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داروگــر یکی از قدیمی تریــن کارخانه های صنعتی فعال 
در کشــور بود که طی روزهای گذشــته خبرهایی مبنی بر 
تعطیلی آن در فضای مجازی منتشر شده بود. خبرهایی که 
حاال و پس از گذشــته چند روز با تکذیب مسئوالن وزارت 
صنعت و مدیران این کارخانه همراه شده است. طی روزهای 
گذشــته خبر تعطیلی داروگر به علت بدهی به شبکه بانکی 
که آغــاز آنها مربوط به ســال های 89 و 90 بود تبدیل به 
یکی از خبرهای حاشیه ای در شبکه های اجتماعی شده بود 
تا اینکه به دنبال انتشــار اخباری مبنی بر تعطیلی کارخانه 
قدیمــی و پرآوازه داروگر رییس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان تهران با تکذیب این خبر گفت: داروگر برند 
قدیمی کشور در تولید محصوالت بهداشتی است و نه تنها 
تعطیل نشده بلکه تولید آن افزایش نیز داشته است. براساس 
اعالم شبکه اطالع رســانی وزارت صنعت از چند روز پیش 
چند رســانه و خبرگزاری به صــورت کامال هماهنگ اقدام 
به انتشــار اخباری درباره کارخانه پرآوازه داروگر کردند و به 
نقل از کارگرانی که بدون نام و نشــان بودند مدعی شــدند 
کارخانه داروگر کارگرانش را به مرخصی اجباری فرســتاده 
و تعطیل شده است. همچنین برخی کانال های تلگرامی در 
اقدامی جهت دار تالش کردند با تصویربرداری از ساختمان 
دفتر مرکزی داروگر در تهران که البته در ساعات بعد از ظهر 
و تعطیلی دفتر انجام شــده بود این خبر را در افکار عمومی 

القا کنند که داروگر با قدمتی چند 10 ساله به دلیل مشکالت 
تولید تعطیل شــده و کارگرانش بیکار شده اند و به قول این 

رسانه ها سونامی تعطیلی کارخانجات در کشور ادامه دارد! 
صرف نظر از اهداف این رسانه از انتشار اخبار کذب، رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در این رابطه 
گفت: برند داروگر برند بزرگ و معتبری است و هیچ مشکلی 
در عرصه تولید ندارد. محمدرضــا مس فروش افزود: پس 
از انتشــار این خبر با وجود اینکه از نزدیک به کلیه مسایل 
کارخانجات استان اشــراف داریم اما باز هم برای اطمینان 
از مســاله بررسی های کاملی درباره کارخانه تولیدی داروگر 
انجام شد چراکه وظیفه قانونی ما حمایت از تولید و اشتغال 
در کشــور است. وی تاکید کرد: کارخانه بزرگ داروگر یکی 
از بهترین واحدهای تولیدی فعال کشــور اســت و در طول 
سال گذشته با افزایش تولید نیز همراه بوده و به هیچ عنوان 
تعدیل،کاهــش و یا اخــراج نیرو ندارد. بــه گفته این مقام 
مســوول، داروگر روال عادی تولید خود را طی می کند و در 
فرصت تعطیلی های فروردین ماه برنامه بهسازی و نوسازی 
خود را سپری کرده تا بتواند با توان بیشتری در چرخه تولید 

محصوالت مطلوب گام بردارد.  
از طرف دیگر بیژن اسماعیلی، مدیرعامل مجتمع تولیدی 
داروگر نیز در این رابطه با اظهار تعجب از انتشــار این اخبار 
گفت: هدف از انتشار این خبرها ایجاد فضای یاس و تردید 

در جامعــه و مغایر با فرامین مقام معظم رهبری در ســال 
اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است.  اسماعیلی با یادآوری 
بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای سال تصریح کرد: رفتار 
صحیح آن بود که رســانه ها پیش از انتشار این خبر صحت 
و ســقم آن را از مدیران مربوطه استعالم می کردند. وی با 
اشاره به اینکه داروگر بخش عظیمی از تولید صنایع شوینده 
و آرایشــی و بهداشتی کشور را تولید می کند افزود: اینگونه 
برخوردهای رسانه ای با توجه به سختی ها و تنگناهای بخش 
تولید اندک رمق باقی مانــده در کالبد صنعت را نیز از بین 
خواهد برد. مدیرعامل هلدینگ داروگر یادآور شــد: انتشار 
این خبر نــه تنها جنبه حمایتی از کارگــر را ندارد که خود 
سبب بی اعتمادی عمومی در سرمایه گذاری صنعتی شده و 

