
دالر پس از ۵ افزایش متوالی، روز پنج شنبه وارد جاده 
 ۳۴۰ ارزی  شاخص  هفته،  روز  آخرین  در  شد.  کاهشی 
تومان از ارزش خود را از دست داد و روی قیمت ۱۳ هزار 
و ۲۰۰ تومانی قرار گرفت. پنج شنبه دو هفته پیش نیز دالر 
گرفتار کاهش قیمت شده بود تا بتوان از روز انتهایی هفته 

به عنوان پیچ کاهشی بازار یاد کرد.
به گفته فعاالن، پنج شنبه گذشته بازار از یکسو با کاهش تقاضا 
مواجه و از سوی دیگر میزان عرضه ارز نیز افزایش یافته بود. 
به باور برخی فعاالن، مهم ترین عامل اثرگذار در کاهش تقاضا، 
عقب نشینی نوسان گیران پیش از رسیدن دالر به مرز ۱۴ هزار 

تومانی و سیگنال بازارساز به معامله گران بود.
بازار، در  بازیگران  اقتصاد؛ به گفته برخی  به گزارش دنیای 
آخرین روز هفته، با اینکه دالر معامالت خود را در بازار آزاد باالی 
مرز ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان آغاز کرده بود، صرافی های منتخب 
بازارساز قیمت خود را به باالی کانال ۱۳ هزار تومانی نبردند و 
نرخ فروش صرافی های منتخب ۱۲ هزار و ۹۷۰ تومان اعالم 
می شد. از نظر شماری از بازیگران بازار، قیمت گذاری بازارساز 
نشان دهنده آن بود که تمایلی به نوسان دالر باالی مرز ۱۳ هزار 
تومانی ندارد و به احتمال زیاد با عرضه زیاد ارز سعی خواهد کرد 

قیمت را پایین تر آورد.
در این میان، عده دیگری باور داشتند، چنین سیگنالی تاثیر 
چندانی در پایین رفتن قیمت دالر نداشت. از نظر آنها، بیشتر 
نوسان گیران در روز های قبل خرید های بسیاری را انجام داده 
بودند و در وضعیت اشباع خرید، طبیعی بود که بخشی از ارز های 
خریداری شده خود را روانه بازار کنند. از نظر دسته ای از بازیگران 
بازار، این تاکتیک می تواند به نوسان گیران کمک کند که در 
قیمت های پایین تر بار دیگر اقدام به خرید کنند. در این میان، 
شمار دیگری از فعاالن باور دارند، نوسان گیران در آستانه اعالم 
نظر FATF پیرامون وضعیت ایران فروش های خود را افزایش 
دادند. در واقع آن ها روز چهارشنبه تمام تالش خود را کردند که 
قیمت را به باالترین سطح ممکن ببرند و روز پنج شنبه موقعیت 
فروش بگیرند؛ در واقع از آن جاکه احتمال عدم تمدید مهلت 
ایران با توجه به شنیده های میانه هفته پایین بود، معامله گران 
فروش های خود را باال بردند. روز جمعه بیانیه FATF منتشر 
اقدامات  تعلیق  مالی  اقدام  انتظارات، گروه ویژه  شد و مطابق 
تقابلی علیه ایران را تا ژوئن ۲۰۱۹ )یعنی چهار ماه دیگر( تمدید 
کرد. روز جمعه با اعالم رسمی این خبر، فروش ها در معامالت 
پشت خطی افزایش یافت و براساس خبر های برخی کانال های 
اطالع رسانی معامله گران، قیمت دالر در معامالت تهران حتی به 

