
گــروه اقتصادی /  ونزوئــا و اعداد عجیب و 
غریب اقتصاد آن به مسأله روز دنیا تبدیل 
شــده و جــدا از غائلــه سیاســی داخلی این 
کشــور، قیمت های جهانی بــازار نفت هم 
متأثــر از آن شــده اســت. به همیــن دلیل، 
در پرونــده ای کوتــاه وضعیــت اقتصــادی 
ایــن کشــور نفتــی و وضعیت بــازار جهانی 
نفــت را بررســی کرده ایــم. قیمــت نفــت 
خــام در آخریــن هفتــه کاری بازارها تحت 
تأثیــر عواملــی نظیــر چشــم انداز اقتصــاد 
چیــن، کاهــش تولید اوپــک و متحدانش و 
همین طــور احتمــال اختال در صــادرات 
نفت برخی از اعضــای اوپک نظیر ونزوئا 
قــرار گرفت و در نهایت بــا 61 دالر برای هر 
بشــکه به کار خــود پایان داد. تا پایان ســال 
2019 هم این چالش ها در کنار رشــد تولید 
نفت خام غیرمتعارف امریکا نقش اصلی 
را در تعیین قیمت نفت خام بازی خواهند 
کرد. از این رو می توان مدعی شد که امریکا 
بیشــترین ســهم را در بهــم ریختگــی بازار 
نفــت 2019 خواهد داشــت.  جنگ تجاری 
با چیــن، وضع تحریم  علیه ایران و ونزوئا 
و همین طــور برنامــه افزایــش تولید نفت 
تأثیــرات  آشــکارترین  از  )رســوبی(  شــیل 

سیاست های دولت کنونی امریکاست.
در این باره رســانه های خارجــی نیز اذعان 
کرده انــد کــه قیمــت نفــت در ســال جاری 
احتماالً تحت تأثیر سامت اقتصاد جهان 
قــرار خواهــد گرفت.  رویترز نوشــته اســت: 
»رشد تولید شــیل امریکا، سیاست اوپک و 
متحدانش، تحریم های امریکا علیه ایران 
و تهدیــد تحریم هــا علیه ونزوئــا، همه بر 
قیمــت یک بشــکه نفــت تأثیر می گــذارد.
ولی این تأثیر ثانویه است و احتماالً شرایط 
شــیل  اتفاقــات  تعیین کننــده  نفت خــام 

امریکا، سیاست اوپک و تحریم های امریکا 
خواهــد بود.« پیش بینی اینکــه چه اتفاقی 
بــرای اقتصــاد جهــان و قیمــت نفــت در 
2019 می افتد، چندان کار آســانی نیســت. 
امــا بر اســاس آنچــه فعــاالن بــازار مدعی 
هســتند، بــا وجــود تمــام کاهش هایــی که 
در بخــش عرضه ممکــن اســت رخ دهد، 
قیمت نفت خام در 2019 به خاطر افزایش 
تولیــد امریکا بــه نــدرت از 70 دالر برای هر 
بشــکه عبور خواهد کرد.  در ایــن باره اخیراً 
بانک و مؤسســه مالــی بین المللی بارکلیز 
نیــز پیش بینــی خــود را از قیمــت نفت در 
سال جاری میادی پایین آورد و اعام کرد 
تولیــد بــاالی امریــکا احتمــاالً اختال های 
کوتــاه مــدت در تولیــد ونزوئا را بــه خاطر 
تحریم های امریکا جبران می کند.  مؤسسه 
بارکلیز پیش بینی خود را برای سال 2019 تا 
70 دالر در هر بشــکه از 72 دالر قبلی پایین 
آورد. این بانک پیش بینی خود را برای سه 
ماهه اول ســال از 71 دالر تــا 65 دالر و برای 
سه ماهه دوم سال از 75 دالر تا 73 دالر در 

هر بشکه کاهش داد.
البتــه برخــی از کارشناســان و ناظــران بازار 
عقیده دارند که مازاد عرضه نتیجه کاهش 
میزان رشــد تقاضا طی ســال های اخیر رخ 
داده و این اتفاق در سال های آتی نیز ادامه 
خواهد داشت. اما عربســتان سعودی این 
پیش بینی ها را قبــول نــدارد و امین ناصر، 
مدیرعامل غول نفتی »آرامکوی سعودی« 
می گوید: »انتظار نداریم پیک تقاضا برای 
نفت در 10 سال آینده یا حتی تا سال 20۴0 
رخ دهد.  رشــد تقاضا برای نفت همچنان 
ادامــه خواهد یافــت و ما تولیدکننــده ای با 
پایین ترین هزینه تولید هستیم که تا آخرین 

