
 

چرتکه
خودروی کمتر از ۱۰ هزار دالر شبیه 

کدام خودروی ایرانی است؟
زهرا علی اکبری 

 شمارش معکوس برای واردات خودرو به ایران آغاز شده است و بنا بر 
اعالم وزارت صمت، در پاییز خودروهای وارداتی از راه خواهند رسید.  
از  ابهامات پیچیده در آیین نامه واردات خودرو مساله ای است که   
سوی بسیاری از کارشناسان به ان شااره شده است. مشخص نبودن 
عوارض واردات، الزام به عرضه خودرو در بورس و قیمت خوردن کاال 
نکاتی است که  ... همه  و  وارداتی  و سپس مشخص شدن عوارض 
سبب شده است بسیاری از واردکنندگان حرفه ای در این عرصه با 
ابهام روبرو باشند. در این میان تعیین قیمت ۱۰ تا ۲۰ هزار دالری 
برای واردات خودرو نکته ای است که از سوی کارشناسان به عنوان 
انتقال فناوری  نقطه ضعف در واردی مطرح می شود. در حالی که 
است،  شده  گرفته  هدف  ایران  به  رقابتی  شرایط  ایجاد  و  خودرو 
کارشناسان معتقدند که اتفاقا خودروهایی که در این محدوده قرار 

دارند، کیفیت پایینی را دارا هستند.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص به خبرآنالین 
می گوید: اگر هدف واردات خودروهایی با قیت کمتر از ۱۰ هزار دالر 
به کشور است باید منتظر ورود زیرشاخه رنو داکیا باشیم و در این 
میان رنو ساندرو و رنو کویید در این محدوده قیمتی قرار دارند. وی 
اضافه کرد: رنو کویید در برزیل و هند تولید می شود که البته مساله 
هزینه حمل مطرح می شود. این هزینه باالست و پنجاه درصد درصد 

قیمت خودرو رار در برمی گیرد.
به گفته وی قیمت رنو ساندرو حدود ۷هزار یورو است که در ایران 

حدود ۴۵۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
وی با اشاره به این که چینی ها فعالیت خود را اخیرا در بازار ایران 
در  روس ها  و  چینی ها  که  اینجاست  نکته  گفت:  داده اند،  افزایش 
تحریم، به ما جنس ندادند. روس ها تا زمانی که تحریم نشده بودند 
حاضر نشدند موتور الدا را به ایران بدهند و زمانی حاضر شدند با ما 
کار کنند که خودشان تحریم شدند. وی گفت: نهایت اینکه محدوده 
۱۰ تا ۲۰ هزار دالری، محدوده خلوتی نیست ولی خودروهایی در 

این محدوده قیمتی کیفیت باالیی ندارد.
بازار  بزرگترین  ما  اینکه  بر  تاکید  با  خودرو  کارشناس صنعت  این 
و  ترکیه  از  مراتب  به  ما  بازار  کرد:  اضافه  نیستیم،  منطقه  خودرو 
عربستان کوچکتر است. آمار رسمی نشان می دهد در سال گذشته 
۸۷۰ هزار دستگاه خودرو تولید می شود ولی ۶۵۰ هزار دستگاه به 
بازار رسید. به گفته وی این محصوالت با میانگین قیمتی پنج تا شش 
هزار دالر فروخته شده است. این میانگین قیمتی برای کشورهایی 
ما  متاسفانه  گفت:  وی  ندارد.  وجود  هم  بنگالدش  و  هند  مانند 

فقیرترین بازار خودرویی دنیا هستیم، علتش هم فقر عمومی است.
او درباره چرایی فاصله تیراژ خودروهای تولیدی و خودروهای رسیده 
با نرخ دولتی توانستند خودرو را  بازار گفت: این ۶۵۰ هزار نفر  به 

بخرند. اگر نرخ آزاد بود این عدد به ۴۰۰ هزار نفر می رسید.
او در توضیح این مطلب افزود: خودرو کوییک را ببینید، با قیمت 
دستگاه  هزار  اما حدود ۱۰۰  شود  می  عرضه  تومان  میلیون   ۱۷۰
بیشتر فروش نمی رود. زمانی در ایران، پراید می فروختند و ناگهان 
یک میلیون نفر وارد بازار خرید می شدند اما حاال کسانی که می توانند 
۱۰ هزار دالر پول خرید خودرو بدهند، بیشتر از چهارصد هزار نفر 
نمی شوند. وی ادامه داد: از بازار یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاهی 