مشکالت را بیشتری کند.
اســماعیلی با اشــاره به اینکه هلدینگ داروگر شــامل 
کارخانه های شوینده، بهداشتی و آرایشی کف، تولی پرس، 
تولید دارو، روغن نباتی جهان، شیرینی شکالت کیوان و 1۲ 
واحد تولیدی بزرگ اســت تاکید کرد: چگونه ممکن است 
مجموعه ای که ۶0 درصد بازار شوینده، آرایشی و بهداشتی 
را تامین می کند تعطیل شود. این مدیر ارشد هلدینگ داروگر 
بهسازی و نوســازی تجهیزات )اورهال( را نیاز ساالنه تمام 
کارخانجات صنعتی دانســت و اظهار کرد: آیا ممکن است 
که خط تولید پودر لباسشــویی ما کــه روزانه هزار تن پودر 

شــوما، دریا و کف تولید می کند نیاز به اورهال نداشته باشد 
و یا دســتگاه شــاپوی تخم و مرغی ما که در سراسر دنیا 
شــناخته شده و روزانه بیش از 100 تن تولید می کند نیازی 
به تعمیرات سالیانه نداشــته باشد؟ اسماعیلی با ابراز تاسف 
از عملکرد برخی رســانه ها یادآور شــد: بــا توجه به اینکه 
داروگر ســهم مهمی در بازار داشته و محصوالت خود را با 
قیمت های مناسب عرضه کرده و نقش تنظیم کننده بازار را 
نیز ایفا می کند در تالشیم تا با حداقل تعطیلی و بهره گیری 
از فرصت ها بالفاصله تولید را از سر گرفته و پرتوان تر از قبل 

در چرخه تولید فعالیت کنیم.

نگاهی به وضعیت داروگر  
ماه های پایانی دوره چهارساله دولت یازدهم در حال سپری شدن است و حاال می توان ماجرای خبر و تکذیب خبر تعطیلی داروگر

گفت که بهترین فرصت برای بررســی عملکرد دولت در همین روزهای پایانی است. 
دولت یازدهم در حوزه اقتصاد در طول سه سال گذشته توانسته است تا به خوبی تورم را 
کنترل کند. بررسی گزارش های رسمی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می دهد 

که رشد اقتصادی 9 ماهه در سال 95 به ۶.11 درصد رسیده است.
با این حال در کنار این موفقیت ها هنوز شاهد نوعی رکود در بازارهای کشور هستیم. 
به عبارت بهتر معضل بیکاری به طور کامل حل نشــده و اهمیت همین موضوع موجب 
شده تا در سال 9۶ تولید و اشتغال به  عنوان اولویت های مورد توجه در نام گذاری سال در 
کنار اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته اســت. این موارد در حال حاضر اصلی ترین 
مسائل کالنی هســتند که دولت در آخرین ماه های دوره چهار ساله خود با آن ها روبرو 

خواهد بود.
دولت یازدهم در ســال 9۲ و در زمانی که روی کار آمد، تمام توان خود را برای رفع 
تحریم ها گذاشــت و سال گذشته )95( به عنوان اولین سال اجرای برجام انتخاب شد، با 
این حال هنوز ثمرات برجام به طور کامل در اقتصاد ایران قابل لمس نیســت و شــاهد 
کارشــکنی هایی از سوی طرف قرارداد، به ویژه آمریکا هستیم. در این میان وزارت نفت 
به خوبی توانست درآمدهای نفتی ایران را به حد قابل قبول برساند و بحران نفتی را پشت 
سر بگذارد، ولی باید توجه داشت که درآمدهای حاصل از فروش نفت به دیگر کشورها 