بشکه نفت را تأمین خواهیم کرد.«

ë تولید اوپک
اوپــک و متحدانــش توافــق کرده انــد که در 
شــش مــاه نخســت ســال جاری در کل 1.2 
میلیون بشــکه در روز تولید خــود را کاهش 
دهنــد تا جلوی عرضه بیش از حد نفت به 
بازار گرفته شــود. این ســازمان سال گذشته 
بیش از 32 میلیون بشــکه در روز نفت خام 
تولید کرد. اما به نظر می رسد کاهش شدید 
تولید اوپک بیشــتر نفــت اضافــی را از بازار 
خارج کــرده و حداقل قیمت نفــت را تا 60 
دالر بــاال برده باشــد.ولی اگر اقتصاد جهان 
وارد یــک رکــود شــود، اوپــک و متحدانــش 
احتمــاالً بایــد مقــدار کاهــش تولیــد را بــاال 
ببرنــد. اگر رشــد اقتصــاد کند و تولید شــیل 
کنترل شــود، رونق بازار نفت کمک می کند 
کــه اوپــک برخــی از ایــن محدودیت هــای 
تولیــد را بــردارد. البته همان طور که اشــاره 
شد سرنوشت تولید برخی از اعضای اوپک 
که حتی در توافق کاهش تولید ســهمیه ای 
ندارند، به خاطر تحریم ها نامشخص است. 
امریکا مدام تأکید می کند که تحریم ها علیه 
صــادرات نفــت ایــران را شــدیدتر خواهــد 
کــرد. ایــن کشــور به دنبــال کاهش یــا اتمام 
معافیت هــای اولیه ای اســت کــه به مدت 
شــش ماه برای صــادرات نفت خــام ایران 
به هشــت کشــور بنا بــه اجبــار داده اســت. 
البته ایــران راهکارهایــی در پیش گرفته که 
اجــازه ندهد صــادرات نفت خــام آن صفر 
شــود. همیــن شــرایط بــرای تحریم هــای 
احتمالــی امریکا بر ونزوئا هــم وجود دارد 
که آن هم بســتگی به تعدیل قیمت نفت 
و در دسترس بودن ظرفیت جایگزین دارد.
مانند هر عامل دیگری، شدت تحریم های 
امریکا بر ایران و ونزوئا بستگی به وضعیت 

بازار نفت و دورنمای اقتصاد جهان دارد.
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 سال بیست و پنجم  شماره 6984
 شنبه   6 بهمن 1397

شعبه
به نظام بانکی اضافه شد

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد شعب 
بانک های کشور، از 23 هزار و 7۵ شعبه در 
بهمن ماه سال گذشته به 23 هزار و ۵۴9 

شعبه در امسال رسیده که حاکی از ایجاد ۴7۴ 
شعبه جدید در یک سال گذشته است

474
میلیون دالر

صادرات 9 ماهه صنایع دستی
آمار تجارت خارجی در دوره 9 ماهه امسال 

نشان می دهد 12 هزار تن فرش و صنایع دستی 
به ارزش 258 میلیون دالر صادر شده در حالی 

که در مدت مشابه پارسال، میزان آن هشت هزار 
تن به ارزش 331 میلیون دالر بود.

258
درصد

رشد معامالت فرابورس
بازار فرابورس کشور در نخستین هفته کاری بهمن، 
به استقبال داد و ستد 5 هزار و 884 میلیون ورقه 

بهادار به ارزش 25 هزار و 535 میلیارد ریال رفت 
که در مقایسه با هفته پیش، از رشد 26 درصدی 

حجم و ارزش معامات حکایت داشت.

26
میلیون تن

برنج در کشور تولید می شود
جمیل علیزاده، دبیر انجمن برنج کشور میزان 
تولید برنج در سال جاری را حدود 2 میلیون و 

250 هزارتن اعام کرد و گفت: برای تنظیم بازار 
شب عید نیاز به واردات نداریم و مشکل بازار 

عدم نظارت است.