زیر مرز ۱۳هزار تومانی رفت.
به گفته یکی از بازیگران مطلع بازار، دیروز عصر در معامالت 
پشت خطی تهران دالر روی قیمت ۱۲ هزار و ۹۴۰ تومان برای 
روز شنبه معامله شد. قیمت دالر در معامالت فردایی هرات نیز 
به مرز ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان رفت و قیمت در سلیمانیه عراق 
نیز در مرز ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان قرار گرفت. براساس تحرکات 
نوسان گیران در روز تعطیل می توان انتظار داشت که بازار روز 
اول هفته را با قیمت های پایین تری نسبت به روز پنج شنبه آغاز 
کند. در این میان، برخی معامله گران باور دارند، پس از کاهش 
ابتدای هفته، قیمت در ادامه اسفند نیز تحت تاثیر فروش های 
سنتی ارزی در ماه آخر سال کاهش بیشتری را تجربه خواهد 

کرد. این در حالی است که گروه دیگری باور دارند، بازار با کمک 
تقاضای ارزی مسافران در انتهای سال بار دیگر در مسیر صعودی 

قرار خواهد گرفت.
بازدهی مثبت سکه و دالر

در آخرین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی نیز همسو با افت 
قیمت دالر در مسیر کاهشی قرارگرفت. روز پنج شنبه سکه ۶۰ 
هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۴ میلیون و 
۵۹۰ هزار تومان رسید. سکه در معامالت پشت خطی روز جمعه 
نیز تا ساعت ۵ بعدازظهر تا قیمت ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان 
پایین رفته بود. در کنار افت دالر، یکی دیگر از عواملی که به افت 
قیمت سکه کمک کرد، نزول بهای اونس در بازار های جهانی بود. 

افت بهای اونس تا بعدازظهر روز جمعه نیز ادامه داشت.
با وجود افت بهای سکه و دالر در انتهای هفته بازدهی هفتگی 
هر دو مثبت بود. هفته گذشته سکه ۸ درصد افزایش قیمت را 
تجربه کرد و شاخص ارزی نیز ۶/ ۸ درصد صعود کرد. در این 
میان ربع سکه در هفته گذشته درخشش بیشتری داشت و بیش 

از ۱۳ درصد به ارزشش افزوده شد.
عامل نوسان از دید رئیس کل

معامله گران متغیر های متنوعی را در نوسانات هفته گذشته 
افزایش  مرکزی  بانک  رئیس کل  میان،  این  در  دانستند.  موثر 
تقاضا در هرات و سلیمانیه و عامل روانی اجالس FATF را از 
متغیر هایی دانست که قیمت دالر در بازار داخلی را نیز تحت تاثیر 
قرار داد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه 
شخصی خود در فضای مجازی نوشت: »در حالی که از اوایل 
در  از صادرکنندگانی که  بخش  آن  به  با مجوز صادره  هفته، 
خصوص نحوه بازگرداندن ارز خود به چرخه اقتصادی عملکرد 
خوبی داشته اند، قاعدتا باید شاهد عرضه بیشتر ارز و کاهش نرخ 

آن بودیم. چرا این گونه شد؟«
وی مصوبه آزاد شدن ورود برخی کاال ها توسط مرزنشینان 
را پاسخ این سوال می داند و این گونه می نویسد: »یک دلیل 
طریق  از  کاال  قلم  ده ها  ورود  آزادی  مصوبه  به  برمی گردد 
مرزنشینان و ملوانان. در شرایط تحریم و محدودیت های ارزی، 
این دسته از تصمیمات، واردات اجناس غیر ضرور در موقعیت 
زمانی تحریم را افزایش داده و قطعا موجب افزایش تقاضای ارز 
در سلیمانیه، دبی و هرات و متعاقبا در بازار ایران شده است.« 
به  وزیران  محترم  هیات  از  کرد،  عنوان  نهایت  در  رئیس کل 