به طور صحیح خرج شود.
از طــرف دیگر هنوز هم برخی تحریم های بانکی باعث شــده تــا ما نتوانیم برخی 
درآمدهــای ارزی خود را به کشــور منتقل کنیم. به هر حال دولت تا امروز براســاس 
اولویت های خود به جلو حرکت کرده و پیش بینی می شــود در سال 9۶ تورم تا اندازه ای 
افزایش یابد و به حدود 1۲ تا 1۳درصد برسد. باید در نظر  داشت که نقدینگی در گردش 
جامعه باالســت و همین امر موجبات افزایش تورم را بــه وجود می آورد و این اتفاق را 

باید طبیعی دانست.
سال 9۶ سالی است که براساس پیش بینی ها قرار است حوزه ساخت و ساز نیز رونق 
را به خود ببیند و پس از حدود چهار ســال باالخره مســکن از حالت رکود خارج شود. 
باید یادآور شــد که فعالیت های ساختمانی اکثرا رابطه مستقیمی با درآمدهای نفتی دارد 
و هرچه درآمدهای نفتی باالتر رود، فعالیت های ساختمانی نیز افزایش می یابد و به نظر 
می رسد راه عالج بیکاری قشر عظیمی از جوانان به ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی در 

صنعت مسکن و صنایع زیرین آن نهفته شده باشد.
دولت یازدهم طی حدود چهارســال گذشته سعی کرده تا صنایعی را که نیمه کاره رها 
بودند، دوباره به چرخ تولید و اشتغال بازگرداند. آینده اقتصاد ایران تا حد زیادی بستگی 
به روابط بین المللی ایران دارد و دولت ها در آینده باید تمام تالش خود را در پیش بگیرند 
تا روابط حســنه ای را در حوزه اقتصاد با خارجی ها به وجود آورند. در سالی که گذشت، 
وزارت خانه ها و نهادهای مختلف اقدامات گوناگونی را با موفقیت پشــت ســر گذاشتند 
که از جمله آن می توان به افزایش مالیات ارزش افزوده توســط وزارت اقتصاد و دارایی 

اشاره کرد.
در چنین شرایطی بانک مرکزی نیز فعالیت هایی انجام داده و در مجموع توانست تورم 
را در حالت تک رقمی نگه دارد؛ با این حال هنوز نتوانســته اند مشکل بیکاری را به طور 
کامل حل ســازند و دولت برای سال آینده باید برنامه ای برای حل این موضوع تدوین 
کند. همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این راستا باید نقش بسزایی ایفا کند تا 
در بازار رونق به وجود آید. در این زمینه الزم اســت دولت توجه خاصی به نقش بخش 

خصوصی داشته باشد و نقش خود را در اقتصاد کاهش دهد.
امــروزه هر کار کوچکی که بخش خصوصی قصد انجام آن را دارد، در بوروکراســی 
پیچیده ای قــرار می گیرد که همین امر فعاالن اقتصاد ایــران را دچار یاس و ناامیدی 
می کند. در این زمینه الزم است نهادهای مربوطه هر چه سریع تر آسان سازی مقررات را 

انجام دهند تا باالخره اقتصاد ایران رکود را پشت سر بگذارد.

عملکرد مناسب دولت در 
کنترل تورم  

   
براســاس اعالم مرکز آمار، شاخص در ســال 1۳95 به رقم ۲۳1/۶رسید که نسبت 
به سال قبل ۶/8درصد افزایش داشته؛ اما این رقم نشان دهنده کاهش 11/۳درصدی 
نرخ تورم ســال گذشته نسبت به نرخ تورم سال 1۳9۴ است. مرکز آمار ایران گزارش 
شــاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در سال 1۳95 را 
اعالم کرد. شــاخص کل )برمبنای 100 - 1۳90( در سال 1۳95 به رقم ۲۳1/۶رسید 
که نسبت به سال قبل ۶/8درصد افزایش داشته است و نشان دهنده کاهش نرخ تورم 
ســال 1۳95 نسبت به نرخ تورم ســال 1۳9۴ )11/۳درصد( است. همچنین شاخص 
گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« در این سال به رقم ۲7۲/۳ رسید 
که نسبت به سال قبل 7/۶ درصد افزایش داشته است و نسبت به نرخ تورم این گروه 
در سال 1۳9۴ )9/7درصد( کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی »خوراکی ها« در 
سال مورد بررسی به عدد ۲70/0رسید که نسبت به سال قبل 7/۴درصد افزایش نشان 
می دهد. شاخص گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« در سال 1۳95 به رقم 
۲17/7 رســید که ۶/۴ درصد نسبت به ســال قبل افزایش داشته است و نشان دهنده 
کاهش نرخ تورم این گروه در ســال 1۳95 نســبت به نرخ تورم همین گروه در سال 

