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در مراس�م پيش ف�روش يك ش�ركت ليزينگ 
خواننده اي كه دعوت شده بود با دستكاري شعري 
معروف از يك خواننده مي خواند: »عش�قم اين 
روزها هواي تو هوامو بد كرده، . . . عشقم باور كن، 
120 روز كاري مي شه يك زخم كاري !. . كفره ولي 
مي گم، تحويل 120 روزه، گناه من بود و بلند فرياد 
مي زند: تيووووولي يعنييي تحوي�ل فوري . . .« 
اما اين خواننده ك�ه احتماالً براي خوش�امد 
مدير شركت مذكور ش�عر را تغيير داده بود، 
نمي دانس�ت كه اي�ن خوش�مزگي روزي به 
خود جنبه واقعي�ت و تلخ�ي خواهد گرفت 
و زخ�م كاري تحوي�ل ندادن ه�اي بي�ش 
از يكس�ال مردم را ش�اكي مي كن�د و مردم 
ب�ا قرار داده�اي يك طرف�ه در بازاره�اي 
ش�به انحصاري خودروه�اي داخل�ي هم به 
گونه اي ثبت ن�ام مي كنن�د كه ن�ه مي دانند 
چ�ه زمان�ي تحوي�ل مي گيرند و ن�ه مطمئن 
هستند كه همان خودرو را تحويل مي گيرند ! 
عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران دو هفته 
پيش با اش��اره به پرونده هاي مفت��وح پيش فروش 
خودرو در دادستاني تهران از بيش از 1000 ميليارد 
تومان پرونده ش��ركت هاي وارد كننده اي خبر داده 
بود كه حداقل 8500 نفر از آنها به دليل پيش فروش 
خودرو شاكي هستند.  شركت آرمان پرشين پارس 9 
متهم، 920 شاكي و100 ميليارد تومان بدهي دارد، 
در پرونده ش��ركت عظيم خودرو 20 شاكي، 200 
ميليارد تومان بدهي وجود دارد، ش��ركت داتيس 
خودرو، 82 ش��اكي، رامك خودرو، 3 متهم و 115 
ش��اكي و حدود 6 هزار پيش فروش خودرو و داراي 
119 ميليارد تومان بدهي تنها بخشي از اين تخلفاتي 
است كه شكايت آنها در قوه قضائيه ثبت شده است 
و دادس��تان ته��ران از آنها نام برده اس��ت. جعفري 

دولت آبادي با طرح اين س��ؤال كه چه كسي بايد بر 
شركت هاي ليزينگ نظارت كند، تصريح كرده بود: 
چرا بايد شركت هاي خودرو اين گونه بي محابا خودرو 
پيش فروش و مردم را گرفتار و نهايتاً آنها براي وصول 
طلبشان تجمع كنند. وي پرونده هاي پيش فروش 
خودرو را دومين تجربه تلخ كشور بعد از مؤسسات 
مالي عنوان كرده و گفته بود: پليس و دادس��تان ها 
بايد وقتي با آگهي هاي پيش فروش خودرو مواجه 
مي شوند، به س��راغ آنها بروند و مجوزها را بررسي 
كنند؛ چراكه شركت هاي ليزينگ طبق قانون بايد 

از بانك مركزي مجوز بگيرند. 
به نظر مي رسد، داس��تان شركت هاي پيش فروش 
تمام نشدني است و يكي از دلمش��غولي هاي وزير 
جديد بايد حل مش��كل كس��اني باش��د كه براي 
خريد خودرو هايي مانند تيوولي كه زماني به قول 
واردكننده اش فوري ب��وده اما هنوز خودروي خود 
را دريافت نكرده اند. برنامه ريزي كند و در عين حال 
مراقب تعهدات شركت هاي خودرويي داخلي هم 
باش��د كه مدعي توليد داخل هستند، اما از قطعات 
چيني اس��تفاده مي كنند. يك كارش��ناس حوزه 
خودرو در اي��ن باره مي گويد: دالي��ل عدم تحويل 
خودروها بر گردن س��ازمان ها و نهاد هاي ذيربط و 
همچنين كم كاري ها در شبكه حمل و نقل كشور 
است، اما هيچ جا مديران اين شركت در اطالعيه ها  
توضيح ندادند كه چرا اول پيش فروش كردند، بعد 