فوریت، تجدیدنظر در این مصوبه را خواهم خواست.
مدیریت نوسان در بازار ارز

بسیاری از فعاالن، اما اعتقاد دارند، ممکن است بازار در اولین 
روز هفته با نوسان زیادی مواجه شود. از نظر آنها، امکان دارد در 
ابتدای روز بازار ارز تحت تاثیر خبر FATF با یک موج فروش 
این  که  است  آن  معامله گران  از  شماری  نگرانی  شود.  مواجه 
کاهش با هجوم نوسان گیران در قیمت های پایین تر مواجه شود. 
در این میان، برخی کارشناسان به بازارساز پیشنهاد می دهند، 
با کم کردن دامنه نوسانات و مدیریت عرضه و تقاضا، التهاب 
بازار  بازار را کاهش دهد. هر قدر دامنه نوسانات در  احتمالی 
ارز و سکه محدودتر شود، توجه افراد عادی به بازار های دیگر 
نوسانات  افزایش  که  است  حالی  در  این  متمایل خواهد شد. 
می تواند زمینه ساز موج مهاجرت معامله گران به سوی دو بازار 

ارز و سکه شود.

اقتصادی 5

شهردار بندرعباس اعالم کرد:

 کسب تجارب، ارزشمندترین
دستاورد نمایشگاه شهر ایده آل

شهردار بندرعباس در بازدید از نهمین نمایشگاه مدیریت شهری و روستایی 
مهمترین دستاورد این نمایشگاه را احصاء تجارب و موفقیتهای دیگر استانها در هر 

کدام از سر فصلهای شهرداری قلمداد کرد.
به گزارش كميته اطالع رساني نهمين نمايشگاه مديريت شهري و روستايي 
، عباس امینی زاده  در بازدید از کمیته اطالع رسانی نهمین همایش و نمایشگاه 
مدیریت شهری و روستایی در جمع خبرنگاران گفت: این نمایشگاه کوتاهترین 
راه  برای تبادل اطالعات می باشدو  از آنجایی که شهر بندرعباس در زمینه بافت 
فرسوده پیشتاز دیگر استانهاست شهرداریهای دیگر استانها از چگونگی موفقیت ما 
کسب تجربه کرده و ما نیز از هر کدام از استانها در هر حوزه ای که فعالیت و موفقیت 

بیشتری داشته اند در مورد چگونگی کسب آن موفقیت تبادل اطالعات کردیم.
وی از دیگر مواهب نمایشگاه به ایجاد شور و نشاط اجتماعی اشاره کرد.

و  ،امکانات  عمرانی  در حوزه  های شهرداری  وی؛مهمترین سرفصل  گفته  به 
تجهیزات مدیریت و برنامه ریزی شهری،ایجادزیرساختها و زیباسازی است در این 

نمایشگاه  این سرفصلها بطور تخصصی دیده شدند.
 شهردار بندرعباس از مهمترین اولویت های پیش روی شهرداری به تقویت حوزه 
حمل و نقل و فراهم کردن زیرساختهای گردشگری و ارائه خدمات و توسعه متوازن 

محالت فرسوده اشاره کرد. 
امینی زاده خاطرنشان کرد: طی ۴ سال گذشته ۲۶ خیابان در محالت قدیمی 

ساختیم.
 امینی زاده با اشاره به بهسازی تخصصی برکه گرد اذعان کرد: در کنار ساختمانهای 
بزرگ و مدرن بایستی به محالت قدیمی رسیدگی شود و این شیوه ای در شهرسازی 
مدرن می باشد که خدمات به دل محالت بیاید ساختارهای محلی موجب تعلق 

خاطر افراد محله و افزایش مشارکت آنها می شود.
وی رقابت پذیر بودن شهر ها را از دیگر شاخصها برشمرد و افزود: یکی از رقابتها 
شهر خالق است به همین منظور برای ساخت فرهنگسرا ورود کردیم تا از فکر، ایده 
و خالقیت هنرمندان استفاده شود و برگزاری شبهای فرهنگی بندرعباس با همین 
نگاه  در راستای جذب گردشگر و رونق اقتصادی و معرفی بازیها، موسیقی و حتی 

مداحی های محلی استان است .
وی در مورد توقف برخی پروژه های شهرداری گفت :موضوع کمبود اعتبارات 
مهمترین علت است وی به همکاری استاندار در وصول مطالبات شهرداری اشاره 
کرد و افزود: هر چند وصول مطالبات کافی نبوده اما نسبت به سنوات گذشته 
افزایش داشته است و ضرورت دارد برخی از دستگاه ها که در این استان حضور 
دارند اما ارزش افزوده خود را به تهران پرداخت می کنند ارزش افزوده خود را به 

استان بیاورند.
وی همچنین در مورد صنایع و شرکتهای بزرگ غرب بندرعباس گفت : این 
شرکتها در محدوده مناطق ویژه و اقتصادی قرار دارند که مشمول معافیت مالیاتی 
هستند بایستی قوانینی وضع شود تا وجود این شرکتها برای استان نیز مفید واقع 

شود.

