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اتحاد جدید برای 
کنترل بازار نفت

همتیمطمئنشد

آغاز فعالیت بازار متشکل ارزی با ۱۰۰ صرافی

در میــان مولفه هــای تاثیرگذار 
در تحقق رونق تولید به عنوان شــعار محوری سال، 
نیروی انســانی از عناصر بســیار تعییــن کننده در 
دستیابی به این مهم است. در دهه های نه چندان دور 
گذشــته، منابع طبیعی و معادن زیرزمینی به عنوان 
اصلی ترین ثروت جوامع و کشورها محسوب می شد 
و اساسا در ارزیابی ثروت کشــورها به بررسی میزان 
منابع و معادن زیرزمینی آنها پرداخته می شــد، اما 
با آشکار شدن نتایج توســعه مبتنی بر نیروی انسانی 
توانمند و ماهر در برخی از کشــورهای جنوب شرق 
آسیا و اروپایی، نگاه به ثروت ملل تغییر کرد و امروزه 
یکی از مولفه های کلیــدی دارایی یک ملت، دانش و 

توانش نیروی انسانی آن است.
در فراز و نشیب تحوالت اقتصادی، صنعتی و تولیدی 
جوامع، نیروی انســانی به یکی از مولفه های بســیار 
تعیین کننده تبدیل شد، نیرویی که با نقش آفرینی 

سازنده و صحیح آن، ارزش افزوده فزاینده ای در سایه 
فعالیت هــای اقتصادی و صنعتی حاصل می شــود، 
کیفیت کاال با ارتقای قابل توجهی همراه می شــود 
و با دســتیابی به چنیــن موفقیتی، زمینه و بســتر 
رقابت پذیــری در بازارهای داخلی و بیــن المللی به 

نحو شایسته و مطلوبی فراهم می شود.
در صورت افزایش و تقویت رونــق در عرصه تولیدی 
کشور، بسیاری از مشــکالت، کمبودها، کاستی ها و 
چالش های پیش روی اقتصادی کشور مرتفع خواهد 
شد که البته این مهم مســتلزم اجرا و عملیاتی شدن 
مجموعه ای از اقدامات به هم پیوســته در میان تمام 
دســتگاه های کشــور در بخش های تصمیم گیری، 
تصمیم ســازی، فرهنگــی، اجتماعــی، صنعتی و 
اقتصادی و عموم مردم جامعه اســت و با این اوصاف 
در رأس این هرم، نیروی انســانی نقــش محوری و 

اثرگذاری را ایفا می کند.
آمــوزش در بارورســازی هر چه بیشــتر توانمندی 
نیروی انســانی نقش موثــری را ایفــا خواهد کرد، 
و هر آنچه بر توانمندی نیروی انســانی افزوده شود 
به همان میزان، بازدهــی آن در حوزه های تولیدی، 

صنعتی و اقتصادی و تحقق شعار سال بیشتر خواهد 
شد.

بر اساس ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای به عنــوان اصلی ترین داالن 
مهارت آموزی نیروی کار و ارائه دهنده آموزش های 
غیررســمی در زمینه افزایش مهارت و دانش مطابق 
با فناوری روز در کشور شناخته شده است. براساس 
پایش های مستمر انجام شــده از رصد اشتغال فارغ 
التحصیالن مهارتی این ســازمان بیش از 42 درصد 
مهارت آموزان کــه دارای مهارت واقعــی مورد نیاز 
بازار کار بوده اند جذب بازار کار شــده و دیگر در زمره 

بیکاران نیستند.
اما یکی از نارســایی های موجود در این حوزه، ناظر 
بر این واقعیت اســت که بــه فراخور نیــاز جامعه و 
کشور، دانشجو و نیروی انسانی تحصیلکرده، جذب 
نشده و به نوعی امروزه شــاهد افزایش دانشجوهای 
فارغ التحصیل بــدون مهارت کافی در بســیاری از 
حوزه ها هستیم که نمود و بروز آن در افزایش ضریب 
بیکاری قابل مشاهده است که ضرورت دارد هدایت 
تحصیلی صحیح و افزایش میزان مهــارت افزایی با 

جدیت هر چه تمام تر پیگیری شود.
با بررســی آمارهای منعکس شده در ارتباط با درصد 
بیکاری فصلی در کشــور، این واقعیت عیان می شود 
که فارغ از کــم توجهی در برنامه ریــزی برای جذب 
دانشجو، در عرصه اســتفاده و بهره گیری از نیروهای 
تحصیلکرده دچارغفلت هایی شده ایم که اگر غیر از 
این بود، امروزه بخش عمده جمعیت بیکار کشور در 
دایره فارغ التحصیالن دانشــگاهی قرار نمی گرفتند. 
از جمله این غفلت ها می توان به افزایش دانشجویان 
و فارغ التحصیــالن دوره های تحصیــالت تکمیلی 
و کاهش شــدید و عدم توجه به تربیت تکنســین و 