2/2 راهی برای خروج از بحران آب
موفقیــت در حل بحران آب با مشــارکت جدی و مقرون 
به صرفه برای کشــاورزان امکانپذیر خواهد بود. در کشور 
ما 90-92 درصد آب در کشــاورزی مصرف می شــود و لذا 
توفیــق در کمتر کردن مصرف آب در کشــاورزی می تواند 
در حفظ ذخایر آب چشــمگیر بوده و امید به دور شدن از 

عواقب بحران آب را در دل ها زنده کند.
مشــارکت کشــاورزان در مدیریــت آب و خــاک می توانــد  

چاره ساز مشکل امروز آب کشور باشد وقتی کشاورزان به 
نوعی که تأمین کننده معشــیت آنها هم باشــد احساس 
مســئولیت می کننــد و آنوقــت پذیــرش اجتماعــی برای 

وقایع ناشی از کنترل مصرف آب در مزارع افزایش پیدا می کند.
 همراهی کشــاورزان شــکاف بین دیــدگاه کارکرد دولت مبنــی بر صرفه جویی 

شدید آب و مبارزه با بحران آب را کاهش می دهد.
 وقتی کشاورزان در شرکت های با مدیریت بهره برداری صحیح و کنترل شده از 
آب و خاک کشور سهیم باشند اتفاقات جالبی می افتد به عنوان مثال در بخشی 
از دشت قزوین با مشارکت کشاورزان و تشکیل شرکت متولی آب و خاک از 21 
حلقه دایر فقط از 7 حلقه از چاه ها اســتفاده کردند و زمین های موجودشان با 
آبیاری تحت فشــار کشــت شد و 14 حلقه چاه را بســته و از آن استفاده نکردند 
و به این وســیله با اســتفاده از حداکثر آب موجود و جلوگیری از هدر رفت آب 
توانســتند براحتــی مصرف آبهای زیر زمینی خود را کنتــرل و تغذیه آبخوان را 

موجب شوند.
 شرکت های سهامی زراعی که دارای قانون مشخص بوده و بعد از انقاب نیز 
مورد تصویب و تأیید قرار گرفته است می تواند با مدیریت آگاه و تحصیلکرده 
 بــا اســتفاده از آبیــاری مــدرن همــراه بــا اســتفاده حداکثــری از آب و عملیات 
خــاک ورزی کــه اصاح خــاک و آمــاده کــردن آن را در بر می گیرد، نســبت به 
عملکرد مناسب زیر کشت عملیات کاشت، داشت و برداشت را در یک سطح 
وســیع و هماهنگ اقدام کرده و با بهره بردن از یک مدیریت توانمند و با خرد 
به صــورت هماهنگ می تواند از کلیــه عوامل مثل آب، خاک،  گیاه و محیط به 
نحو بهینه استفاده کند و به این ترتیب رسیدن به اهداف سیستماتیک را آسان 
کنــد.   افزایــش راندمان تولید در شــرکت های ســهامی زراعــی موجب درآمد 

زارعین نیز شده و به معشیت مناسب آنان منجر می شود.
 در شــرایط فعلی که به طور متوسط مقدار زمین زیر کشت هر خانواده کشاورز 
حــدود 5 هکتار اســت وقتــی با دریافــت وام و بــرای صرفه جویــی در مصرف 
اقدام به آبیاری تحت فشــار می کنند به علت ضــرورت تعمیرات و نگهداری 
با صرف هزینه باال بهره برداری و نگهداری از تأسیســات جدید قادر به تحمل 
هزینه ها نشده و اجباراً تأسیسات جدید بدون استفاده رها خواهد شد. در حالی 
که با مشــارکت در این شرکت ها هزینه ها تقسیم شده و عملیات بهره برداری 
و نگهداری آســان تر صورت می پذیرد و با تلفیق عملیات آبیاری و کشــاورزی 
و ســایر عملیات ضروری مثل برنامه کشــت مناســب و پرســود درآمد زارعین 
خیلی باالتر از حالت کشــت انتزاعی قرار گرفته و ضمناً چون بر اســاس قانون 
ایــن شــرکت ها می توانند بــا دریافــت وام از دولت نســبت به احــداث صنایع 
تبدیلی و تکمیلی رأساً  اقدام کنند به این ترتیب ارزش افزوده تولید کشاورزی 

