دنیــا قــرار دارد .امــا از
نظــر میــزان انتشــارات علمی ،بــا نمره
 81.3در جایگاه  42جهان اســت .از نظر
کیفیت مؤسسات آموزشــی نیز ایران در
جایــگاه  16جهــان قــرار گرفته اســت .از
نظر مشــارکت چندجانبه رتبه ایران 114
اســت و از نظــر مدل خوشــهای توســعه
نیــز کــه روی کســب و کارهــای کوچــک
تأکیــد دارد ،نمره ایــران  43.9و رتبه آن
 114اســت .اما در نهایت وضعیت کمی
تولیدات علمــی و رتبه باال در آن ،باعث
شــده اســت که ایران از ایــن نظر جایگاه
متوسطی به دست آورد.

«ایران» از پیش فروش خودرو توسط «خودروسازان» گزارش میدهد

پیش فروش با صبر ایوب
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

پیش فروش خودرو به هر قیمتی شــعار
این چند وقت خودروســازان شــده است.
 14شــهریور بود که ســایپا بعد از مدتها
توقــف در فــروش تصمیــم گرفت پیش
فــروش  8خــودروی خود شــامل ســاینا،
پرایــد  ،131پرایــد  ،132تیبــا ،تیبــا  2و دو
نــوع از وانت را کــه برای دهکهای پایین
جامعه بود آغاز کند .در این پیش فروش
 50هزار خــودرو به مدت  4روز به فروش
رســید .تحویل این خودروهــا از آذر  97تا
خــرداد  98بــود .نارنجــی پوشــان جــاده
مخصوص سود مشــارکت را  15درصد و
ســود انصراف را  12درصــد اعالم کردند.
سه هفته بعد از سایپاییها ،ایران خودرو
پیش فروش  6گروه خودرویی خود را آغاز
کــرد .در ایــن پیــش فــروش ،خودروهای
تحویلــی بهمــن و اســفند ســالجاری بــا
ســود مشــارکت  12درصــد و انصــراف 10
درصد بود و تحویل خودروها در ماههای
اردیبهشت ،خرداد و تیرماه سال آینده با

نرخ ســود  15درصد و انصراف  13درصد
بــود .بــرای خودروهــای تحویل مــرداد و
شهریور ســال آینده نیز ایران خودرو نرخ
سود  17درصد و سود انصراف  15درصد
تعیین کرده است.
حــال در پیش فروش جدید ایران خودرو
کــه از روز یکشــنبه آغــاز میشــود تحویل
خــودرو در ماههــای دی و بهمــن ســال
آینده با نرخ ســود مشــارکت  17درصد و
ســود انصــراف  15درصد اســت و در ماه
اســفند این عدد بــه  18درصد در ســود و
انصراف  16درصد رســیده اســت .این در
حالی است که سود مشارکت خودروهای
تحویلــی فروردین  99حــدود  19درصد و
سود انصراف  17درصد است.
ســود اعالم شــده از ســوی ایران خودرو و
ســایپا در شرایطی اســت که سال گذشته
خودروســازان مکلف شــدند با نرخ ســود
بانکها همراه شــوند .نرخ ســود بانکها
آنگونه که شــورای پول و اعتبار تصویب و
ابالغ کرده است  15درصد است از اینرو
نرخهــای باالتر با هــدف جذب نقدینگی
به نوعی تخلف محسوب میشود.

نرخ سود محصوالت ایران
خودرو در بهمن  /اسفند 97

نرخ سود محصوالت ایران
خودرو در سه ماهه اول
سال 98

نرخ سود محصوالت ایران
خودرو در مرداد ،شهریور،
مهر ،آبان سال 98

مشارکت 12 :درصد
انصراف 10 :درصد

مشارکت 15 :درصد
انصراف 13 :درصد

مشارکت 17 :درصد
انصراف 15 :درصد

نرخ سود محصوالت سایپا
در سالجاری
مشارکت 15 :درصد
انصراف 12 :درصد

نرخ سود محصوالت ایران خودرو
در دی و بهمن  /اسفند 98

نرخ سود محصوالت ایران خودرو
در فروردین سال 99

مشارکت 17 :درصد ،انصراف 15 :درصد  /مشارکت 18 :درصد ،انصراف16 :

مشارکت 19 :درصد  /انصراف 17 :درصد

در پیــش فروشهــای صــورت گرفتــه دو
ابهام دیگــر هم وجــود دارد .اولین ابهام
زمــان طوالنی مدت پیش فروش اســت.
آیا خودروســازان میتوانند پیش فروشی
داشــته باشــند که اولین تحویل آن دیماه
ســال آینده اســت؟ در پیش فــروش آبی
پوشان جاده مخصوص که از  3روز دیگر
آغاز میشــود مردم بهطور متوســط بین
 16تــا  24میلیــون تومــان خــود را باید به
مدت  15ماه در حساب ایران خودرو نگه
دارنــد .دومیــن ابهام آن اســت کــه ایران
خودرو و ســایپا دهکهــای باالی جامعه

را فرامــوش کردنــد .در پیش فروشهای
صــورت گرفتــه توســط دو خودروســاز،
خودروهــای عرضــه شــده مــورد تقاضــا
دهکهــای بــاالی جامعه نیســت مانند
گرانــد ویتارا ،هایما ،ســراتو ،چانــگان و...
حتــی برخــی از خودروها کــه متقاضیان
زیــادی دارد در لیســت خودروســازان
قــرار نگرفته اســت .نمونه ایــن خودروها
تنــدر ،90ســاندرو ،اســتپ وی ،دنا پالس
و ....اســت .تولیــد خــودرو از ابتــدای
ســالجاری بیــش از  30درصــد کاهــش
یافته است و این روند کاهشی آنگونه که از

پیــش فروشهای صورت گرفته میتوان
اســتنباط کرد ،ادامه دار خواهــد بود .این
امــر نگرانی و عطش خریــد بین مردم را
چند برابر کرده است .خیلی از کسانی که
نیاز به خرید خودرو ندارند اکنون به صف
متقاضیان اضافه شدند و با هر شرایطی
برای خریــد خودرو اقــدام میکنند .این
امر باعث شــده خودروســازان هــم از هر
روشــی برای فــروش خودرو بهــره ببرند،
حــال کســانی کــه میخواهند خــودرو در
قالب پیش فروش بخرند باید صبر ایوب
داشته باشند.