وزیر راه و شهرسازی:

افزایش وام مسکن در دستور کار نیست

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که وظیفه ما تعادل بخشی به عرضه و 
تقاضی مسکن است، گفت: هیچ گاه اعالم نکردیم که برنامه ای برای افزایش 

وام مسکن داریم.
به گزارش ایسنا، محمد اسالمی در بزرگداشت روز مهندس اظهار کرد: یکی از 
وظایف ما تعادل بخشی به عرضه و تقاضای مسکن بویژه برای اقشار کم درآمد و 
پایین جامعه است. بر این اساس جریان پایداری را دنبال می کنیم. ما باید جریانی 
را ایجاد کنیم که به خانه دار شدن مردم منتهی شود. ما زمین در اختیار فعاالن 

بخش مسکن قرار می دهیم.
اسالمی پروسه خانه دار شدن دهک های باالی جامعه را کمتر از سه سال دانست 
و گفت: ما باید به دهک های پایین جامعه کمک کنیم تا بتوانند صاحب خانه 

مناسب شوند.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص برنامه این وزارتخانه برای افزایش وام مسکن 
اظهار کرد: من هیچ گاه نگفتم که برنامه ای برای افزایش تسهیالت مسکن داریم.

در این برنامه همچنین طاهری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
تهران با بیان این که ۵۰۰ هزار مهندس در سطح کشور حضور دارند، گفت: ۱۱۰ 
هزار مهندس در استان تهران داریم و سازمان نظام مهندسی خدمات طراحی و 
نظارت و به طور کلی کنترل ساختمان را بر عهده دارد ولی جای تعجب دارد که با 
این تعداد کثیر مهندسان هنوز بخش عمده ای از ساخت و سازهای شهری توسط 

مهندسان انجام نمی شود.
وی افزود: عدم استفاده از ظرفیت مهندسان موجبات هدر رفت سرمایه های 

ملی می شود.
وی با بیان این که با روی کار آمدن هیأت مدیره دوره هشتم سازمان نظام 
مهندسی توجه ویژه ای به استفاده از مهندسان ذی صالح شده است، تاکید کرد: 
امیدواریم با همکاری شورای شهر، شهرداری و سازمان نظام مهندسی شاهد 

افزایش کیفیت ساخت و سازها باشیم.

یکشنبه / ۵ اسفند ۱۳97 / شماره ۳6۰

 حفظ سرمایه های فیزیکی اولویت سازمان بنادر و دریانوردی است
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: صیانت و حفظ سرمایه های فیزیکی در همه بنادر تجاری کشور از اولویت های این سازمان است. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمدرضا الهیار روز شنبه در نشست تخصصی مدیریت 

دارایی های فیزیکی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: اسکله ها، موج شکن ها، تاسیسات، تجهیزات و ابنیه ها مهمترین سرمایه های کشور در بنادر تجاری هستند و رسیدگی به این سرمایه های ملی ارایه نقشه راه یکی از مهمترین برنامه ها در این سازمان است.  با 
بیان اینکه هر سازمانی دارای دو سرمایه انسانی و فیزیکی است، یادآور شد: حفظ این دو سرمایه برای سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اگر هر کدام از این سرمایه ها دچار ضعف و کاستی شوند، در رسیدن به اهداف سازمانی به مشکل خواهیم خورد.