خود را افزایش خواهند داد.
 برخــی از محســنات تشــکیل ایــن شــرکت ها و مشــارکت کشــاورزان در تولید:  
صرفه جویــی در آب و کنتــرل آب چاه های در اختیار، حداکثــر بهره وری از یک 
متر مکعب آب برای حداکثر تولید، استفاده ارزان از عملیات مکانیزه کشاورزی 

و بازاریابی برای عرضه محصوالت کشاورزان و ایجاد درآمد برای آنان است.
 هرچند بهره گیری از عوامل انسانی و مدیریت کردن بر مشکات فعلی بسیار 
ســخت تر از اســتفاده از تکنولوژی های مرتبــط با علوم بخش آب و کشــاورزی 
اســت و لیکــن ارزش ایــن را دارد کــه بــا مهــارت و صــرف وقت دولتمــردان و 
نهادهای مردمی برای مجاب کردن زارعان به سهامدار شدن در این تشکل ها 
با اقدامات تســهیل گری گسترده ای نسبت به این امر مهم که می تواند ناجی 
مصرف آب در کشاورزی بوده و کشور را از این بحران نجات دهد؛ اهتمام ورزید.

ردپای نفت ونزوئال  در بازار
بهای نفت چه تغییری خواهد کرد؟

یادداشت

میرداود میالنی
عضو اتاق فکر آب 
و انجمن خبرگان  
برنامه ریزی

فضای رقابتی و اخبار جدید برای کسب 
و کارهای نوپا

عبدالناصــر همتــی، رئیــس کل بانــک مرکــزی در صفحه 
اینســتاگرامی خود نوشت: در خصوص اقدامات چند ماه 
اخیــر بانــک مرکــزی، آنچه  بیشــتر در رســانه ها انعکاس 
داشت، اخبار مرتبط با بازار ارز بود؛ اما در کنار اقدامات اصاحی در بازار پول و 
ارز، طرح هایی زیربنایی برای توسعه زیرساخت های بانکی به اجرا درآمده اند 
کــه تأثیــر آنها بر زندگی مردم و کســب و کارهــا، به خصوص کســب و کارهای 
نوآورانه )اســتارتاپ ها(، عمیق و ماندگار خواهد بود. نگاه راهبردی به فناوری 
و کاربری درست آن، راه برون رفت از بیشتر مشکات موجود و برطرف کننده 
موانع اقتصادی اســت و مجموعــه نظام پرداخت در ایام پیــش رو، تغییرات 
مثبتی را در حوزه خودکارسازی، دسترسی بهتر، ایمنی بیشتر و معرفی ابزارها 
و امکانــات جدیــد به خود خواهد دیــد. در همین زمینه هفتــه آینده خبرهای 
خوبی از این اقدامات، به خصوص از بابت کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری 
اطاعات، خواهم داد که در کنار دسترسی بهتر و ایمن تر، یک جهش بزرگ در 

جهت ارتقای رقابت و خدمت رسانی بهتر به مردم خواهد بود.

خودروسازان نفس آخر را می کشند؟
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این که در برخی خبرها 
آمده خودروســازی در کشــور نفس های آخر خود را می کشد، گفت: این خبر را 
تأیید نمی کنم؛ اما خودروسازی مانند تمامی صنایع به مراقبت نیاز دارد این 
صنعت مشــکاتی مانند تأمین ارز، جابه جایی ارز، تأمین مــواد اولیه و...دارد 
و نیــاز اســت همگی از این صنعت حمایت کننــد. او در گفت و گو با خانه ملت 
درباره تأثیر تصویب طرح ســاماندهی بازار خودرو در کاهش التهاب بازار این 
کاال، اظهار کرد: این طرح شــامل نکات خوبی است و حتی برخی از مواد آن از 
برنامه های بلندمدت وزارت صمت اســت اما باید به این نکته نیز توجه شــود 
که این طرح ناظر بر اصاح ســاختار اســت و برای نتیجه بخش بودن به زمان 
نیــاز دارد. وی با بیان این که طرح ســاماندهی خــودرو ناظر بر تعهدات جدید 
نیســت بلکه به دنبال اصاح کل صنعت خودروســازی و قطعه سازی داخلی 
اســت، افزود: در شــرایط کنونی توجه به تولید داخلی اولویت اســت و نگرانی 

درخصوص عمل به تعهدات خودروسازان وجود ندارد.