اقدام به ثبت سفارش و واردات خودرو كردند. 
 اين كارشناس مي افزايد: برخي از اين شركت ها در 
اطالعيه هاي قبلي از مشتريان خواسته، در صورتي 
كه نمي توانند ب��راي دريافت خ��ودرو صبر كنند 
مي توانند انصراف دهند و پول خود را پس بگيرند 
كه ظاهراً تعدادي نيز انصراف داده اند. در حالي كه 
اين خودرو ها با قيمت 4200 تومان ثبت سفارش 

شده اند و با انصراف اين تعداد خودرويي كه حدود 
120 ميليون تومان ارزش داشته اكنون در بازار آزاد 

حدود 300 ميليون تومان مي فروشند. 
    وضعيت مشابه براي خودروهاي داخلي 

 طبق صورت هاي مالي اظهار ش��ده، ايران خودرو 
به عنوان بزرگ ترين خودروس��از كش��ور تا پايان 
شهريور امسال زيان 2 هزار و 56۷ ميليارد توماني 
را به ثبت رس��اند، حال آنكه كل سرمايه ثبتي آن، 
يك هزار و 530ميليارد تومان است. بنابراين نسبت 
زيان اين شركت به سرمايه اش، عدد ۷/ 1 درصد را 
نش��ان مي دهد، يعني زياني بيش از كل س��رمايه 
ثبت شده است. سايپا نيز طبق آنچه به بورس اظهار 
كرده، در شش ماه ابتدايي امس��ال بيش از 2 هزار 
و 900 ميليارد تومان زيان حاص��ل كرده و اين در 
حالي است كه س��رمايه ثبتي اين شركت، حدود 
3 هزار و 930 ميليارد تومان است. اگر اين عدد را 
نصف كنيم، مشخص مي شود نسبت زيان دومين 
خودروساز بزرگ ايران نيز از 50 درصد سرمايه اش 
باالتر است؛ بنابراين س��ايپا هم مشمول ماده 141 
قانون تجارت شده و ورشكسته است.  اين در حالي 
اس��ت كه تنها در همين چند ماه، دو خودرو س��از 
10 هزار خودرو و ب��راي زمان نامعلوم پيش فروش 
كرده اند. وضعي��ت موجود بازار خ��ودروي داخلي 
وضعيتي قرمز اس��ت كه بايد در آن از سوي بانك 
مركزي و وزارت صمت تصميماتي س��خت مشابه 

تصميمات بانك ها گرفت. 
 در همين باره فرهاد نيكزاد، دبير شوراي عالي بسيج 
تجار و فعاالن اقتصادي كشور در گفت وگو با »جوان« 
گفته است: بازار خودرو به رغم ظاهري كه دارد چه در 
بخش واردات و چه در بخش موسوم به توليد داخلي 
دچار نوعي شبه انحصار است كه در آن اجازه فعاليت 
به ش��ركت هاي كوچك داده نمي شود. وي با اشاره 

به مش��كالت بخش خودروهاي وارداتي مي افزايد: 
در بخش پيش فروش هاي قبل از ثبت س��فارش يا 
خودروهاي كه در داخل مونتاژ مي شوند، كامالً حق با 
مردم است،  ولي نوع قراردادهايي كه اين شركت ها در 
سايه كم كاري نهاد هاي نظارتي تنظيم شده، مردم به 

حق خود نمي رسند. 
نيكزاد خاطر نش��ان مي كند: متأس��فانه برخي 
از اين ش��ركت هاي پيش فروش، خري��داران را با 
تأخيرهاي مكرر، ترغيب ب��ه انصراف مي كنند تا 
بعد از آن خودروها را از گمرك ترخيص و با قيمت 
دو برابر بفروشند. وي با بيان اينكه اين نوع برخورد 
با مردم منجر به نارضايتي از نظام مي شود، گفت: 
فضاي انحصاري موجود در بازار خودرو به گونه اي 
است كه همين نوع رفتارها باعث باال رفتن قيمت 