کارگران ماهر در بخش های مختلف اشاره کرد.
تالش برای مهارت افزایی هر چه بیشــتر در نیروی 
انســانی و تصحیح و اصالح این فرهنگ که اشتغال 
لزوماً به پشت میز نشــینی و فعالیت در فالن اداره یا 
سازمان دولتی خالصه نمی شود، از ضروریاتی است 
که می باید به صــورت مجدانه در راســتای نهادینه 
سازی آن در میان افکار و اذهان عمومی و خانوارهای 

ایرانی و فرهنگ عمومی جامعه تالش شود.
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وپایی ها اینستکس، قربانی وقت کشی ار
خریدار   پیگیــری ها از آخریــن وضعیت فعالیت 
اینستکس نشــان می دهد که ســاز و کار حمایت از 
مبادالت تجــاری ایران و اروپا، به علت وقت کشــی و 
عدم عزم جدی اروپایی ها، تاکنون پیشرفتی نداشته 

است.
ســازوکار اروپایی ها برای برقراری مبــادالت مالی 
و تجاری با ایــران پس از خــروج آمریــکا از برجام، 
راه اندازی اینســتکس بود که البته با وجود گذشــت 
حدود پنج ماه هنوز از مرحلــه راه اندازی فراتر نرفته 

است.
به نظر می رســد اروپایی ها که هنــوز از نقش آفرینی 
مســتقل در عرصه جهانی ناتوان هســتند، از ترس 
تهدیدات واشنگتن، با احتیاط با این موضوع برخورد 

کرده و به وقت کشی ادامه می دهند.
اینســتکس یا ســاز و کار حمایت از مبادالت تجاری 
ایران و اروپــا یک ابزار ویــژه مالی اســت که در ۳1 
ژانویــه 2۰1۹ )11 بهمــن 1۳۹۷( توســط آلمان، 
فرانسه و انگلیس، برای تســهیل تجارت غیر دالری 
با ایران ایجاد شد.قرار بوده اســت که این سازوکار در 
گام نخســت تجارت کاالهای اساســی )مواد غذایی 
و دارو( را تحــت پوشــش قــرار  دهد، امــا به تدریج 
دامنه اش گسترش یابد.طرف های اروپایی معتقدند 
که اینستکس از بهمن ماه گذشــته تاکنون پیشرفت 
خوبی را طی کــرده و گام های مؤثری بــرای هرچه 
ســریع تر عملیاتی شــدن آن برداشته اســت. با این 
حال تعلــل اروپــا در عملیاتی کردن این ســازوکار، 

انتقادهایی را در ایران به همراه داشته است.
مقــر اینســتکس در پاریس، فرانســه و ریاســت 
آن بر عهده پر فیشــر آلمانــی، از مدیران پیشــین 
کومرتس بانک، اســت. هدف اصلی از ایجاد این کانال 
مالی ویــژه، دادن امکانات به شــرکت های کوچک و 
متوسط اروپایی است تا بتوانند مجاری متعارف مالی 

خود با ایران را حفظ کنند.

انتقاد همتی از وقت کشی اروپاییان
رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در یادداشتی در 
اینستاگرام با انتقاد از جمالت تکراری اروپاییان برای 
راه اندازی سازوکار مالی، نوشت: اگر اروپایی ها نگران 
واکنش آمریکا در مورد نــوع کاالی صادراتی به ایران 
هســتند، می توانند توانایی خود را با صدور کاالهای 

اساسی و دارو تست کنند.
عبدالناصر همتی در این یادداشــت افــزود: از حدود 
یک سال پیش اروپا دنبال یک ســاز و کار مالی برای 
انجام تجارت با ایران بود تا اینکه باالخره سه ماه پیش 

آن را معرفی کرد.وی ادامه داد: نزدیک دو ماه اســت 
ساز و کار متناظر با آن تحت عنوان ساز و کار تجارت و 
تامین مالی »ساتما« در تهران تاسیس و مدیران آن به 

اروپایی ها معرفی شده اند.
رئیس کل بانــک مرکزی ادامــه داد: تکــرار مداوم 
جمالتی نظیر دنبال ســاز وکار مالی بودن از ســوی 
مســئولین اروپایی، گزاره ای تکراری و نخ نما شــده 
خواهد بــود. ســاده ترین کار بــرای عملیاتی کردن 
فعالیت ســاز و کارهای »اینســتکس« و »ســاتما« 
برداشت نفت از سوی شــرکت ها و نهادهای اروپایی 
یا اعطای یک خط اعتباری به صادرکنندگان اروپایی 