جزئیات فعالیت بازار متشکل ارزی
کــوروش پرویزیان، رئیس کمیســیون بازار پول و ســرمایه اتــاق بازرگانی تهران 
ضمن تشــریح جزئیات فعالیت بازار متشکل معامات ارز گفت: کارکرد این 
بازار مانند مکانیزم بازارگردانی اســت و امکان راه اندازی بازار حواله های ارزی 
نیز در آن وجود دارد. به گزارش ایلنا، کوروش پرویزیان درباره برگزاری مجمع 
مؤســس بازار متشــکل معامات ارز و تعیین ســهم 20 میلیــارد تومانی برای 
هریــک از اعضا گفــت: در حال حاضر، ابزارهای مختلفــی در حال طراحی در 
بازار پولی کشــور اســت که یکی از آنها نیز بازار متشــکل معامات ارز اســت که 
مجمع آن برگزار شد و فرآیندهای مربوط به ثبت آن نیز، در حال انجام است.
وی با بیان این که با راه  اندازی این بازار، معامات نقدی ارز به طور شفاف انجام 
خواهد شد، اظهار داشت: البته این امکان وجود دارد که بازار حواله نیز در بازار 
متشکل معامات ارز راه  اندازی شود؛ ولی در مقطع فعلی، حسب هماهنگی 

بین اعضای مجمع، تنها معامات نقدی را در برمی  گیرد.

اخبــــار

مصیبت فساد نفتی
فســاد اقتصادی، مهم ترین دلیلی اســت که باعث شــده ونزوئا به این روز بیفتد. این فســاد یکی از 
ثروتمندتریــن کشــورهای دنیــا را به خاک ســیاه نشــانده و باعث شــده اســت که فقــط 3 میلیون از 
جمعیت آن به کلمبیا فرار کنند. کلمبیا زمانی فقط کارگر ســاده به کشــورهای اطرافش می فرستاد 
امــا ونزوئــا کشــور موفقی بود. ونزوئــا دارای بزرگ ترین منابع نفت دنیاســت و همین مســأله هم 
فســاد را در آنها نهادینه کرده اســت. از طرفی اقتصاد تک محصولی را به وجود آورده که در انحصار 
خودی های کمونیست قرار دارد. نتیجه اش هم این است که مردم نارضایتی های اجتماعی بسیاری 
پیــدا کردنــد و در این شــرایط، ترامپ باید محصول نارضایتی را به نفع خــودش بچیند.  آنچه قابل 
اثبات است و در آن هیچ شکی نیست، این است که تورم یک میلیون درصدی ونزوئا تمام مردم را 
به خاک سیاه کشانده و حاال هم معلوم نیست که اوضاع درآمدهای نفتی آن به کجا خواهد رسید.
تولید نفت این کشور از 2.5 میلیون به 1.5 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است. یک میلیون بشکه 
چیزی نیست که جهان درمانده آن باشد و نتواند کمبودش را جبران کند.  نوع اقتصاد نفتی ونزوئا با ایران فرق می کند. 
ونزوئا متکی به درآمد نفت اســت و یک اقتصاد تک محصولی واقعی اســت. ایران طی 50 ســال اخیر برنامه های تنوع 
اقتصــادی را پیــاده کرده اســت. فوالد، ذوب آهن، صنایع مختلف و حوزه های متعدد کشــاورزی، چیزهایی اســت که نیاز 
عمده ایران را تأمین می کند و وابســته مطلق به نفت نیســت. درآمد نفت برای ایران می توانســت پس اندازی باشــد که 

توسعه اقتصادی را تسهیل و تسریع کند. 