خودروهاي داخلي هم شد. 
 10 هزار خودرو در گمرك و 10 هزار شاكي 

دبير شوراي عالي بس��يج تجار و فعاالن اقتصادي 
كشور با اش��اره به تحقيقات صورت گرفته در بازار 
خودروي كشور گفت: بانك مركزي وظيفه نظارت 
بر پيش فروش ش��ركت هاي وارد كنن��ده و داخلي 
را دارد. وي ادامه داده اس��ت: هم اكنون حدود 10 
هزار خودرو در انبارهاي گمرك اس��ت كه تقريباً 
معادل آن نيز پرونده قضايي و شاكي موجود است و 
سؤالي كه مسئوالن بايد جواب بدهند اين است كه 
چرا اين خودرو ها از بندر شهيد رجايي و منطقه آزاد 
اروند ترخيص نمي شود؟ نيكزاد با اشاره به ضرورت 
تصميم هاي جدي در بازار خودرو با روي كار آمدن 
وزير جدي��د صنعت، معدن و تجارت گفته اس��ت: 
اكنون كه ارز اين خودروها به كشورهاي شيخ نشين 
رفته چرا بايد در گمركات خاك بخورد و پرونده هاي 

قضايي در دادگاه ها تشكيل شود ؟ 
وي با اش��اره به وجود مافيا در ب��ازار خودرو گفت: 
بازار بزرگي ك��ه گردش مال��ي ان حداقل 20 و در 
برخي سال ها تا 1000 هزار ميليارد تومان برآورد 
شده حتماً داراي منافذ فساد اس��ت كه دادستان 
تهران به درستي به آن اش��اره كرده اند. وي با طرح 
اين سؤال كه چرا بايد با وجود توانمندي هاي توليد 
قطعات داخل بازار لوازم يدكي و حتي خودرو سازان 
از كااله��اي چيني و ب��ه تازگي تركيه اي اش��باع 
شود،گفت: دست هاي پشت پرده اي كه قدرت دارند 
و به دنبال صندلي هاي شركت هاي وابسته به صنعت 
خودرو سازي هستند، اجازه پا گرفتن شركت هاي 

خودرو سازي كوچك را نمي دهند. 
نيكزاد ب��ا اش��اره ب��ه پيش ف��روش خودرو هاي 
ش��ركت هاي داخلي خاطر نش��ان كرده اس��ت: 
البت��ه طب��ق تحقيقات يك خ��ودرو ب��ا حداقل 
اس��تانداردهاي موجود حدود 8 ت��ا 10 هزار دالر 
اس��ت كه با قيمت هاي فعلي ح��دود 90 تا 100 
ميليون قيم��ت مي خورد.بنابراين نمي توان فقط 
يك طرفه از خودرو سازان انتظار پايين نگهداشتن 
قيمت خودرو را داشت. در عين حال بازار خودرو 
نياز به يك هم انديش��ي جامع دارد و مس��ئوالن 
بايد اين موضوع را بپذيرن��د. وي در ادامه به بانك 
مركزي درباره نح��وه پيش ف��روش خودرو هاي 
داخلي نيز هشدار داده و افزوده است: بايد مراقب 
پيش فروش هاي خودرو سازان داخلي بود و از سوي 
ديگر وزير جديد بايد خودرو سازان داخلي كوچك 

را نيز احيا و انحصار دو خودرو ساز را بشكند.