1۳9۴ )1۲/0درصد( است.

اعالم جزئیات تورم شهری در سال ۹۵

  بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایــران اعالم کرد: 
نگهــداری ارز به صورت اســکناس از ایــن پس حداکثر 
تا ســقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به ســایر ارزها 
بالمانع و باالتر از آن مشــروط به ارایه مستندات است. به 
گزارش اقتصاد آنالین، بانک مرکزی با ابالغ »دستورالعمل 
مربوط به تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل 

کشــور«، اعالم کرد: نگهداری ارز برای مبالغ بیش از 10 
هزار یورو، شــخص باید اعالمیه بانکی و یا هر سندی که 
بیانگر پرداخت مبلغ مربوطه توســط بانک باشد، ارایه کند. 
ارائه فاکتور صرافی های مجاز با درج در سامانه نظارت ارزی 
)سنا( و یا رسید چاپی حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار 
ارز مزبور در هنگام ورود به کشــور باشد، از دیگر مدارک 

مورد قبول بانک مرکزی است. برپایه این گزارش و برای 
تعیین تکلیف ارزهایی که قبل از ابالغ این دســتورالعمل 
توسط مردم نگهداری می شوند و حداقل یکی از اسناد اشاره  
شــده را نداشته باشــند، در یک بازه زمانی سه ماهه برای 
مبالغ بیــش از 10 هزار یورو یا معادل آن به ســایر ارزها 
شــیوه های متنوعی از جمله مراجعه به یکی از بانک ها و 

افتتاح حساب ارزی پیش بینی شده است. فروش ارز مربوطه 
به یکی از بانک ها به  نرخ آزاد و یا صرافی های مجاز با درج 
در سامانه سنا از دیگر راه هایی است که برای تعیین تکلیف 
ارزهای مازادد بر سقف مورد نیاز تعیین شده است. براساس 
اعالم بانــک مرکزی هرگونه مبادله یا        خرید و فروش ارز، 

خارج از سیستم بانکی و یا صرافی مجاز، ممنوع است.   

سقف نگهداری ارز ۱۰هزار یورو تعیین شد

وزارت صنعــت، معدن و تجارت از تولید 1۶ میلیون و ۴۶۲ هزار تن فوالد خام ایران 
در 11 ماهه 1۳95 )منتهی به بهمن ماه( خبر داد که در مقایســه با دوره مشــابه سال 
1۳9۴ رشــد هشت درصدی را ثبت کرد. جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نشــان می دهد در 11 ماهه سال 1۳9۴ مجموع تولید فوالد خام کشور به 15 میلیون 
و ۲۴8 هزار و ۲00 تن رســید. انجمن تولیدکنندگان فــوالد ایران در جدولی جداگانه 
که در پایگاه اطالع رســانی این تشکل منتشر شده، آمار تولید فوالد خام 11 ماهه 95 
را 1۶ میلیون و 8۳1 هزار تن ثبت کرده که در مقایســه با رقم دوره مشــابه در سال 
1۳9۴ که 15 میلیون و ۳19 هزار تن بود، 10 درصد رشد دارد. بر پایه آمار این انجمن، 
تولیدکنندگان خصوصی شده ســهم 1۳ میلیون و 1۳7 هزار تنی از عملکرد 11 ماهه 
1۳95 را داشتند و بخش خصوصی نیز سه میلیون و ۶9۴ هزار تن تولید داشت. وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت در جدول آماری خود، میزان تولیدات فوالدی را در دوره این 
گزارش، 1۶ میلیون و 8۶ هزار و ۲00 تن ثبت کرده است و در مقایسه با مدت مشابه 
در سال 1۳9۴ که 1۶ میلیون و 8۶ هزار و 500 تن بود، تغییر محسوسی ندارد. انجمن 
تولیدکنندگان فــوالد ایران میزان تولیدات فوالدی در دوره 11 ماهه پارســال را 1۶ 
میلیون و 588 هزار تن ذکر کرده است که تیرآهن، کالف، ورق عریض، میلگرد، ورق 
گرم، ورق سرد، ورق پوشش دار و... را دربرمی گیرد و در مقایسه با عملکرد مدت مشابه 
ســال 1۳9۴ که 1۶ میلیون و 11 هزار تن بود، ســه درصد رشد دارد. بر پایه آمار این 
انجمن، عملکرد بخش خصوصی شــده 10 میلیون و ۳۶۲ هزار تن و بخش خصوصی 