سال ۱۳۹۶ به بازار ۶۵۰ هزار دستگاه خودرویی رسیده ایم.
زاوه با اشاره به اینکه بازار واقعی خودرو در ایران بسیار کوچک است، 
است  ممکن  می شود  صحبت  ارزان  خودروی  از  وقتی  کرد:  تاکید 
درگیر یک اشتباه استراژیک بشوید، االن در همه جهان قیت خودرو 
دستخوش افزایش شده است. در دو سال اخیر، قیمت خودرو، چه 
 c۲۰۰ سواری چه سنگین، حداقل ۴۰ درصد افزایش یافته است. بنز
در سال ۲۰۱۸، ۳۵ هزار یورو قیمت داشت اما امروز در بازار ۵۸ هزار 
یورو فروخته می شود. کامیون رنو ۶۵ هزار یورو به صورت عمده بود 

اما حاال به ۱۱۵ هزار یورو رسیده است.
وی گفت: حاال در این شرایط با کوچک شدن بازار ایران به شکل 
ایران  بازار  به  ورود  مترصد  خودروسازان  کنید  تصور  نباید  واقعی، 
هستند. حجم اقتصاد ا کوچک شده و ما قدرت خرید چندانی نداریم.

وی با تاکید بر اینکه میزان خرید ایرانی ها یک سوم سال ۹۰ است، 
گفت: مثال ساده نشان از وضعیت واقعی دارد. در سال ۸۶ ما ۲۴ هزار 
دستگاه کامیون تولید می کردیم اما سال گذشته ما ۳ هزار دستگاه 
ساختیم. در شرایط فعلی ترکیه، امارات و عربستان بازارهای به شدت 
می  را  اماراتی ها  منت  دارند. خودروساز چینی  ایران  از  جذاب تری 

کشد ولی ما باید منت چینی ها را بکشیم.
این کارشناس تاکید کرد: ما توانایی باالیی برای خرید نداریم. قرار 
این است که  اما حقیقت  وارد شود  است یک میلیارد دالر خودرو 
خودروی زیر ۱۰ هزار دالر چیزی شبیه همین تیباست و اگر قرار 

باشد بیاید قیمتش بسیار باالتر از تیبا خواهد شد.
وی پیش بینی کرد وادرات خودرو اثری بر محدوده قیمتی خودروهای 
ایرانی کتر از چهارصد میلیون تومان نداشته باشد و قیت خودروخای 

میلیاردی را به صورت محدود تحت تاثیر قرار دهد.

4 سال بیست و پنجم/ شماره 6089}اقتصاد{شنبه 2  مهر  1401
مروری بر پنج رکود بزرگ تاریخ اقتصاد جهان

 انقالب ایران چگونه منجر به رکود ۱۹۸۲ شد؟
عاطفه حسینی

این روزها زیاد شنیده می شود که به دلیل اتخاذ سیاست های پولی مانند 
مرکزی  بانک های  سایر  و  آمریکا  رزرو  فدرال  توسط  بهره  نرخ  افزایش 
اقتصادهای بزرگ با هدف کنترل تورم، رکودی بزرگ در انتظار اقتصاد جهان 
که  تجربه کرده اند  را  رکود  دوره های  اقتصادهای جهان  نیز  پیش تر  است. 
اقتصادی  و همچنین وضعیت شاخص های  رکود  ایجادکننده  عوامل  مرور 
در این دوره ها، در زمانی که دوباره اقتصاد جهانی در آستانه ورود به یک 

مفید  می تواند  است،  بزرگ  رکود 
تا   ۱۹۷۰ سال های  طی  باشد. 
رکود  پنج  جهانی  اقتصاد   ،۲۰۲۱
را در سال های مختلف تجربه کرده 
با  جهانی  رکود  دوره های  تمام  و 

بحران هایی همزمان بوده است. 
اگر بخواهیم رکود جهانی را در یک 
خط تعریف کنیم باید بگوییم رکود 
جهانی به عنوان انقباض در تولید 
ناخالص داخلی سرانه واقعی جهانی 
سال های  طی  می شود.  تعریف 
جهانی  اقتصاد   ،۲۰۲۱ تا   ۱۹۷۰
در سال های ۱۹۷۵،  را  رکود  پنج 
 ۲۰۲۰ و   ۲۰۰۹  ،۱۹۹۱  ،۱۹۸۲

تجربه کرده است.
در این سال ها، تولید سرانه جهانی 
)موزون شده با نرخ ارز بازار( به طور 
واحد   ۳.۹( درصد   ۱.۹ متوسط 
رشد  نرخ  متوسط  از  کمتر  درصد 
سال های  در  درصد   ۲.۰ ساالنه 
رونق ۲۰۲۱-۱۹۷۰( کاهش یافت.