وحید حاجی پور

توهم اصالح طلبان در بورس نفت 
منتقدان عرضه نفت در ب��ورس دو گروه هس��تند؛ گروهي كه نظرات 
كارشناسي و داليل منطقي را براي عدم كارآيي اين روش عنوان مي كنند 
كه اين نظرات، در جلسات مختلف و حتي مناظرات مورد بحث و بررسي 
قرار مي گيرد. گروه دوم اما با نگاهي سياس��ي به عرضه نفت در بورس 
معتقدند كه  اين روش محصول فشار گروه ها و نهادهاي حاكميتي براي 
منافعي خاص است. گروه نخست، استدالل هاي كارشناسي و نقدهاي 
خود را به طور كارشناسي مطرح مي كنند كه عمدتاً نگاه سياسي ندارند 
و متعلق به بخش كارشناسي صنعت نفت هستند؛ مديران اسبق و سابق 
مديريت امور بين الملل در اين گروه جاي دارند كه با تس��لط كامل به 
موضوع استراتژيك معامالت نفتي چه به صورت فيزيكي و چه به شكل 
فيوچر، نقدها و راهكارهاي خود را مطرح مي كنن��د و مدافعان عرضه 
نفت در بورس نيز، به تبادل نظر و بحث تخصصي در اين باره مي پردازند. 
جالب اينجاست كه پايگاه اين مناظرات دو طرفه، نهادهاي دانشجويي 
و رسانه هاي اصولگرا هستند و كمتر رسانه اصالح طلبي حاضر به انتشار 
نظرات مدافعان عرضه نفت در بورس بوده است. البته چند گزارش سعي 
كرده است ديدگاه هر دو گروه را منعكس كند، اما دفاع رسانه هاي اصولگرا 
براي عرضه نفت در بورس، اين ذهنيت را ايجاد كرد كه نفتي شدن بورس، 
محصول شكاف حاكميت و دولت است كه در نهايت، نظر حاكميت به 
كرسي نشست. در چنين فضايي، گروه دوم صداي خود را بلندتر كردند 
و نوشتند كه بورس نفت خواسته دولت نيست و »كاسبان تحريم«، قصد 
دارند با ورود به حوزه تجارت نفت سودهاي كالني به جيب بزنند و دولت 
مجبور به انجام اين كار شده است. براي پاسخ به اين توهم بايد گفت كه 
حضور بخش خصوصي در تجارت نفت، در برنامه هاي توسعه اي سوم و 
ششم آمده است و چيز جديدي نيست كه با يك دستور شبانه ظهور كرده 
باشد. برخي ديگر عرضه نفت در بورس را محصول سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي دارد كه از ابالغ اين سياست ها سه سال مي گذرد و اگر قرار بود 
دولت به اين سياست ها در حوزه فروش نفت عمل كند، بايد بسيار زودتر 

از امروز، به سمت بورس نفت حركت مي كرد. 
اما مهم ترين مس��ئله اي كه در اي��ن باره مطرح مي ش��ود، ظهور بابك 
زنجاني هاي جديد و برگشت به دوران كاسبي اس��ت؛ در پاسخ به اين 
ادعا نيز بايد گفت عرضه نفت در بورس از مكانيزم هايي تبعيت مي كند 
كه ش��فاف و صريح است، درس��ت برخالف پرونده بابك زنجاني كه با 
يك مصوبه متولد شد. با اين وجود، گفته مي شود چون نام شركت ها و 
خريداران محموله نفتي اخير در بورس محرمانه باقي مانده است پس 
خبري از شفافيت نيست. چنين ادعايي هم در نوع خود جالب است، زيرا 
اين قاعده بورس اس��ت كه نام خريداران محرمانه مي ماند، مادامي كه 
خريدار خود بخواهد نام خود را اع��الم كند؛ البته چنگ زدن به چنين 
استداللي، نشئت گرفته از عدم ش��ناخت گروه هاي سياسي از ماهيت 
بورس است. كس��اني كه معتقدند دولت اعتقادي به اين روش ندارد و 
براي اجرايي كردن آن تحت فش��ار گرفته است، سخنراني هاي اسحاق 
جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور را براي يكبار هم كه شده مرور كنند 
و بخوانند كه معاون اول، تأكيد بسياري براي اجرايي كردن عرضه نفت در 
بورس داشت و آن را راهكاري دانست كه مي تواند صادرات نفت ايران را 
تضمين كند. البته اين رسانه در نقد سخنان جهانگيري يادداشت مفصلي 
را منتشر كرد و همچنان بر موضع سابق خود ايستاده است، اما متأسفانه 
نگاه سياسي با برچسب اصالح طلبي براي الصاق بورس نفت به خواسته 
نهادهايي جز دولت، جرياني را خلق كرده است كه استدالل هايش نه فني 
است و نه كارشناسي. تنها يك برداشت سطحي و سياسي است از چيزي 