۶ میلیون و ۲۲۶ هزار تن بود.

مرکــز پژوهش های مجلس در یکــی از آخرین 
گزارش های خود ضمن بررسی عملکرد اقتصادی 9 
ماهه سال 1۳95، برآوردی از میزان رشد اقتصادی 
این ســال ارائه داد. براســاس این گــزارش دفتر 
مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که 
طبق اعالم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشــد 
اقتصادی 9 ماهه سال 1۳95 به ترتیب برابر با 11.۶ 
و 7.۲ درصد بوده، افزود: به نظر می رسد مهمترین 
دلیل اختالف رقم رشــد این دو نهاد آماری، تفاوت 
در ســال پایه این دو نهاد بــوده، به این ترتیب که 
سال پایه احتســابی در محاسبات حساب های ملی 
مرکز آمار ایران سال 1۳7۶ می باشد در حالی که در 
اعالم جدید بانک مرکزی ســال پایه 1۳90 در نظر 
گرفته شده است. با این حال، بانک مرکزی تاکنون 
از انتشار جزئیات رشد اقتصادی امتناع کرده و تنها 
به ارائه ارقام کلی در قالب خبررسانی رسانه ای اکتفا 
کرده اســت. به عالوه، این نهاد در حالی آمار رشد 
سال 1۳95 را اعالم می کند که هنوز رشد اقتصادی 

سال قبل را اعالم نکرده است!
مرکز پژوهش هــای مجلس همچنین در ادامه با 
اشــاره به تاکید رئیس جمهور جهت یکسان سازی 
ســال های پایه ایــن دو نهاد آمــاری در ماه های 
آتی، اضافه کرد: اگر مرکز آمار ایران نیز ســال پایه 
حســاب های ملی خود را سال 1۳90 در نظر بگیرد 
این موضــوع می تواند گامی به جلو در جهت بهبود 
حســاب های ملی باشــد. در عین حال، نبود تقویم 
انتشــار یا عدم الزام این نهادها بــه رعایت تقویم 
انتشار حساب های ملی باعث شــده است که آمار 
این دو نهاد تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار گیرد و 
به نظر می رســد گام بعدی در جهت بهبود وضعیت 

آماری محاسبات ملی کشور باید ارائه تقویم انتشار 
آمار حساب های ملی سالیانه و فصلی توسط این دو 

نهاد و الزام آنها به رعایت آن باشد.
نتایــج گزارش با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و 
اطالعات در دســترس تا پایان 9 ماهه سال 1۳95 
برآورد وزارت جهاد کشــاورزی از تولید محصوالت 
کشاورزی، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت 
تا انتهای سال 1۳95، تحوالت مورد انتظار از تولید 
و صادرات نفت تا انتهای ســال جاری و برآوردهای 
شرکت ها و تشــکل های مرتبط با صنایع مختلف 
شامل خودروسازی، محصوالت پتروشیمی و... راجع 
به میزان تولیدات محصوالتشــان در انتهای سال 
1۳95 نشان می دهد که در سال 1۳95 رشد ارزش 
افزوده بخش کشاورزی 5.7، نفت 59.9، صنعت ۴، 
ســاختمان 15.8- و خدمات ۴.7 درصد خواهد بود. 
همچنین؛ رشــد زیربخش های مهم صنعت شامل 
خودروســازی ۳7، پتروشــیمی 8 و سیمان 10- و 
زیربخش های خدمات شامل خدمات بازرگانی ۲.۲، 
خدمــات حمل و نقل ۶.۶ و خدمــات عمومی ۲.۲ 