برای شروع صادرات به ایران است.
وی همچنین در تیرماه درباره شــروط اجرایی شدن 
اینســتکس گفت: مدتی اســت که این موضوع را از 
طرف اروپایی می شنویم. جلســه هایی برای اجرای 
اینستکس مبادله شده اســت اما تاکید داریم که باید 

در این ساز و کار منابع مالی جابجا شود.
همتی با بیان اینکه ما به اروپــا صادراتی نداریم، پس 
نمی توانیم وارداتی داشته باشیم، اضافه کرد: یک راه 
حل این اســت که از ما نفت بخرند که گفتند در این 
موضوع مشــکل دارند.رئیس کل بانک مرکزی گفت: 
راه دوم این است که اروپایی ها خط اعتباری بدهند تا 
بتوانیم از آنها کاال خریداری کنیم و چنانچه هر کدام 
از این کارها انجام شــود، راه اندازی اینستکس حتی 

یک هفته نیز طول نمی کشد.

توپ اینستکس در زمین اروپاست
شــرایط همکاری ایران بــا اروپایی هــا در وضعیتی 
قــرار گرفته که اکنــون همگان می دانند، مســوول 
وقت کشــی و توســعه نیافتن همکاری های مالی و 

تجاری، طرف اروپایی است.
در واقع اکنون، توپ در زمین اروپایی هاست، تاکنون 
اروپایی هــا اقدام جدی برای اجرا شــدن ســازوکار 

اینستکس انجام نداده اند.
آنها می خواهند نظر مساعد ایران را برای باقی ماندن 
در برجام جلب کنند اما اقــدام عملی و جدی را برای 

تحقق این هدف انجام نمی دهند.
علی اصغر نوری، مدیرعامل ســاز و کار ویژه تجارت و 
تامین مالی ایران و اروپا )ســاتما( در 21 اردیبهشت 
امســال به ایرنا گفت: شــرکت قرینه اینستکس در 
ایران را راه انــدازی کرده ایم و اکنــون توپ در زمین 

اروپاست که این سازوکار را اجرایی کند.
وی تصریح کرد، برای کمک به طرف اروپایی، اقدام به 
تاسیس شرکت »سهامی خاص سازوکار ویژه تجارت 

و تامین مالی ایران و اروپا)ســاتما(« کردیم که قرینه 
اینستکس اروپاســت و اگر همین امروز، اروپا حاضر 
باشد، هیچ مشکلی برای انجام فرایندهایی که باید در 

ایران صورت بگیرد، نداریم.
وی دربــاره بهانه »انجام اســتانداردهای بین المللی 
درخصوص پولشــویی و تامین مالی تروریســم« نیز 
اعالم کرد که قوانین مربوطه ایــن موضوع نیز اکنون 
نیز در سیستم بانکی اجرایی شده و قوانین مکمل نیز 

در فرایند خود در حال انجام است.

 آمادگی سایر کشورها برای پیوستن
 به اینستکس

عالوه بر اروپایی ها، سایر کشــورها نیز تمایل خود را 
برای همکاری بــا ایران در قالب اینســتکس اعالم 
کرده اند. از جمله وزیر امور خارجه روســیه در گفت 
وگو با نشریه فایننشال تایمز از تمایل این کشور برای 

پیوستن به سازوکار مالی اروپا و ایران خبر داد.
سرگئی الوروف گفت: روســیه به همکاری نزدیک با 
اتحادیه اروپا درباره اینستکس عالقه مند است. هرچه 
تعداد کشــورها و قاره های درگیر در این ســازوکار 

بیشتر شود، کارایی آن در کل بیشتر می شود.
به جز روســیه ســایر کشــورهای خارج از اتحادیه 
اروپایی و حتی آســیایی، ایده پیوستن به اینستکس 
برای همکاری با ایران را دنبال می کنند، اما مســاله 
این است که  وقت کشی اروپایی ها، شانس همکاری 

تجاری آنها با ایران را نیز کمرنگ کرده است.

فروش نفت، اصلی ترین محور اینستکس
هادی آجیلی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل 
دانشــگاه عالمه طباطبایی در این باره بــه ایرنا گفته 
اســت: باید نفتی از ایران خریداری شود تا معامله ای 
هم براساس اینســتکس انجام شــود، شرکت های 
اروپایی یــا نمی خواهند یا نمی تواننــد از ایران نفت 
بخرنــد بنابرایــن تراکنــش و مبادله ای هــم انجام 
نمی شــود.وی افزود: آنها اینســتکس را راه اندازی 
کرده اند اما این تضمین را نداده انــد که نفت ایران را 
بخرند. برای همین اســت که اینســتکس راه اندازی 
شــده اما عملیاتی نشــده اســت.آجیلی با اشاره به 
دیگر مشــکالت پیش روی اینســتکس خاطرنشان 
کرد: اروپایی هــا گفته اند که در مرحلــه اول اجرایی 
شــدن اینســتکس، کاالهای مورد مبادلــه، اقالم 
بشردوســتانه ای مانند غذا، دارو و تجهیزات پزشکی 
و کشاورزی اســت در حالی که این کاالها اصوالً جزو 

کاالهای غیرتحریمی محسوب می شود.