یادداشت

فریدون مجلسی
کارشناس مسائل 
بین الملل

عقیــده  اقتصاددانــان  اکونومیســت: 
دارنــد که اگر چیــزی ناپایدار باشــد، در 
نهایت متوقف خواهد شــد. اما ونزوئا 
نشــان می دهــد کــه چیزهــای ناپایــدار و غیرقابــل تحمــل 
می توانــد بــرای مدت بســیار طوالنی، طول بکشــد. اقتصاد 
ونزوئــا از ســال 2014 تاکنون نصف شــده اســت. ابرتورم از 

سال 2017 در این کشور شروع شد. 
بــه ایــن ترتیــب کــه طــی 12 مــاه، قیمت ها بــه انــدازه یک 
میلیــون و 299 هــزار و 744 درصــد رشــد کردند. فروپاشــی 

اقتصاد ونزوئا به خاطر قیمت های پایین نفت نیست و اثر 
تحریم های امریکا هم روی آن کم بوده اســت. چرا که سایر 
تولیدکنندگان نفت توانســته اند که با قیمت های پایین کنار 
بیاینــد و تحریم ها هم تنها روی برخی از مقامات این نظام 

بوده است. 
صنــدوق بین المللــی پول: نــرخ تورم ایــن کشــور در ابتدای 
ســال 2019 به یک میلیون درصد هم خواهد رســید. در ماه 
آگوست، رئیس جمهوری این کشور ارزی جدید را با کاهش 
5 صفــر از بولیوار، پول ملی این کشــور معرفی کرد، حداقل 

دســتمزد و مالیــات بر ارزش افــزوده را افزایــش داد و یارانه 
ســوخت را هــم کاهــش داد. امــا ایــن سیاســت ها در جنگ 
بــا ابرتورمــی که در 5 ســال اخیر بای جان این کشــور شــده 

شکست خوردند.
بانــک جهانــی: تقریبــاً 3 میلیون نفــر طی ســال های اخیر 
ونزوئــا را به خاطر بحران عمیق اقتصــادی ترک کرده اند، 
اما بیشــتر آنها به طور رســمی پناهنده شــناخته نمی شوند. 
بر اساس اعام سازمان بین المللی مهاجرت، بیش از یک 

میلیون ونزوئایی در کلمبیا سکونت دارند.

واشنگتن پســت: ونزوئا نفت بیشتری نسبت به عربستان 
وفقرای بیشتری نسبت به کلمبیا دارد. 

یکــی از ثروتمندتریــن کشــورهای امریــکای التیــن، حاال به 
کمبود همه چیز دچار شــده است؛ از دستمال توالت گرفته 
تا آنتی بیوتیک و غذا. این اتفاق زمانی برای ونزوئا افتاد که 
هوگوچاوز، رئیس جمهوری سابق این کشور تصمیم گرفت 
که از یک انفجار نفتی برای اجرای برنامه های سوسیالیستی 
اســتفاده کنــد؛ نه تنها بــرای فقــرای ونزوئا بلکه بــرای کل 

امریکای التین.
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4 روایت از اقتصاد ونزوئال

گروه اقتصادی /  پس از آنکه افزایش قیمت 
و عــدم تحویــل خودروهــای پیش فــروش 
شده در ماه های اخیر سرگردانی و اعتراض 
خریــداران را در پــی داشــت، حــاال نوبــت 
بــه قطعه ســازان رســیده اســت. گله هــا از 
صنعت خودروسازی که یکی از بخش های 
مهــم اقتصــاد ایــران در شــرایط کنونی به 
شــمار مــی رود، در اوج خــود قــرار دارد و 
علت هم بدعهدی خودروســازان نســبت 
بــه تعهــدات خــود در مقابل خریــداران و 
قطعه سازان است. به عقیده کارشناسان با 
این روال احتمال کاهش تولید و همین طور 
فروش خودروســازی ها در سال 1398 زیاد 

خواهد بود.
ë 8 ماه بدهی پرداخت نشده

»مدت زمان عدم پرداخت بدهی های 

خودروسازان به قطعه سازان به بیش از 
هشت ماه رســیده است اما هنوز انتظار 
دارنــد قطعــات را به یک ســوم قیمت 
تمــام شــده از قطعــه ســازان تحویــل 
بگیرند.« ایــن موضوع را رضــا رضایی، 
عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه سازان بیان کرد و در گفت و گو با 
ایرنا افزود: »امروز به جز چند قطعه ساز 
بــزرگ، ســایر فعــاالن این صنعــت در 
وضعیت مناســبی بــه ســر نمی برند.« 
مــواد اولیــه و ارز افزایش چنــد برابری را 
تجربه کــرده اما بــه گفته رضایــی اکنون 
سه سال است خودروســازان هزینه های 
قطعه سازان را به روز نکرده اند. او اظهار 
کــرد: »ما قطعــه تولیدی را با یک ســوم 
قیمت به دست خودروســاز می رسانیم 