درصد پیش بینی می شود.
مرکــز پژوهش ها همچنین برآورد خود از رشــد 
اقتصادی ســال 1۳95 را در حدود 8.9 درصد اعالم 
کرد و افزود: نکته بســیار حائــز اهمیت مربوط به 
سهم هر بخش از رشد اقتصادی 8.9 درصدی سال 
1۳95 است به طوری که بخش نفت به تنهایی ۶.1 
درصد از رشد 8.9 درصدی را به خود اختصاص داده 
که وقوع این امر ناشــی از رفــع تحریم نفت ایران 
و گســترش تولید و صادرات نفت در ســال 1۳95 
می باشد. چنانچه سهم ۶.1 درصدی بخش نفت را 
کنار بگذاریم آن گاه رشــد اقتصادی در سال 1۳95 

حدود ۲.8 درصد خواهد بود.
نکته حائــز اهمیــت دیگر رشــد منفی بخش 
ســاختمان برای پنجمین ســال پیاپی است که به 
نوعی تصویری از رشــد منفی ســرمایه گذاری در 
اقتصــاد ملی ارائه می دهد. ایــن موضوع به معنای 
کاهش ظرفیت های اقتصاد ملی برای رشد اقتصادی 
در ســال های آتی بوده و می تواند به نهادینه شدن 
رشــد پایین اقتصادی در اقتصاد ملی منجر شود. به 
نظر می رسد نرخ باالی سود بانکی و وضعیت فعلی 
سیســتم بانکی در کنار چشم انداز مبهم و نامطمئن 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشــور از مهمترین 

عوامل موثر در این وضعیت باشند.
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه رشــد درآمد 
ملی کشور به عنوان مهمترین معیار رفاه اجتماعی 
برای ســال 1۳9۴ حدود 9.5- درصد برآورد و برای 
ســال 1۳95 حــدود 10.1 درصــد پیش بینی کرد 
و افزود: کاهش شــدید درآمد ملی در ســال 1۳9۴ 
بیشــتر به ســبب کاهش قیمت نفت و رشد منفی 
تولید ناخالص داخلی در این سال است، ضمن اینکه 
مهمترین عامل رشد  10.1 درصدی درآمد ملی در 
سال 1۳95 رشد باالی تولید ناخالص داخلی در این 
سال می باشــد. با وجود این میزان رشد درآمد ملی 
برای ســال 1۳95 نیز، همچنان فاصله درآمد ملی 
کشور با درآمد ســال 1۳90 قابل توجه خواهد بود. 
نتایج محاســبات به عمل آمده نشــان می دهد در 
صورتی که رشد اقتصادی 8 درصدی هدف برنامه 
ششم در ســال های آتی محقق شود و در آمد ملی 
نیز به همین میزان رشد داشته باشد در سال 1۳99 
درآمد ملی کشــور از درآمد ملی ســال 1۳90 عبور 

خواهد کرد.

رشد 8/9 درصدی اقتصاد ایران در سال 95

نوســازی صنعت هوایی ایران از پاریس و پس از ســفر 
حسن روحانی، رئیس جمهوری به کشورهای اروپایی شروع 
شــد. اولین قراردادها با ایرباس به امضاء رسید. پس از آن 
مذاکراتی با ســیاتل آمریکا مقر بویینگ در دستور کار قرار 
گرفت. در همین حال در ایتالیا، چین، ژاپن، برزیل و کانادا 
نیز مذاکراتی برای نوســازی صنعت هوایی کشور پیگیری 
شــد. حاال مشــخص شــده که مذاکره کننده هاي خرید 
هواپیما فقط بر ایرباس و بویینــگ، تمرکز ندارند. اگرچه 
چانه زني ها برای خرید هواپیماهای جدید از ایرباس شروع 
شــد و پس از عبور از بوئینگ به اي.تي.آر ایتالیا هم رسید، 
اما در این میان خرید هواپیما از کانادا، برزیل، روسیه، ژاپن 
و چین هم مطرح شد. اصغرفخریه کاشان، قائم مقام وزیر 
راه و شهرســازي، پیش از این گفتــه بود که ایران با همه 
شرکت هاي هواپیماساز بدون محدودیت آماده مذاکره است.