سرمقاله
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W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R اقتصاد
 مهارت افزایی

ونق تولید  بایسته ر
  ادامه از صفحه یک

به اعتقاد بنده در صورت ارتقای سطح مهارت افزایی 
از یک ســو و هدایت تحصیلی صحیح و اصولی 
دانش آموزان، پیــش از اخذ دیپلم، بســیاری 
از اهداف مورد نظر در خصــوص تولید و عرصه 
اقتصادی کشــور محقق خواهد شــد و در حال 
حاضر با وجود برخی از کاستی ها، با برنامه ریزی 
هدفمند و اصولی می توان از ظرفیت های بالقوه 
موجود در کشــور در عرصه نیروی انســانی به 
بهترین نحــو ممکن در راســتای حصول رونق 

تولید بهره برد.
جــذب  ت،  ا در صــا ضریــب  یــش  ا فز ا
سرمایه گذاری های داخلی، بهبود کیفی و کمی 
کاالها، ایجاد ثبــات اقتصادی هر چه بیشــتر، 
افزایــش فرصت هــای شــغلی، رقابت پذیری 
در اقتصــاد و ده ها مولفه تاثیرگــذار دیگر برای 
دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از عناصری 
محسوب می شوند که در ســایه فعالیت و نقش 
آفرینــی موثر و ســازنده نیروی انســانی قابل 

حصول و تحقق خواهد بود .
اینک که دولت و مجلس در اقدامی مشترک در 
جهت هماهنگی آموزش های مهارتی در سطح 
کشور نســبت به اســتقرارنظام جامع آموزش 
و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی اقــدام کرده اند 
و اولین جلســه شــورای عالی آمــوزش فنی و 
حرفه ای کشور در ســال جاری برگزار شد حال 
ضرورت دارد تا تمام دســتگاه های متولی ارائه 
آموزش های مهارتی در ســطح کشور با وحدت 
رویه و جلوگیــری از تداخل و مــوازی کاری با 
همدیگر و توجه جدی به صرفه جویی در اعتبار 
اندک این بخش از طریــق هماهنگی با متولیان 
نظام جامع آمــوزش و تربیت فنــی، حرفه ای و 
مهارتی تمام مساعی خویش را در جهت افزایش 

توان مهارتی مخاطبین و ذینفعان بردارند.
مهارت آموزی نقــش مهمی در رونــق تولید، 
اشــتغال و کارآفرینــی دارد و در دســتیابی به 
توســعه پایدار اثرگذار اســت. در ایــن میان با 
تاکید بر ســخنان ریاســت جمهوری مبنی بر 
تمرکز بر مقوله مهارت یابــی و ارتقای بهره وری 
افراد، باید کوشــید تا با ایجاد تناسب میان نظام 
آموزشــی و نیاز بــازار کار، جامعه را در مســیر 
رســیدن به اهداف کالن و توســعه ای هدایت 
کرد و این محقق نمی شــود جز با ترویج فرهنگ 
مهارت آموزی در میان اقشــار مختلف جامعه و 
تحقق شــعار محوری نهضت مهــارت افزایی و 

مهارت آموزی از گهواره تا گور.
با توجه به نقش مهارت هــای فنی و حرفه ای در 
راستای اشــتغالزایی، با مهارت آموزی می توان 
به ارتقای ســطح اقتصادی خانواده هــا، ایجاد 
روحیه خودبــاوری و گســترش آموزش های 
مهارتی و تخصصی کمک کرد. کاهش شغل های 
کاذب و ناپایدار، کاهش آســیب های اجتماعی 
و دسترســی مناســب به خدمات اجتماعی از 
جملــه دســتاوردهای مهــارت ورزی در نظام 
آموزشی به شمار می رود. با شناسایی مهارت ها 
و خالقیت های دانش آموزان به وسیله مشاوره ها 
در مقاطــع تحصیلی می توان آنان را در مســیر 
درست تحصیلی هدایت کرد. دانش آموزان باید 
به طرف رشته های مهارتی بروند تا پس از پایان 
تحصیل بتوانند نیازهــای آینده خود را برطرف 
ســازند و با آگاه سازی و مشــاوره خانواده ها در 
مدارس می توان فرزندان را بــه مهارت آموزی 

سوق داد.
البته همواره باید به این نکته توجه داشت صرف 
کارآمــوزی در مراکز آموزش فنــی و حرفه ای 
نمی تواند کلید ایجاد اشتغال و رونق تولید باشد.