دالر در معامالت پشت خطی کانالی نزول کرد

پیچ کاهشی در بازار ارز
اخبار

خودروسازی را فکر زمستان نبود
خودروسازان باید از فرصت توافق هسته ای و پسابرجام استفاده و دامنه 
داخلی سازی قطعات را گسترش می دادند تا در صورت تکرار ماجرای تحریم، 

دوباره در گرداب افت تیراژ فرو نروند.
دو  فاصله  ایران در  نوشت: خودروسازی  اقتصاد  دنیای  روزنامه  ایسنا،  به گزارش 
تحریمی که گریبانش را گرفت، این مجال را داشت تا خود را برای روزهای سخت انزوا 
و تنهایی آماده کند. با این حال فرصت طالیی توافق هسته ای و »پسابرجام« را از دست 
داد و حاال روزهایی دشوارتر از دوران تحریم های اولیه را تجربه می کند. طی حدوداً 
نیم قرنی که از عمر خودروسازی ایران می گذرد، سایه سنگین تحریم ها دو بار روی این 
صنعت افتاده و هر دو بار، افت شدید تولید و صعود قیمت ها را در کنار کاهش کیفیت 

و خدمات به دنبال داشته است.
هر چند انتظار می رفت خودروسازان با استفاده از تجربه تحریم های اولیه خود را 
برای تکرار احتمالی این ماجرا در آینده آماده کنند اما نه خود آنها فکر روز مبادایی 
دیگر را کردند و نه دولت به عنوان مالک شان، شرایط را برای آماده سازی صنعت خودرو 
فراهم کرد. به عبارت بهتر فرصت بزرگی که بین اواخر سال ۹۲ )توافق هسته ای( تا 
اوایل ۹۷ )خروج آمریکا از برجام( در اختیار خودروسازی ایران قرار گرفت تا ضعف ها 
و چالش هایش را در مسائل مختلف )از داخلی سازی گرفته تا قیمت گذاری دستوری( 
رفع یا حداقل کمرنگ کند، عمالً از دست رفت. نتیجه این کم کاری ها نیز آن شد 
که با برقراری دوباره تحریم ها علیه صنعت خودرو، اتفاقات پنج - شش سال پیش با 
شدت بیشتری تکرار و مشتریان را در شوکی بزرگ فرو برد. اگر نگاهی به روند تولید 
و قیمت خودروها در کشور در دهه ۹۰ بیندازیم، متوجه افت و خیزهای قابل توجهی 
در نمودارهای مربوطه خواهیم شد که همه آنها به طور مستقیم با تحریم و همچنین 
مشکالت داخلی به خصوص در حوزه اقتصادی مرتبط هستند. آغاز دهه ۹۰ ابتدا دورانی 
طالیی را برای صنعت خودرو کشور رقم زد؛ به نحوی که خودروسازان توانستند در سال 
۱۳۹۰ به رکورد تولید یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه دست پیدا کنند. این رکورد 
که نقطه عطف اصلی در تاریخ تولید خودروسازی کشور به شمار می رود و تا به امروز 
شکسته نشده، در واقع حاصل دست به دست هم دادن عوامل مختلفی بود، به خصوص 
تداوم رشد قطعه سازی، ارتباطات مناسب بین المللی و حضور خودروسازان خارجی در 
کشور و توجه ویژه دولت ها به صنعت خودرو. هر چند خودروسازان قصد داشتند در 
ادامه، رکوردهای دیگری را نیز بشکنند اما تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران و 
سرایت آن به صنعت خودرو، اجازه تحقق برنامه ها را نداد. اوایل سال ۹۱ بود که پژو 
همکار بیست وچند ساله ایران خودرو ناگهان ارتباط خود را با صنعت خودروی کشور 
قطع کرد تا زمینه ساز افت تیراژی شدید در »جاده مخصوص« شود. عالوه بر این، تحریم 
صنعت خودرو سبب شد دسترسی شرکت های خودروساز داخلی به قطعات خارجی 
محدود شود و اینجا بود که داخلی سازی مورد ادعای خودروسازان به چالش کشیده 
شد. طبق نمودار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید در صنعت 
خودروی ایران طی سال ۱۳۹۱ با کاهشی ۴۰۰ هزار دستگاهی به یک میلیون و ۲۰۰ 
دستگاه می رسد که کامالً تحت تأثیر تحریم ها و خروج خارجی ها بوده است. در سال ۹۲ 
نیز اوضاع بدتر می شود؛ به نحوی که آمارها نشان می دهد تیراژ خودروسازی ایران در 
این سال به نوعی سقوط آزاد کرده و به کمتر از ۸۰۰ هزار دستگاه )یعنی نصف تولید 
سال ۹۰( نزول می کند. این شرایط به وضوح نشان می دهد که اوالً خودکفایی مطلق 
در خودروسازی ایران انجام نشده و داخلی ترین محصوالت نیز نیازمند قطعات خارجی 
هستند و ثانیاً تحریم و قطع روابط بین المللی نیز در افت شدید تولید، بسیار اثرگذار بوده 
است. در اواخر سال ۹۲ اما به واسطه تغییر دولت و در ادامه، حصول توافق هسته ای، 
خودروسازی کم کم از مسیر نزولی تولید خارج و در جاده رشد قرار می گیرد که البته 
نتایج آن در سال ۹۳ خود را نشان می دهد. طبق آمار موجود، خودروسازان کشور موفق 
می شوند تیراژ خود را در این سال به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه برسانند. 
اگر چه در سال ۹۴ دوباره تیراژ افت کرده و به زیر یک میلیون دستگاه می آید اما در 
ادامه شتاب گرفته و طی سال ۹۵، مرز یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه را رد می کند. 
در نهایت طی سال ۹۶، خودروسازان کشور موفق می شوند تیراژ را به باالی یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار دستگاه برسانند و خود را به رکورد سال ۹۰ نزدیک کنند. اتفاقات مثبتی که 
در تولید خودرو طی دوران توافق هسته ای و »پسابرجام« رخ داد، کامالً با بهبود روابط 