با توجه به آخرین پیش بینی ها از 
نشان  تعریف  این  جمعیت،  رشد 

ناخالص داخلی جهانی به کمتر  اگر رشد واقعی ساالنه تولید  می دهد که 
از حدود ۱ درصد کاهش یابد، اقتصاد جهانی در دوره پیش بینی شده دچار 
رکود خواهد شد. تولید جهانی در طول سه رکود اول افزایش یافت، اما در 

رکود سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۲۰ کاهش یافت.
عالوه بر کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه، رکود جهانی با کاهش تولید 
صنعتی جهانی، تجارت، جریان سرمایه، اشتغال و مصرف نفت، که همه آنها 
در سطح بین المللی بسیار همگام هستند، همراه است. در طول رکودهای 
جهانی، تعداد کشورهایی که کاهش ساالنه تولید ناخالص داخلی سرانه را 

تجربه کردند، به شدت زیاد می شود.
و  عمیق ترین   ۲۰۲۰ سال  در  کرونا  همه گیری  از  ناشی  جهانی  رکود   
کدام  هیچ  گزند  از  متحده  ایاالت  است.  بوده  جهانی  رکود  هماهنگ ترین 
نبوده و در هر دوره رکود جهانی، یک رکود  امان  از رکودهای جهانی در 
اقتصادی را تجربه کرده است. بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و بازارهای 
نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نیز در این دوره ها دچار رکود یا کاهش 

شدید رشد شدند.
اما جالب است بدانیم عالوه بر رکودهای جهانی ذکر شده، از سال ۱۹۷۰، 
اقتصاد جهانی در سال های ۱۹۹۸، ۲۰۰۱ و ۲۰۱۲ نیز با افت مواجه شده 
پنج دهه  را در  نرخ رشد  اقتصاد جهانی کمترین  این سه سال،  است. در 
گذشته ثبت کرد، البته به جز سال های رکود جهانی و دو سال قبل و بعد 

از هر کدام از آنها.
از  این سه دوره کمی بیش  به طور متوسط در طول  تولید سرانه جهانی 
۱درصد در سال رشد کرد. بنابراین این سه سال ذکر شده نمی توانند به عنوان 
رکود جهانی شناخته شوند، زیرا تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی جهانی 
کاهش نیافته است و هیچ ضعف گسترده ای در شاخص های متعدد فعالیت 

جهانی وجود ندارد.
بحران های هم زمان یا پیش نگر

از سوی دیگر رکودهای جهانی همواره با بحران های همزمان یا پیش نگری 
۱۹۹۱؛  )۱۹۸۲؛  مالی  بحران های  مانند  بحران هایی  است؛  بوده  همراه 
۲۰۰۹(، تغییرات بزرگ در سیاست ها )۱۹۸۲(، تغییرات شدید در قیمت 

نفت )۱۹۷۵-۱۹۸۲( و همه گیری کرونا )۲۰۲۰(.
شوک های عرضه، افزایش تورم، فشارهای رکود تورمی و اقدامات سیاستی، 

رکودهای ۱۹۷۵ و ۱۹۸۲ را برای بررسی وضعیت فعلی بسیار مفید می کند 
که در ادامه به بررسی هر کدام از آنها می پردازیم:

رکود جهانی سال ۱۹۷۵ درپی ایجاد شوک قیمتی در بازار نفت و به دنبال 
اعمال تحریم نفتی از سوی اعراب در اکتبر ۱۹۷۳ آغاز شد. علی رغم اینکه 
تحریم نفتی پس از یک سال پایان یافت، اما شوک عرضه و افزایش شدید 
قیمت نفت جرقه افزایش قابل توجه نرخ تورم پس از یک دوره رشد سریع 
در  توجه رشد  قابل  تضعیف  و  کامودیتی ها  قیمت سایر  افزایش  و  جهانی 

بسیاری از کشورها را زد.
نقطه شروع رکود سال ۱۹۸۲ نیز از سیاست های پولی در آمریکا و برخی 
از اقتصادهای پیشرفته دیگر برای کاهش تورم بود. سه سال پیش از شروع 
دومین رکود جهانی قیمت نفت به شدت افزایش یافت که بخشی از آن به 
دلیل وقوع انقالب در ایران بود و سبب شد تورم در چندین اقتصاد پیشرفته 