به امیــد آن روز همچنان منتظــر می مانیم تا 
فربه گی بخش خصوصی بخش مهارتی را با خود 

به تکاپوی بیشتر وادار سازد.



همتیمطمئنشد

آغاز فعالیت بازار متشکل ارزی با ۱۰۰ صرافی
پدرام صادقی   بازار متشکل ارزی تا چند روز دیگر 
کار خود را آغاز می کند و گفته می شود آغاز به کار این 
بازار با بیش از 1۰۰ صرافی خواهد بود که در ادامه نیز 
به تعداد آن ها اضافه خواهد شد تا بتوان قیمت واقعی 

ارز را در تهران کشف کرد.
بر اساس آنچه بانک مرکزی اعالم کرده، بازار متشکل 
ارزی قرار است تا عید سعید قربان یعنی روز 21 مرداد 
ماه سال جاری راه اندازی شــده و فعالیت رسمی آن 
آغاز شــود، البته پیش از این نیز در ماه های گذشــته 
تاریخ هایی درباره آغاز فعالیت این بازار اعالم شــده 
بود، اما به نظر می رســد که فعالیت این بــازار تا این 

تاریخ آغاز شود.
بانک مرکزی در ابتدا حق عضویــت صراف ها در این 
بازار را 1۰۰ میلیون تومان اعالم کرد، اما پس از مدتی 
تخفیف ۷۵ میلیون تومانــی برای آن ها در نظر گرفته 
شد و بر این اساس صراف ها می توانند با پرداخت 2۵ 

میلیون تومان به عضویت این بازار درآیند.
با این وجود قرار است این بازار در ابتدا با حضور حدود 
1۰۰ صرافی کار خــود را آغاز کند کــه روند افزایش 
تعداد صرافان حاضــر در این بازار به مــرور افزایش 

خواهد یافت.بانک ها، صرافی های مجاز بانک مرکزی 
و صرافی بانک ها قرار اســت بازیگران اصلی این بازار 
باشند و می توانند با دریافت کد کارگزاری، نسبت به 

خرید و فروش ارز در این بازار اقدام کنند.
بانک مرکزی بر آن اســت تا با اســتفاده از این تجربه 
موفق جهانی، نــرخ واقعی ارز را بر اســاس معامالت 
واقعی و کالن در این بازار تعیین کند تا قیمت ســایر 

بازارها، تاثیر زیادی بر بازار ایران نداشته باشد.
در این بازار، امکان انجام معامــالت غیرواقعی وجود 
نخواهد داشت، چراکه هر بانک یا صرافی که بخواهد 
قیمت ارز خود را برای فروش اعالم کند، رقم موردنظر 
در همان لحظه در حســاب ارزی او مســدود خواهد 
شــد و بدین ترتیب از معامالت غیرواقعی جلوگیری 
می شــود.قیمت پایه هر روز بر اساس نرخ بسته شدن 
بازار در روز گذشــته با حداکثر تغییری که به تصویب 
رسیده، محاســبه می شــود که این درصد تغییر در 

دستورالعمل بازار متشکل ارزی اعالم خواهد شد.
بانک مرکزی امیدوار اســت که با ایجاد بازار متشکل 
ارزی بتواند ثبات را در بــازار ارز ایجاد کرده و افزایش 
شــفافیت، کشــف نرخ و امنیت در انجام و تســویه 

معامالت از دیگر اهداف این بازار به شمار می رود.
به نظر می رسد که ســقفی برای معامالت در این بازار 
مشخص شود که با راه اندازی این بازار، سایر جزییات 
مربوط به آن نیز مشــخص خواهد شد.گفته می شود 
که اطالعات آنالیــن خرید و فــروش ارز در این بازار 
در دســترس عموم مردم قرار ندارد و اعضــا قادر به 
مشــاهده آن هســتند، اما اطالعات کلی از این بازار 
در ســایت ice.ir در اختیار عموم مردم قرار خواهد 
گرفت.به این ترتیب باید منتظــر بود که این بار وعده 
بانک مرکزی برای آغــاز به کار بازار متشــکل ارزی 
محقق شود تا ببینیم این بازار تا چه اندازه بر روند نرخ 

ارز تاثیرگذار خواهد بود.
البته پیش از این، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی گفته بود که همه چیز بــرای راه اندازی بازار 
متشکل ارزی آماده است، اما باید مطمئن شوم که این 

بازار تاثیر منفی بر بازار ارز ایجاد نمی کند.
حال به نظر می رســد که آخرین تحقیقــات در روند 
ایجاد بازار متشــکل ارزی نیز به اتمام رسیده و همتی 
نســبت به مطلوب بودن این بــازار، اطمینان حاصل 

کرده است.