سیاسی و اقتصادی ایران و کشورهای دنیا در ارتباط بود.

در این فضا، عالوه بر آن که تأمین قطعات از خارج روندی عادی و مقبول داشت، تولید 
قطعات داخلی نیز از شرایط مناسبی برخوردار بود و در نتیجه، تیراژ در مسیر رشد و 
حتی شکستن رکورد سال ۹۰ قرار گرفت. خودروسازان قصد داشتند با ادامه روند مثبت 
تولید، رکورد سال ۹۰ را بشکنند و در سال ۱۴۰۴ نیز از مرز سه میلیون دستگاه عبور 
کنند اما این رؤیا فعالً به دلیل وقوع دوباره تحریم، بر باد رفته به نظر می رسد. در واقع 
تکرار داستان تحریم البته با شدتی بیش از گذشته، برنامه های خودروسازی ایران را در 
عرصه تولید و کیفیت و توسعه محصول به هم ریخت و این صنعت را در شرایطی بدتر 
و سخت تر از سال های ۹۱ و ۹۲ قرار داد. با خروج آمریکا از برجام در شامگاه هجدهم 
اردیبهشت امسال و بازگشت تحریم های صنعت خودرو، اتفاقات دوره قبل تحریم )رفتن 
شرکای خارجی، قطع ارتباطات بین المللی و محدودیت دسترسی به قطعات خارجی( به 
شکلی شدیدتر تکرار شد و تیراژ در مسیری نزولی قرار گرفت. بنا بر پیش بینی ها، تولید 
خودرو در کشور طی سال جاری احتماالً به یک میلیون دستگاه نیز نخواهد رسید، آن 
هم در شرایطی که قیمت خودرو آزاد شده است. مجموعه سیگنال های اقتصادی و 
سیاسی ارسال شده طی چند وقت گذشته نیز دورنمای مثبتی را از اوضاع خودروسازی 
در سال آینده متصور نمی کند و هیچ بعید نیست تیراژ خودروهای داخلی در انتهای 