به باالترین حد خود برسد.
علی رغم اینکه اتخاذ سیاست پولی تهاجمی در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه 
۱۹۸۰ نرخ تورم را کاهش داد، اما باعث کاهش شدید فعالیت اقتصادی و 
افزایش بیکاری در بسیاری از کشورها، از جمله بازارهای نوظهور و اقتصاد 
در حال توسعه شد. پس از سال ۲۰۲۰، رشد تولید ناخالص داخلی در سال 
۱۹۸۲ در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با ۰.۸درصد، پایین 
از نظر سرانه، تولید ناخالص داخلی  ترین رشد از سال ۱۹۷۰ بوده است. 
بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۰ به اندازه ۱.۲ 

درصد کاهش یافت.
افزایش نرخ بهره جهانی همراه با سقوط قیمت  کاالها و تجارت جهانی کار 
بسیاری از کشورهای آمریکای التین را برای پرداخت بدهی های خود دشوار 

کرد و منجر به آغاز بحران بدهی آمریکای التین در سال ۱۹۸۲ شد. بسیاری 
از کشورهای کم درآمد هم به ویژه در جنوب صحرای آفریقا، در دهه ۱۹۸۰ 

با استرس مالی و  بحران بدهی های دولتی مواجه شدند.
جهانی  اقتصاد  حافظه  در  که  است  سال هایی  از  دیگر  یکی   ،۱۹۹۱ سال 
مانده است. رکود جهانی سال ۱۹۹۱ تا حدودی با تشدید ناگهانی شرایط 
اعتباری در ایاالت متحده همراه بود. شرایط سخت تر مالی، بحران های پولی 
و بانکی در بسیاری از کشورهای اروپایی را به دنبال داشت و با فروپاشی 
فعالیت های مرتبط با مراحل اولیه گذار 
از  بسیاری  در  مرکزی  برنامه ریزی  از 

کشورهای اروپای شرقی همراه شد.
ترکیدن  با   ۲۰۰۹ سال  جهانی  رکود 
و  متحده  ایاالت  در  مسکن  حباب 
سایر اقتصادهای پیشرفته آغاز شد که 
باعث ایجاد عمیق ترین بحران مالی از 
زمان رکود بزرگ و منجر به رکود در 

اقتصادهای پیشرفته بزرگ شد.
بی  رکود جهانی ۲۰۲۰  این وجود،  با 
سابقه بود. این رکود توسط همه گیری 
به شدیدترین  منجر  و  آغاز شد  کرونا 
داخلی  ناخالص  تولید  در  انقباض 
نظر  از  هم  و  کل  نظر  از  هم  جهانی، 

سرانه، از زمان جنگ جهانی دوم شد.
به طور کلی، رکودهای جهانی در ۵۰ 
با استرس  سال گذشته در درجه اول 
کشورها  از  خاص  گروهی  در  مالی 
رکود  مثال،  برای  است.  بوده  مرتبط 
سال ۱۹۹۸ به دنبال بحران مالی آسیا 
از  اقتصادی در بسیاری  بود و فعالیت 
بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال 
شدت  به  آسیا  در  ویژه  به  توسعه، 

ضعیف شد.
همچنین درخصوص سال های ۱۹۹۸، ۲۰۰۱ و ۲۰۱۲، یعنی سال هایی که 
جهانی  رکود  به عنوان  اما  داشتند  را  رکود  از  نشانه هایی  شد  ذکر  پیش تر 
اقتصاد جهانی کاهش تولید  اینکه  باید گفت علی رغم  شناخته نمی شوند، 
اقتصاد  اما  کرد،  تجربه  اول ۱۹۹۸  ماهه  سه  در  را  سرانه  داخلی  ناخالص 
جهانی در این سال رکودی را تجربه نکرد، زیرا رشد در اقتصادهای پیشرفته 

به خوبی حفظ شد.
در سال ۲۰۰۱ نیز بسیاری از اقتصادهای پیشرفته کاهش خفیف یا رکود را 
تجربه کردند که تا حدی به دلیل رکود دات کام بود و تولید سرانه جهانی 
در سه ماهه سوم ۲۰۰۱ کاهش یافت و رشد سرانه در بسیاری از اقتصادهای 
پیشرفته منفی شد. با این وجود ادامه رشد اقتصادی در اقتصادهایی مانند 

چین و هند به اقتصاد جهانی کمک کرد تا از رکود فرار کند.
رکود جهانی در سال ۲۰۱۲ نیز عمدتاً ناشی از بحران بدهی منطقه یورو 
بود. با این وجود تولید سرانه جهانی در هیچ یک از سه ماهه ۲۰۱۲ منقبض 
نشد و اقتصاد جهانی با رشد در ایاالت متحده و کشورهای درحال توسعه با 

اقتصادهای بزرگ حمایت شد.