كه حتي به مباني آن نيز آشنا نيستند. 
اما جالب ترين ش��نيده اي كه دهان به دهان مي ش��ود آن اس��ت كه 
وزارت نفت براي تس��ويه ص��د در صد ارزي براي ب��ورس نفت تأكيد 
داشته است كه جريان هاي فشار، تسويه 20 درصد پول نفت را تبديل 
به تسويه ريالي كرده است؛ قطعاً دسترس��ي رسانه هاي اصالح طلب 
و شبه دولتي به وزارت نفت بيشتر از رس��انه هاي ديگر است ولي اگر 
نمي خواهند يا نمي توانند اي��ن موضوع را به ش��كلي دقيق پيگيري 
كنند، بايد بدانند از قضا وزارت نفت در طرح پيشنهادي خود خواستار 
تس��ويه كامل محموله ها به صورت ريالي بود كه در جلسه سران قوا، 
اين خواسته وزارت نفت با مخالفت همراه شد و سهم تسويه ريالي به 
20 درصد كاهش يافت. از س��وي ديگر، وزارت نفت به حدي شرايط 
را براي خريداران بورسي راحت گرفته است كه جذابيت فراواني براي 
خريداران ايجاد كرده مانند استفاده از شاخص نفت خام سبك ايران 
به مقصد مديترانه كه يك يارانه 4 دالري را براي خريداران نفت ايجاد 

كرده است كه البته اين مورد، تنها يكي از اين جذابيت هاست. 
خالصه آنكه از اين دست استدالل هاي سطحي در بلندگوي رسانه هاي 
همسو با دولت بسيار شنيده مي شود كه سعي دارند عرضه نفت در بورس 
را يك گلوگاه فساد معرفي كرده و به دولت سايه يا حاكميت نسبت دهند، 
در حالي كه اين خواسته، خواسته خود دولت است و اگر نقدي وارد است 
بايد ابتدا به پاستور نشانه رفت. اين رس��انه اصولگرا همچنان به نقدهاي 
خود در باره عرضه نفت در بورس وفادار است، اما به رسانه هاي اصالح طلب 
توصيه مي شود اوالً درباره موضوع تخصصي فروش نفت ابتدا كمي تحقيق 
كنند و در مرحله بعد با دريافت جزئي��ات دقيق تر و آگاهي از روند عرضه 
نفت در بورس، نظرات خود را منتشر كنند تا دچار خطاهاي فاحشي نشوند. 
كشاندن بورس نفت به مباحث سياسي و مواردي غيرواقع موجب مي شود 
صداي كارشناس��ي و فضاي مناظرات در الب��ه الي اختالفات و توهمات 

سياسي محو شده و همه چيز به سمت حاشيه پيش رود.

 بانك ها از موضوع
 فعاليت هاي تخصصي خود خارج شده    اند
دولت از امكان ادغام براي كاهش 

هزينه هاي جاري بهره ببرد
وزير اقتصاد در حال�ي به بنگاه�داري بانك ها انتق�اد وارد كرده 
اس�ت كه خود دولت بزرگ تري�ن بنگاهدار و كارفرم�ا در اقتصاد 
ايران به ش�مار مي رود، اي�ن در حالي اس�ت ك�ه وي مي تواند در 
اولي�ن گام در ش�رايطي ك�ه وزارتخانه ه�اي بازرگان�ي و صنعت 
و مع�دن ادغ�ام و وزارتخانه صمت تش�كيل شده اس�ت، حداقل 
بانك های صنعت و معدن، توسعه صادرات و صادرات را ادغام كند. 
به گزارش »جوان«، بنگاهداري دولت آنق��در حجمش قابل مالحظه 
است كه بودجه شركت هاي دولتي و وابس��ته به دولت تقريباً هر سال 
۷0درصد بودج��ه كل كش��ور را در بر مي گيرد و بدهي ه��اي دولت و 
بنگاه هاي دولتي يكي از ريشه هاي اصلي مشكالت بخش بانكي و كاهش 
ارزش ريال است و ذيل هر وزارتخانه انبوهي از شركت هاي تابعه وجود 
دارد كه در انواع و اقسام رشته ها و حوزه هاي مختلف اقتصادي فعاليت 
دارند )فعاليت هايي كه مردم عادي يا همان بخش خصوصي حقيقي 
مي توانند آنها را به سهولت انجام دهند، اما به دليل قبض امكانات توسط 
دولت و نهاده��اي ديگر عماًل عموم مردم نقشش��ان در اقتصاد در حد 