۹۸ از امسال کمتر بشود.
کارهایی که انجام نشد

با وقوع تحریم های دوباره علیه خودروسازی ایران و افت شدید تولید، مشخص 
شد خودروسازان کشور در فاصله دو تحریم عمالً کار خاص و قابل توجهی در حوزه 
داخلی سازی قطعات انجام نداده اند. از آن سو دولت و به خصوص وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نیز این اجازه را به صنعت خودرو ندادند تا بهترین استفاده را از دوران طالیی 
توافق هسته ای و پسابرجام برده و چالش هایی مانند قیمت گذاری دستوری، ضعف 
فناوری و تکنولوژی، حذف موانع ورود سرمایه گذاران خارجی و همچنین دولتی بودن 
را رفع یا کمرنگ کند. به عبارت بهتر، کاهلی خودروسازان از یک طرف و بستن دست 
آنها توسط دولت از سوی دیگر، فرصت میان دو تحریم را برای صنعت خودرو سوزاند و 
حاال خودروسازی با تیراژی به شدت افت کرده و قیمتی ترمز بریده و مشتریانی به غایت 

معترض و ناراضی دست و پنجه نرم می کند.
یکی از مهم ترین کارهایی که خودروسازان می توانستند در فاصله دو تحریم انجام 
دهند، افزایش داخلی سازی قطعات بود. در تحریم های قبلی که تازه به سختی حال 
نبود، وابستگی خودروسازان به قطعات خارجی، کار دست آنها داد و باعث شد تیراژ 
افت کند. با توجه به این تجربه تلخ، طبعاً خودروسازان باید از فرصت توافق هسته ای 
و پسابرجام استفاده و دامنه داخلی سازی قطعات را گسترش می دادند تا در صورت 
تکرار ماجرای تحریم، دوباره در گرداب افت تیراژ فرو نروند. هر چند آمریکا اردیبهشت 
امسال برجام را نقض و اواسط مرداد، خودروسازی ایران را تحریم کرد و طبعاً منظور از 
فرصت سوزی خودروسازان، این مقطع زمانی نیست، با این حال قابل پیش بینی بود که 
با آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید، توافق هسته ای و برجام آسیب ببیند. حتی قبل تر 
از ریاست جمهوری ترامپ و از آنجا که سیاست خارجی ایران طی این سال ها پر نوسان 
بوده و همواره احتمال قطع و وصل ارتباط با کشورهای مختلف وجود داشته است، 
خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این آینده نگری را که وقوع دوباره 

تحریم دور از ذهن نیست، می داشتند که نداشتند.
به نظر می رسد اگر زنجیره خودروسازی در چهار سال طالیی )۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶( 
توجه ویژه ای به داخلی سازی قطعات می کردند و سرمایه گذاری الزم را در این پروژه 
انجام می دادند، احتماالً حاال شرایط بهتری در تولید داشتند. مشکل اصلی خودروسازی 
ایران در مقطع فعلی، تأمین قطعات است و چون این مساله به چالش خورده، تیراژ به 
شدت افت کرده و به تبع آن، قیمت ها نیز نجومی باال رفته اند. تردیدی وجود ندارد که 
اگر خودروسازان می توانستند تولید را در مقطع فعلی )به واسطه داخلی سازی هر چه 
بیشتر قطعات( در سطح نسبتاً مناسبی نگه دارند، حاال بازار با این انفجار قیمتی روبه رو 
نبود. وابستگی خودروسازان به قطعات خارجی از دو جهت مشکل ساز شده است؛ اول 
این که شرکت های خارجی از ترس جرایم مادی و معنوی آمریکا، ارتباط با خودروسازی 
ایران را قطع یا به پایین ترین حد ممکن رسانده اند. این موضوع سبب شده تأمین 
قطعات به شدت مختل شود و به تبع آن، تیراژ افتی بزرگ را به خود ببیند. نکته دوم نیز 
اینجاست که زنجیره خودروسازی شامل شرکت های خودروساز و قطعه ساز، با کمبود 

نقدینگی مواجهند بنابراین نمی توانند نسبت به تولید و تأمین قطعات و مواد اولیه در 
سطح مورد نیاز خود اقدام کنند.