شعبه

یک کارشــناس بازار ســرمایه گفت: به 
نظر می رســد اگر تا پاییز شــاهد تحول 
منفی سیاســی و کاهش مقدار فروش 
شــرکت ها نباشیم شــاخص بورس در 
میان مدت بــه کانال ۳۰۰ هــزار واحد 
راه پیــدا خواهد کرد.ولیــد هالالت در 
گفت وگو با ایرنا به دالیل ثبات نســبی 
شــاخص بورس در بازار امروز اشــاره و 
بیان کرد: اکنــون در مقطعی قرار داریم 
که گزارش سه ماهه شــرکت ها منتشر 
شــده و تا حدی می توان گفت که دالیل 
روند صعودی شاخص بورس تا چند روز 
گذشــته ارائه گزارش های مثبت بود که 

به شدت بازار را تحت تاثیر خود قرار داد.
وی ادامــه داد: برخی از شــرکت های 
حاضــر در بازار ســرمایه بــر خالف 
انتظارات موجود رشــد و قیمت آنها به 
طرز چشمگیری افزایش یافت اما این 
شرکت ها بعد از انتشار گزارش سه ماه 

در مســیر اصــالح قیمتی 
قرار گرفتند.

 هــالالت اظهار داشــت: 
همیشــه بعــد از انتشــار 
گزارش ســه ماه شرکت ها  
قیمت ها متعادل می شوند 
و تا زمان ارائه گزارش های 

جدید روند بازار در برخی مواقع مثبت 
و در دیگــر مواقــع منفی اســت.این 
کارشناس بازار سرمایه گفت: عملکرد 
شرکت ها طبق گزارش ماهانه مربوط 
به تیرماه و ســه ماه بهار مناسب بوده 
است اما اکنون ۹ ماه از سال مالی باقی 
مانده و باید منتظر مانــد و دید که چه 

اتفاقی در انتظار بازار است.
وی با بیان اینکه با توجــه به وضعیت 
موجود نمی توان بــه تحلیل های ارائه 
شده از سوی کارشناسان اعتماد کرد، 
گفت: اکنون در مــورد روند پیش روی 

کشور و عملکرد شرکت ها 
تا پایان ســال تردیدهایی 
وجــود دارد اما واقــع امر 
این است که شــرکت ها به 
لحــاظ دور زدن تحریم ها و 
مقدار فروش فراتر از انتظار 
عمل کردند.هالالت گفت: 
اگر زمان بگذرد و رونــد بازار به همین 
صورت ادامه داشــته باشد نگرانی ها از 
بین مــی رود و بــازار حرکت صعودی 

دیگری را تجربه خواهد کرد.
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان 
اینکه حفظ شــاخص بورس با همین 
محدوده از جمله مســایل مهم بازار در 
وضعیت کنونی محســوب می شــود، 
افــزود: بخشــی از ذات بــازار اصالح 
شاخص اســت و این موضوع نباید به 
طور حتم ناشــی از علت خاصی باشد، 
بنابراین بعــد از موج صعــودی بازار 

حالت تعادل را به خود می گیرد.
وی به پیش بینی هــای صورت گرفته 
در زمینــه افزایــش شــاخص بورس 
تا کانــال ۳۰۰ هزار واحد اشــاره کرد 
وگفت: این اتفاق نیازمند یک محرک 
قــوی و اتفاقاتــی مانند رســیدن به 
توافق های سیاســی، رفع ریسک های 
سیاسی، رشد نرخ دالر و دیگر بازارهای 
موازی و کاهش نرخ ســود بانکی است 
که این موارد می تواند به شدت در روند 
صعودی بازار تاثیرگذار باشــد؛ چنین 
مسایلی در وضعیت کنونی و در کوتاه 

مدت دور از انتظار به نظر می رسد.
هالالت به کاهش نقدینگــی در بازار 
سرمایه اشــاره و بیان کرد: راه اندازی 
یــک ســری از ســامانه های جدید 
معامالتی در بازار سرمایه مانند سامانه 
مدیریــت ریســک منجر بــه کاهش 

گردش معامالت در بازار شد.