نيروي كار يا انجام فعاليت هاي تجاري بسيار كوچك است(. 
در اين ميان، در ش��رايطي كه تاريخ نشان داده است به داليل سياسي 
و جناحي و گروهي دولت ها نمي توانند از بنگاهداري خارج شوند يا در 
عمل ميل و اعتقادي براي اين كار ندارند، انتظار مي رود حداقل دولت 
براي كاهش مخارج و فروش دارايي هاي مازادش )جهت تأمين بودجه 
و جلوگيري از توليد كسري بودجه و توليد بدهي( حداقل از ابزار ادغام 
بهره ببرد به طور نمونه در حالي كه وزارتخانه هاي بازرگاني و صنعت و 
معدن ادغام شده است مي توان بانك هايي كه در همين راستا پيش از 
اين تشكيل شده اند، ادغام شوند و بانك توسعه صادرات در بانك صنعت 
و معدن ادغام شود و مديريت سهام دولت در بانك صادرات نيز به بانكي 

كه در اثر ادغام تشكيل مي شود، ارائه شود. 
در چنين حالت��ي هزينه هاي جاري تا حد زي��ادي كاهش مي يابد و با 
فروش دارايي هاي مازاد بانكي چون توسعه صادرات مي توان سرمايه 
بانك صنعت و معدن را افزايش داد و حتي از امكانات س��هام دولت در 
بانك صادرات نيز براي تقويت سرمايه بانك ادغامي بهره برد، مثال فوق 
نمونه اي است كه دولت مي تواند بررسي كند، اما دولت بسياري شركت 
مش��ابه دارد كه مي تواند حداقل به منظور كاهش هزينه هاي جاري و 

تقويت سرمايه از ابزار ادغام بهره ببرد. 
اگر نگاهي به ساختار و تركيب بنگاهداري دولت بيندازيم مي بينيم كه 
هر يك از بانك هاي تخصصي و توسعه و حتي تجاري دولتي از طريق 
گروه هاي مالي و سرمايه گذاري، ش��ركت ها و هلدينگ هاي مشابه با 
ديگر بانك هاي دولت دارند، اين در حالي اس��ت كه بانك ها به ش��كل 
اسمي تخصصي و توسعه اي دولتي هستند و از طريق گروه هاي مالي 
و س��رمايه گذاري ها فعاليت هاي تجاري مشابه با س��اير بانك ها انجام 
مي دهند، به طور نمونه طي سال هاي اخير بس��ياري از بانك ها انواع و 
اقسام نهاد مالي را تشكيل داده اند كه مجوزشان را از سازمان بورس اخذ 
مي كنند و از طريق جذب سپرده هاي مردم منابع قابل مالحظه اي براي 