رفته،  دست  از  برجام  و  هسته ای  توافق  طالیی  فرصت  که  شرایط  این  در  اما 
خودروسازان تازه به فکر داخلی سازی و خودکفایی افتاده و قطعه سازان را فراخوان 
داده اند تا نسبت به ساخت داخل کردن برخی قطعات وابسته به خارج اقدام کنند. 
هر چند این اقدام می تواند تا حدی به بهبود داخلی سازی کمک کند، اما قطعاً شرایط 
برای داخلی سازی طی سال های ۹۳ تا ۹۶ بسیار مهیاتر و بهتر بود تا مقطع فعلی. در 
آن دوران، خودروسازان و قطعه سازان می توانستند به واسطه باز شدن فضای بین المللی 
و ارتباطات مناسب با خارجی ها، راحت تر و کم هزینه تر از حال، داخلی سازی را توسعه 
دهند. در کنار اقداماتی که خودروسازان در حوزه توسعه داخلی سازی انجام ندادند، 
دولت و به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نگذاشتند خودروسازی از فرصت 
طالیی اش برای توسعه داخلی سازی و آمادگی برای مواجهه با تحریم های دوباره، بهره 
الزم را ببرد. یکی از این موارد، تداوم سرکوب قیمت بود؛ سیاستی که دالل پروری کرد و 
نقدینگی خودروسازان را به چالش کشید. از آنجا که خودروسازان اجازه نداشتند قیمت 
محصوالت خود را متناسب با حاشیه بازار تعیین کنند، نقدینگی هنگفتی از دست آنها 

پرید و نصیب دالالن شد.
تبعات منفی این سیاست به وضوح خود را طی سال جاری نشان داد و ضرر ۱۱ هزار 
میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان آذر ماه ۹۷، تنها یک نمونه از این اثرات 
زیانبار است. به نظر می رسد اگر دولت در همان ابتدای دوران توافق هسته ای، سیاست 
سرکوب قیمت را کنار می گذاشت، حاال خودروسازان حداقل از حیث نقدینگی با این 
حجم از مشکالت مواجه نبودند. اتفاقاً موضوع نقدینگی به طور مستقیم با داخلی سازی 
قطعات نیز در ارتباط است؛ چه آن که وقتی پول باشد، ساخت داخل نیز بیشتر در 
دسترس خواهد بود. به عبارت بهتر، اگر در آن دوران طالیی، نقدینگی خودروسازان 
به واسطه حذف سیاست سرکوب قیمت، شرایط مناسبی پیدا می کرد، هم امکان 
داخلی سازی بیشتر قطعات وجود داشت و هم تأمین قطعات از داخل نیز در سطحی 
وسیع تر ممکن بود. در حال حاضر یکی از دالیل کاهش تولید عالوه بر مختل شدن 
تأمین قطعات از خارج، ضعف تولید داخل است؛ به نحوی که قطعه سازان نمی توانند 
همه نیاز شرکت های خودروساز را تأمین کنند و این موضوع از کمبود نقدینگی و عدم 
پرداخت مطالبات آنها )قطعه سازان( سرچشمه می گیرد. بنابراین لغو سیاست سرکوب 
قیمت، می توانست نقدینگی خودروسازان را افزایش داده و در نتیجه، طلب قطعه سازان 

پرداخت و تأمین قطعات و البته توسعه داخلی سازی در بستری مناسب انجام شود.
هر چه هست، خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، با کاهلی و اصرار 
برای  را  آمادگی الزم  ندادند صنعت خودرو  اجازه  بر سیاست های شکست خورده، 
تحریم های دوباره به دست بیاورد و نتیجه این ماجرا در آئینه تولید و قیمت و احتماالً 

کیفیت، انعکاس یافته است.