و  فنی  آموزش  کارکنان  تعاونی مصرف  اول شرکت  نوبت  العاده  فوق  بطور  عادی   جلسه مجمع عمومي 
 حرفه ای استان گیالن به شماره ثبت ۷۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۶۵۹۱  راس ساعت ۱۰:۰۰ روز 
سه شنبه مورخ  ۳/ ۱۴۰۱/۰۸ در محل رشت، بلوار شهید انصاری، کوی مهارت، مرکز آموزش فنی و حرفه 
 ای شهید باهنر، سالن همایش مرکز شماره ۲ شهید باهنر رشت برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضاء دعوت 
می شود راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا و کیل/ نماینده خود را کتباً معرفي نمایید.

* ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده ۱۹ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛تعداد آراء 
وکالتی هر عضو حداکثر۳رأی و هرشخص غیرعضوتنها یک رأی خواهد بود.و اعضاي متقاضي اعطاي 
نمایندگي،می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تاریخ  ۳۰/ ۱۴۰۱/۰۷ در محل دفتر شرکت تعاونی 

حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
داوطلبین عضویت در سمت های هیئت مدیره و بازرسی باید واجد شرایط زیر باشند:

۱- تابعیت جمهوری اسالمی ایران
۲- ایمان و تعهد عملی به اسالم )در تعاونیهای متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی 

تعهد عملی به دین خود
۳- دارا بودن اطالعات یا تجربه الزم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی

۴- عدم ممنوعیت قانونی و حجر
۵- عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد

۶- عدم سابقه محکومیت ارتشاء اختالس، کالهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در 
اموال دولتی، ورشکستگی به تقصیر

* دستور جلسه :
۱- قرائت گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس در مورد عملکرد و تغییرات سرمایه و اعضا 

۲- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال مالی ۱۴۰۱
۳- طرح و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ 

۴- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان بعلت اتمام مهلت قانونی 
۵- تعیین خط مشی و برنامه آینده شرکت

• داوطلبین تصدی سمتهای هیئت مدیره و  بازرسی به موجب ماده ۲ دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف 
یک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.

ضمنا چنانچه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول رسمیت نیافت، مجمع عمومی 
عادی بطورفوق العاده نوبت دوم در روز یکشنبه 1401/08/15 درهمان محل و همان ساعت و با 

همان دستور جلسه برگزار خواهد گردید.

تاریخ انتشارآگهي:   2/ ۱4۰۱/۰7

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

هيئت مدیره شرکت تعاونی

بدین وسیله به اطالع می رساند، اداره آموزش و پرورش شهرستان بندرانزلی در نظر دارد، بر 
اساس اختیار حاصله از ماده ۴۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی 
آن و بر اساس نامه شماره ۳۷۰۰/۱۱۵۳۲۹/۱۰۰ مورخ ۹۸/۱۱/۶ اداره کل آموزش و پرورش 
استان گیالن، یک باب مدرسه، واقع در بندرانزلی، خیابان ابوذر غفاری )خیابان سپه( کوچه 
شهید محمد اسماعیل نژاد با مساحت ۸۵۰ مترمربع را به صورت اجاره سه سال شمسی، با 
قیمت اجاره ماهانه در سال اول ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و در سال دوم و سوم با احتساب %۱۸ 
افزایش بر اساس نرخ کارشناس رسمی دادگستری، از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد 

شرایط، واگذار نماید.
مهلت بازدید و دریافت شرایط مزایده عمومی از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت ۷ روز کاری 

می باشد.
متقاضیان به واحد حقوقی اداره آموزش و پرورش شهرستان بندرانزلی مراجعه نمایند.

شماره تماس ۰۱۳۴۴۵۴۲۰۱۰ – ۰۹۱۱۱۳۴۸۲۱۱
پرورش شهرستان  و  آموزش  اداره  دبیرخانه  در  مزایده عمومی،  برگ شرایط  دریافت  محل 

بندرانزلی
ضمنا روز برگزاری جلسه مزایده مرحله دوم مورخ پنج شنبه ۱۴۰۱/۷/۷ راس ساعت ۹ صبح، 

در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش بندرانزلی )طبقه اول( می باشد.

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بندرانزلی
محمود یوسفی فر

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(