گــروه اقتصــادی  /ایــن روزهــا بــازار ارز
کشــور شــلوغتر از روزهای قبل است .با
نزدیک شــدن به ایام اربعین حسینی
کسانی که قصد ســفر به کربال دارند به
جمــع خریــداران ارز اضافــه شــدهاند.
تعــداد زائران اربعین از  50هزار نفر در
ســال  1390به نزدیک  2.5میلیون نفر
در ســال گذشته رسیده است آماری که
برآوردمیشودامسالازسهمیلیوننفر
نیزبگذرد.
حال بخشــی از این زائــران برای خرید
«دینــار» پول رایــج عراق بــه بازارهای
رســمی و غیررســمی ارز در شــهرهای
مختلــف افــزوده شــدهاند .ورود زائران
اربعین بــه بازار ارز باعث شــده اســت
تــا درکنــار نرخهای به نســبت بــا ثبات
ارزهای عمده بازار همچــون دالر ،یورو
و درهم ،دینار عراق با نوسان لحظهای
و صعود همراه باشد .پس از اوجگیری
قیمتهــا در ابتــدای مهــر مــاه جاری
که بــه همــراه صعود ســایر ارزهــا نرخ
دینــار را به ازای هر هــزار دینار به بیش
از  15هــزار تومــان رســیده بــود ،در روز
دهم مهر ماه این نرخ به کانال  10هزار
تومــان افت کــرد ،اما با آغــاز مقدمات
اعزام چند میلیون زائر به عراق و رشد
تقاضــا بــرای این ارز رفتــه رفته قیمت
آن هــم بــه کانالهای باالتــری صعود
کرد .درهمین راســتا در روز  16مهر نرخ
ایــن ارز وارد کانال  11هزار تومان ،در روز
 17مهــر بــه کانال  12هــزار تومــان و در
روزهای اخیــر به کانال  13هــزار تومان
رســیده اســت .درحالــی کــه بــاال بودن
نرخ ارزهــای عمده بــازار از متقاضیان
آن کاســته اســت ،صرافیهــا و حتــی
دالالن در بازار غیررسمی بخش عمده
فعالیت خود را به خرید و فروش دینار
اختصاص دادهاند .بــا وجودی که اکثر
صرافهــا دینــار عــراق میفروشــند،
وجــود متقاضیــان انبــوه باعــث شــده
تــا دالالن هــم بخشــی از ایــن بــازار را
دراختیار داشــته باشــند .روزگذشته در
بازار فردوســی و ســبزه میدان پایتخت
هــر دینــار  13تومان (هر هــزار دینار 13
هــزار تومــان) به فــروش میرســید که
البتــه این نرخ در ســاعات مختلف روز
با نوســان باالیی بین  200تا  400تومان
همراه بود .در بازار مشهد نیز روزگذشته
قیمت فروش هر هزار دینار عراق بین
 ۱۲هــزارو  ۵۰۰تــا  ۱۲هــزار و  ۷۰۰تومان
بــود .قیمت ســایر ارزهای عمــده بازار
نظیــر دالر ،یــورو ،پوند ،درهــم و لیر به
نســبت با ثبات اســت و تغییر چندانی
نداشته است .روزگذشته در بازار آزاد هر
دالر امریــکا  14هزار و  100تومان قیمت
داشــت که تفاوت معناداری نسبت به
روزهای قبل نداشت .همچنین در بازار
ارز دیروز یورو  16هزار و  400تومان ،پوند
 18هــزار و  650تومــان ،درهــم  3هزار
و  700تومــان و لیر ترکیه  2هــزار و 300
تومان قیمتگذاری شده بود.
با افت قابل توجه نرخ دالر از نزدیک به
 20هزار تومان به کانال  14هزار تومانی
فعلــی در هفتههــای اخیر ،بــازار طال و
ســکه نیز افت شــدیدی را تجربــه کرد.
هرچنــد درکنار دالر ،اونس جهانی طال
یکــی از متغیرهای اصلــی تعیین نرخ
طــا و ســکه در بــازار ایران اســت ،ولی
مدت زمان زیادی است که سکه رابطه
خــود را با اونس قطع کرده و هیجانات
را جایگزیــن آن کــرده اســت .برهمین
اســاس دیروز در بــازار آزاد ســکه تمام
بهــار آزادی طــرح جدیــد  4میلیــون و
 350هــزار تومــان و ســکه تمــام بهــار
آزادی طرح قدیم  4میلیون و  150هزار
تومانمعاملهشد.همچنینهرقطعه
نیم ســکه بهار آزادی دو میلیون و 150
هــزار تومــان ،ربع ســکه یــک میلیون و
 180هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی
 676هــزار تومان فروختهشــد .در بازار
طال نیزهر گرم طالی  18عیار  416هزار
تومانقیمتگذاریشد.