درســت زماني که مذاکــره کننده هاي ارشــد ایران در 
ژنو مشــغول مذاکره بــراي حل پرونده هســته اي ایران 
بودند، عباس آخوندي، وزیر راه و شهرســازي، شخصاً به 
نمایشــگاه هوایي پاریس رفت و بناي مذاکره براي خرید 
هواپیما را نهاده بود. از زمســتان سال گذشته تاکنون سه 
فروند ایرباس به ایران ایر تحویل داده شــده و تفاهم نامه 
خرید »بچه بوئینگ ها« هم به امضا رســیده است. آنطور 
که مذاکره کننده ها مي گویند، کار مذاکره براي عقد قرارداد 

خریــد هواپیماهاي کوتاه برد از ایتالیا هم در مراحل نهایي 
است. در این میان، نام برخي کشورهاي هواپیماسازها هم 
خط خورده یــا الاقل در محور اصلي مذاکرات قرار ندارند؛ 
کشــورهایي مثل ژاپن، کانادا، برزیــل و چین. با این حال 
روســیه همچنان در کنار دو غول هواپیما ساز باقي مانده 

است.
قطعی شدن ورود هواپیماها به ایران

در همین حال آنطور که رسانه ها گزارش داده اند، قرارداد 
ایران ایر با شــرکت هواپیماســازی یکی از شــرکت های 
زیرمجموعه ایرباس روز دوشــنبه هفته جاری برای خرید 
۲0 فرونــد هواپیمــای 7۲-۶00 به امضــای مقامات دو 

شرکت رسیده اســت. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در 
امور بین الملل با اشــاره به امضای قرارداد خرید ۲0 فروند 
هواپیمــا گفت: تا 15 روز دیگر ۴ فروند از این هواپیماهای 
کوچک را تحویل می گیریم. اصغر فخریه کاشــان افزود: 
طبق قراردادی که بین ایران ایر و شرکت ای.تی.آر منعقد 
شــده 9 فروند دیگر از این هواپیماها تا پایان سال ۲017 
و باقی نیز در ســال ۲018 تحویل ایران می شــود. وی در 
خصوص چرایی طوالنی شدن مذاکرات با ای .تی .آر گفت: 
در جریان مذاکرات خریــد هواپیماها در ابتدا باید مطمئن 
می شــدیم که خدمات بعد از فروش را می توانیم داشــته 
باشــیم. این خدمات پس از فروش دو دسته هستند، یکی 

خدمات اصلی است که باید از سازنده موتور بگیریم و دوم 
خدماتی که از باقی عوامل گرفته می شــود. فخریه کاشان 
توضیح داد: متاســفانه سازنده موتور هواپیماهای ای.تی.آر 
که یک شرکت کانادایی است راضی به ارائه خدمات پس 
از فروش نبود و ما با این شرکت بر سرگرفتن امتیاز خدمات 
پس از فروش مذاکرات طوالنی داشــتیم و مقاماتی از این 
شــرکت در چند نوبت به ایران آمدند. وی گفت: بعد از سه 
هفتــه مذاکره طوالنی نهایتا این شــرکت متن توافق نامه 
را امضا نکرد و عدم امضای این توافق از ســوی شــرکت 
کانادایی به این معنا بود که اگر این هواپیماها مشکلی پیدا 
کنــد ایران امکان گرفتن خدمات پس از فروش و قطعه را 
ندارد، لذا در برهه ای مذاکرات را متوقف کردیم و با فشار بر 
کمپانی ای.تی.آر خواستار آن شدیم که این شرکت کانادایی 
را سرمیز مذاکره بیاورند، با این حال تا همین لحظه ای.تی.