امــا آنهــا مطالبات قطعه ســازان را پس 
از هشــت مــاه می پردازنــد. در این مدت 
در  شــاغان  جمعیــت  از  درصــد   37
عرصــه قطعه ســازی مشــمول تعدیــل 
نیرو شــده اند. تــداوم وضعیــت موجود 
نتیجــه ای جــز افــت بهــره وری، کاهــش 
کیفیت تولید، توقف نوگرایی و استهاک 

فناوری های جدید ندارد.«
این فعال صنعت خودروســازی اظهار 
کرد: »منکــر تأثیرگذاری ســوءتحریم ها 
بــر این صنعــت نیســتیم اما آنقــدر که 
نابرابری ها و قوانین دست و پاگیر علیه 
تولید کشور وجود دارد، تحریم ها اثرگذار 
نبــوده اســت. خــودرو و قطعــه ســازی، 
صنعتی اســتراتژیک در همه کشورهای 
صاحب این صنعت محسوب می شود 

که در تولید ناخالص ملی، فعال کردن 
صنایع مادر، اشتغال پایدار، صادرات و 
در مجموع در توســعه اقتصادی نقشی 
اثرگذار دارد. هیچ کشوری بدون توسعه 
لجســتیک، حمل و نقل ریلــی، زمینی، 
هوایــی و دریایــی و نیــرو محرکــه خــود 
بــه توســعه واقعــی دســت نمی یابــد و 
پیچیده ترین حلقه ای که با صنعت نیرو 
محرکه درگیر است، قطعه سازی است.
از ایــن رو از مســئوالن می خواهیم که در 
خصوص تعدیل قیمــت قطعات، نیز 

به قول هایشان عمل کنند.«
اجتماعــی،  تأمیــن  بیمــه  مشــکات 
تــا 300 درصــدی  مالیــات، گرانــی 80 
از  خریــد  نقــدی،  خریــد  اولیــه،  مــواد 
و  ســرمایه  بــازار  ناکارآمــدی  بــورس، 

بانک هــا و تحریم ها، بــه اعتقاد رضایی 
قطعه سازان ایرانی را در موضع ضعف 

و انفعال قرار داده است.
ë  دســتور فــوری وزیــر برای حل مشــکل

مشتریان خودرو
در راســتای مشکات مشــتریان خودرو 
وزیر صنعت، معدن و تجارت دســتور 
حــل فــوری مشــکات را صــادر کــرده 
صــدا  خبرگــزاری  گــزارش  بــه  اســت. 
وسیما، در جلسه وزیر صمت با مدیران 
مقــرر  کشــور  بــزرگ  خودروســازی  دو 
شــده کــه مدیران ارشــد این شــرکت ها 
بــا مشــتریان ماقــات حضوری داشــته 
باشــند و برای مشــکات موجــود چاره 
اندیشــی کنند. این دو خودروسازی هم 
عصر پنجشــنبه با صدور اطاعیه هایی 

از مشتریان خود دعوت کردند تا در روز 
شــنبه ششــم بهمن از ســاعت 9 صبح 
تــا ســاعت 17 بــه آدرس هــای اعامی 
مراجعــه و مشــکات و گایه های خود 
را مطرح و برای آن چاره اندیشی شود.

بــر اســاس ایــن گــزارش از مهم تریــن 
مشــکاتی که مشــتریان ایــران خودرو 
و ســایپا از آن گایه مندنــد: تأخیر زیاد 
ثبت نامــی،  خودروهــای  تحویــل  در 
افزایــش پــی در پــی قیمت هــا، تغییر 
خودروهای ثبت نام شده با انواع دیگر 
تولیــدات، عــدم تحویــل خودروهــای 
ســنگین توســط ســایپا دیزل، خدمات 
قطعــات  نامناســب،  فــروش  از  پــس 
منفصلــه بی کیفیــت و مــواردی از این 

دست است.

نقص فنی در عملکرد خودروسازی ها