سرمايه گذاري تجميع مي كنند. 
به ط��ور نمون��ه در زير گ��روه عم��ده بانك ه��ا فعاليت هاي��ي چون 
ساختمان سازي، ليزينگ و واسپاري، بيمه و سهامداري ديده مي شود 
و جالب آنكه عمده اين فعاليت ها هيچ ربطي با نام و اساسنامه و موضوع 
فعاليت بانك ها ندارد. از س��وي ديگ��ر امروزه ش��اهد كپي برداري از 
كشورهاي خارجي در نهادسازي مالي هستيم به طوري كه به يكباره 
شاهد رش��د قارچ گونه شركت هاي س��رمايه گذاري، تأمين سرمايه و 
صندوق سرمايه گذاري هس��تيم كه هر يك از بانك ها در تشكيل اين 
ش��ركت ها ورود داش��ته اند و با جذب منابع و نقدينگي از طريق اين 
نهادهاي مالي كه مجوزشان را از سازمان بورس اخذ مي كنند در انواع 
بازارها اعم از بانك، بورس و كاال ورود مي كنند. در اين ميان اين پرسش 
مطرح مي شود كه كدام نهاد و مجموعه باالدستي از بزرگ تر شدن هر 
چه بيشتر دولت بايد جلوگيري كند و تا كي قرار است شاهد بزرگ تر 
شدن دولتي باشيم كه در عين داشتن انبوهي از دارايي كه اخيراً وزير 
اقتصاد حجمش را ۷هزار ه��زار ميليارد تومان ب��رآورد كرد، افزايش 
بدهي ها و كسري بودجه هاي س��االنه هم دارد. دولت ها تعهدي براي 
كنترل بودجه و مخارج هزينه ش��ان نداش��ته و بدهي را براي مردم و 

دولت هاي آينده به يادگار مي گذارند. 
در ادامه از سازمان برنامه و بودجه و همچنين وزير جديد اقتصاد انتظار 
مي رود ضمن دنبال كردن مقوله بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل امور 
جهت ورود مردم در فعاليت هاي اقتصادي حداقل با ادغام مجموعه هايي 
در دولت كه فعاليت مشابه انجام مي دهند، هزينه هاي جاري دولت را 
به حداقل رسانده و با فروش اموال و دارايي هاي مازاد زمينه پرداخت 
بدهي يا افزايش سرمايه بخش هايي را كه ضرورت دارد دولت در آنجا 

فعاليت كند، فراهم آورد. 
همچنين بايد دانس��ت كه اقتصاد بخش واقع��ي و حقيقي ) توليدي( 
ايران زير دس��ت و بال بخش غير واقعي و مالي چ��ون بانك ها، بورس، 
صندوق هاي بازنشستگي، بيمه و. . . له شده است و بايد امروز وزير اقتصاد، 
رؤس��اي بانك مركزي و س��ازمان برنامه بودجه و بورس اوراق بهادار و 
بيمه به اين مهم پاس��خ دهند كه چرا به رغم توليد صدها هزار ميليارد 
تومان نقدينگي در سال ، كاال در اقتصاد متناسب با رشد نقدينگي توليد 

نمي شود و مشكل اصلي بخش توليد ايران كجاست؟

هادی غالمحسینی

تغيير در تحويل خودروهاي سايپا
ش�ركت س�ايپا ب�ه نمايندگي ه�اي ف�روش خ�ود اع�ام 
خري�د  ب�ه  اق�دام  ك�ه  مش�ترياني  از  دس�ته  آن  ك�رد 
بگيرن�د.  تحوي�ل  اتوماتي�ك  س�اينا  كرده ان�د،  كويي�ك 
به گزارش »تس��نيم«، براس��اس تصميم جديد ش��ركت سايپا به 
نمايندگي هاي فروش آن دس��ته از مش��ترياني كه اقدام به خريد 
كوييك كرده اند مي توانند س��اينا اتوماتيك تحوي��ل بگيرند و آن 
دسته از مشترياني كه تيبا دوگانه س��وز ثبت نام كرده اند، بايد تيبا 

دريافت كنند.