آری ها به هر دلیلی نتوانستند این شرکت را پای میز مذاکره 
بیاورند. قائم مقام وزیــر راه در امور بین الملل ادامه داد: با 
اعالم مخالفت شــرکت کانادایی برای ارائه خدمات پس از 
فروش، ما هم به ای.تــی.آر اعالم انصراف کردیم. مدتی 
بعد نهایتا از طرف ای.تی.آر اعالم شــد که ما خود خدمات 
نهایی را به شــما می دهیم و ایران می تواند از خود شرکت 
ایتالیایی- فرانســوی ای.تی.آر خدمات پس از فروش را به 

صورت مستقیم دریافت کند.

ایران صاحب ۲۰ فروند هواپیما می شود

فاز جدید نوسازی ناوگان هواپیمایی ایران

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: رشد 5.۶ درصدی بخش مسکن 
در اســفند ماه 95 رشد مطلوبی است و ما خواهان رشد ناگهانی این بخش 
که با تورم همراه است، نیســتیم.  حامد مظاهریان در گفتگو با مهر درباره 
وضعیت بازار مســکن در سال 9۶ گفت: آنچه پیش بینی درباره بازار مسکن 
را تسهیل می کند، آمار خرید و فروش امالک در ماه های ابتدایی سال است 
که با توجه به زیاد بودن تعطیالت فروردین ماه امسال و همچنین درگیری 
بخش مهمی از ماه های اردیبهشــت و خرداد با مباحث انتخاباتی، نمی توان 
چندان به این آمار اتکا کرد. معاون امور مســکن وزارت راه و شهرســازی 
مهم ترین منبع آماری بخش مسکن برای پیش بینی در نیمه نخست امسال 
را آمار بانک مرکزی در اسفند 95 دانست و افزود: در این آمار، رشد معامالت 
این بخش 5.۶ درصد نســبت به ماه قبل از آن اعالم شده که از نظر وزارت 
راه و شهرســازی می تواند نوید بخش رشدی مناسب برای ماه های آتی در 
بخش مسکن باشد. وی با بیان اینکه از نظر وزارت راه و شهرسازی، نه رشد 
ناگهانی مناسب اســت و نه ادامه رکود، تصریح کرد: رشد ناگهانی موجب 
افزایش جهشــی قیمت می شود که هم بازگشت خرید و فروش دالالنه به 
این حــوزه را در پی دارد و هم عمر دوره رونق این بازار کوتاه خواهد بود و 
مجددا شاهد بازگشــت تورم و رکود بعد از یک دوره کوتاه رونق به بخش 
مسکن خواهیم بود. بنابراین بهترین حالت ادامه رشد آرام و افزایش معامالت 

با شیب مالیم است که تأثیر تورمی و ناگهانی بر قیمت مسکن ندارد.

 خطر خرید و فروش دالالنه 
در معامالت مسکن

رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه در حال حاضر 
قیمت کارخانه شرکت های خودروسازی هیچ تغییری 
نکرده، گفت: افزایــش تولید ربطی به بازار انحصاری 
خودرو ندارد و بازار خودرو همچنان انحصاری اســت. 
رضا شیوا با اشــاره به اینکه براســاس دستورالعمل 

قیمت گذاری خودرو هنوز قیمت کارخانه محصوالت 
خودروسازان افزایش پیدا نکرده، اظهارداشت: در سال 
جدید هنوز خودروســازان درخواســتی برای افزایش 
قیمت به شورای رقابت ارسال نکرده اند که امیدواریم 
با توجه به شرایط بازار درخواست افزایش قیمت نداشته 

باشند. وی با بیان اینکه شورای رقابت از بانک مرکزی 
درخواســت کرده تا نرخ تورم بخشی را محاسبه و آن 
را به شورا اعالم کند، افزود: کارشناسان شورا در بحث 
کیفیت خودرو هم ورود پیدا کرده و به زودی نتایج آن 

اعالم می شود. 

خودروسازان 
درخواست افزایش 

قیمت نداده اند

رشد ۸ درصدی تولید 
فوالد خام ایران