بورس

ود؟ وضعیت بازار سرمایه تا پاییز چگونه پیش می ر
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 تسهیالت توسط بانک 
قرض الحسنه مهرایران

رییــس اداره کل اعتبارات و بیــن الملل بانک 
قــرض الحســنه مهرایران با اشــاره بــه اینکه 
بانک قرض الحســنه مهر ایران، اولیــن بانــک 
تخصصی قرض الحسنه است، گفت: این بانک با 
سرمایه اولیه 1۵هزار میلیارد ریال و با مشارکت 
1۰ بانک بزرگ کشــور آذرماه 86 تاسیس شد 
و در حــال حاضر تعداد شــعبات ایــن بانک به 

عدد۵۳۰ رسیده است.
به گــزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه 
مهر ایــران، محمدرضــا اخوان اظهار داشــت: 
اداره اعتبارات و بین الملل بانک قرض الحســنه 
مهر ایــران از نیمه دوم بهمن ماه1۳۹۳ شــروع 
به فعالیــت کــرد واین بانــک ازابتدای ســال 
1۳۹4دارای سیاست اعتباری ساالنه در پرداخت 
تسهیالت به متقاضیان با شرایط مشابه درشعب 
بانک در سراسر کشــور بوده است.اخوان با اشاره 
به تنوع محصوالت و طرح هــای بانک، ادامه داد: 
طرح های امتیازی، تداوم مهــر، مهرآتیه نوین، 
پیوند مهر، 2 در یک، اندوخته خانواده، اندوخته 
اجتماعی، اندوخته بانوان مهــر، انگیزش مهر و 
حمایتی فرد حقیقی در قالب اعطای تســهیالت 

به اشخاص حقیقی در بانک تعریف شده است.
وی ادامه داد: پرداخت وام هــای تکلیفی نظیر 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج، تسهیالت 
کمیته امداد، بهزیســتی، آجــا و وام هایی که 
بواســطه تفاهم نامه همکاری با ارگانهایی نظیر 
بنیاد برکت، بنیاد مسکن، صندوق امداد والیت و 
معاونت زنان ریاست جمهوری به معرفی شدگان 
این ارگانها ارائه می شود، نیز از دیگر تسهیالتی 

است که پرداخت آن در دستور کار بانک است.
رییس اداره کل اعتبارات و بیــن الملل بانک 
قرض الحســنه مهرایران درخصــوص میزان 
تســهیالت پرداختی بانک از ابتدای فعالیت تا 
پایان خرداد ماه ســال جاری نیز گفت: درجهت 
رفع احتیاجات ضروری افــراد مختلف جامعه، 
بانــک بالغ بــر 4 میلیــون و 8۳۰ هــزار فقره 
تسهیالت قرض الحســنه با سقف جمعی ۳8۷ 
هزار و ۹۳1 میلیارد ریــال باحداکثر کارمزد 4 

درصد درسال پرداخت کرده است.
وی درخصوص عملکرد ســال گذشــته بانک 
نیزافــزود: ایــن بانــک در ســال ۹۷، بالغ بر 
یــک میلیــون و 2۳۰ هــزار فقره تســهیالت 
قرض الحســنه به مبلغ 1۳۰هزار میلیارد ریال، 
معــادل 26درصــد کل دوره خدمــت بانک، 
تســهیالت پرداخت کــرده اســت.محمدرضا 
اخوان بی طرف با اشــاره به اینکه بانک تا پایان 
خرداد ماه ســالجاری، بالغ بــر ۳۵۹ هزار فقره 
تســهیالت قرض الحســنه به مبلغ ۳۳ هزار و 
6۷۵ میلیارد ریال، پرداخت کرده اســت، افزود: 
این رقم به ترتیب معــادل 2۹ درصد تعداد و 26 
درصد مبلغ پرداختی ســال گذشته بوده است. 
همچنین منابع این بانــک از 2.۵ میلیارد ریال 
درســال88 به 18۷ هزار میلیارد ریال درپایان 

خرداد ماه سال جاری رسیده است. 
رییــس اداره کل اعتبارات و بیــن الملل بانک 
قرض الحســنه مهرایــران در ادامه بــه میزان 
تســهیالت ازدواجی که از ابتدای سال تا پایان 
خردادماه از ســوی بانک پرداخت شــده است، 
اشــاره کرد و گفت: تا پایان خرداد امسال بالغ بر 
دو هزار 812 فقره تســهیالت ازدواج به میزان 
844 میلیارد ریال با ســقف ۳۰۰ میلیون ریال 
پرداخت شــده اســت. همچنین تا پایان سال 
گذشــته بالغ بر2۳ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیالت 
ازدواج بــه میزان ۳ هــزار 6۷۰ میلیــارد ریال 
با ســقف 1۵۰ میلیــون ریال پرداخت شــد. تا 
پایان ســال 1۳۹6 نیز بالغ بر۳۳ هــزار و ۵۰۰ 
فقــره تســهیالت ازدواج بــه میــزان ۳ هزار و 
۳۵۰ میلیارد ریال با ســقف 1۰۰میلیون ریال 