خطر بازار خودرو كمتر از مؤسسات مالي نيست

زخم كاري پيش فروش در بازار انحصاري خودرو 
 دبير شوراي عالي بسيج تجار و فعاالن اقتصادي كشور: اجازه ندادن فعاليت به خودروسازهاي كوچك تر 

و وجود 10 هزار خودرو در گمرك و 10 هزار شاكي در قوه قضائيه نشانه بي تدبيري در بازار انحصاري خودرو است

مهران ابراهیمیان
   گزارش یک

مديرعامل ش�ركت توزيع برق استان تهران 
از وج�ود ۹0 ه�زار انش�عاب غيرمج�از در 
اس�تان تهران خبر داد و گفت: در حال حاضر 
از مش�تركان خانگي، صنعتي، كش�اورزي، 
تجاري و آزاد، ۳۸2 ميليارد تومان طلب داريم. 
»حاجي رضا تيموري« در حاش��يه هجدهمين 
نمايش��گاه بين المللي صنعت برق ايران با بيان 
اينكه در س��طح اس��تان ته��ران 20 م��گاوات 
انرژي خورش��يدي، 50 مگاوات انرژي گازسوز، 
4/5 مگاوات بيوگاز و 3/ 3 مگاوات زباله س��وز و 
همچنين ۷۷/8 مگاوات نيروگاه توليد پراكنده 
نصب شده اس��ت، اظهار كرد: با توج��ه به اينكه 
پنل هاي خورش��يدي پاك ترين انرژي را توليد 
مي كنن��د، برنامه ريزي هاي متع��ددي را براي 

توس��عه اين انرژي در نظر داريم. وي با تأكيد به 
اين مسئله كه بايد بخش خصوصي مورد حمايت 
قرار گيرد، عنوان كرد: الزم اس��ت تا براي توليد 
انرژي تجديدپذير به سرمايه گذاران زمين داده 
ش��ود و ادارات ذيربط همكاري ه��اي الزم را با 

سرمايه گذاران داشته باشند. 
مديرعامل ش��ركت توزيع برق استان تهران در 
خصوص بدهي مش��تركان به اين شركت گفت: 
در حال حاضر از مش��تركان خانگ��ي، صنعتي، 
كش��اورزي، تجاري و آزاد، 382 ميليارد تومان 
طلب داري��م و بايد گفت كه س��االنه حدود 95 

درصد مطالبات وصول مي شود. 
وي با تأكيد بر اين مس��ئله كه س��االنه 1300 
ميليارد تومان برق در اس��تان ته��ران به فروش 

مي رس��د، اظهار كرد: در حال حاض��ر 90 هزار 
انشعاب غيرمجاز در استان تهران وجود دارد كه 
براي جلوگيري از برق دزدي اقداماتي همچون 
استفاده از كارشناسان حقوقي، بازديد اكيپ هاي 
فني و استفاده از كارت هاي خودنگهدار در نظر 

گرفته شده است. 
تيموري با بيان اينك��ه در حال حاضر 30 درصد 
شبكه هاي توزيع موجود در استان تهران فرسوده 
است، ادامه داد: نياز است كه دولت توجه ويژه اي 
به اين مسئله داشته باشد، هر ميزان از عوارضي 
كه دولت دريافت مي كند در اختيار شركت توزيع 
قرار گيرد مي توانيم در توس��عه و اصالح شبكه 
هزينه كنيم. وي در پاس��خ به سؤال ي مبني بر 
عملكرد شركت هاي اس��تان تهران براي نصب 

نيروگاه ه��اي تجديدپذير ابراز كرد: بر اس��اس 
مصوبه هيئت دولت، وزارتخانه ها، مؤسس��ات و 
شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي 
بر اساس ليستي كه وزارت نيرو اعالم كرده بايد 
طي دو سال حداقل 20 درصد مصرف برق خود 
را از انرژي هاي تجديدپذير تأمين كنند. او افزود: 
بر اس��اس مصوبه هيئت دولت اگر در اين مدت 
يعني از شهريور 1395 تا ش��هريور 139۷ اين 
موضوع محقق نش��ود، وزارت نيرو بايد بر اساس 
نرخ تضميني برق كه از نيروگاه هاي تجديدپذير 
خريداري مي كند، از اين دس��ته مشتركان پول 
دريافت كند كه متأسفانه بر اساس آمار تاكنون 
هي��چ اداره اي حتي يك كيلووات ب��رق را از اين 

طريق توليد نكرده است.

90 هزار انشعاب غيرمجاز برق در استان تهران
   نیرو