پرداخت شده است.
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اتحاد جدید برای کنترل بازار نفت
 مریم علیزاده    درحالی وزیر انرژی ســعودی ها 
امنیت تــردد نفتکش هــا از تنگه هرمــز را بر عهده 
خریدارن نفت انداخــت که ایــران در زمینه تامین 
امنیت خلیج فــارس و تنگه هرمــز ذره ای فروگذار 

نخواهد بود.
بعد از جنجال آفرینی رســانه های غربی در متشــنج 
خواندن اوضــاع تنگه هرمز، وزیر انرژی ســعودی ها 
در اخرین اظهــارات ناشــی از ضعف خــود، تامین 
امنیت نفتکش های عبوری از تنگــه هرمز را متوجه 
خریداران نفت دانســت و گفت: عربســتان سعودی 
بیش از این نمــی تواند امنیــت نفتکش ها در خلیج 

فارس و تنگه هرمز را تامین کند. 
در ایــن رابطه محمدجواد جمالــی نوبندگانی، نایب 
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 
گفت: قطعا ما به عنوان کشــوری که دارای مرزهای 
طوالنی در خلیج فارس، دریــای عمان و تنگه هرمز با 
مولفه های باالی قدرت چه از نظــر جغرافیا و از چه از 
نظر جمعیــت  و قدرت نظامی در منطقه شــناخته 

می شویم. 
وی افزود: ما حتی در طول هشــت سال دفاع مقدس 
که صدامی ها با اســتفاده از هواپیماها و جنگنده های 
اروپایی و امریکایی که در اختیارشــان بود و با آن ها 
نفتکش ها و چاه های نفت ما را هــدف قرار می دادند، 
خویشــتن دار بودیم و عبور و مرور امن نفتکش ها در 
خلیج فارس و تنگه هرمز را تامین کردیم. االن هم ما 
به عنوان یک کشور قانون مدار، متعهد و دارای اقتدار 
می توانیم با کشورهای همســایه در رابطه با امنیت 
منطقه خلیج فارس و دریای عمان اشــتراک مساعی 
داشــته و همکاری کنیم و از هرگونه تالش در جهت 

کاهش تنش ها حمایت می کنیم.
وی در ادامه افزود: اما به نظر می رســد که تیم افراطی 
نزدیک به ترامپ و مشــخصا صهیونیست ها و برخی 
از کشورهای منطقه با اســتفاده از نقطه ضعف رئیس 
جمهور امریکا که همانا دیپلماســی تجــارت و پول 
است، ســعی می کنند با تطمیع ترامپ، او را به صحنه 

درگیری بکشند. 
این نماینده مجلــس در ادامه گفت: مــا به رغم همه 
خویشــتن داری هایی که از خود نشــان داده ایم، در 
جریان دفــع پهباد به امریکایی هــا فهماندیم که هم 
تجهیزات خوبی داریم و هــم اراده محکم و در تامین 
امنیت کشور ذره ای شــک نمی کنیم. بنابراین ابتدا 
به ساکن ما خواهان تامین امنیت، صلح و دوستی در 
منطقه خلیج فارس هستیم ولی هرگونه تعرضی به ما 

صورت بگیرد با قدرت پاسخ می دهیم.

این نماینده مجلس با اشــاره به شــرایط سختی که 
امریکایــی ها برای ایــران به وجــود آورده اند گفت: 
امریکا اعالم کرده اســت که تحریم هــا علیه ایران، 
همه جانبه، سخت و هوشمندانه است. یعنی در حال 
حاضر وزارت خزانــه داری امریکا به وزارت جنگ این 
کشور علیه ایران تبدیل شده است تمام تالش امریکا 
و همپیماناش در فشــار بر ایران برای به زانو درآوردن 
ایران است. آن ها معتقدند به زانو در آوردن جمهوری 
اســالمی یعنی زمین زدن تمام مقاومــت منطقه و 

تضعیف قدرت ایران در خلیج فارس.

حلقه اقتصادی جدید در بازار جهانی نفت
در همین حال رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
تهران در نشســت این کمیســیون بــه برترین های 
نفت و گاز جهان در سال 2۰1۹ اشــاره کرد و گفت: 
کشورهای روســیه، چین، هند، ترکیه و ایران اتحاد 

جدیدی را برای کنترل بازار نفت ایجاد کرده اند.
رضا پدیدار، رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی 
تهران در نشست این کمیسیون به گزارش مطالعاتی 
اخیر آژانس بین المللی انرژی دربــاره نفت و آرایش 
اقتصادی کشــورهای دنیا در این حوزه اشاره کرد و 
گفت: بر اساس این گزارش، کشورهای روسیه، چین، 
هند، ترکیه و ایران اتحاد جدیدی را برای کنترل بازار 
نفت ایجاد کرده اند و به نظر می رســد حلقه اقتصادی 
جدیدی در بــازار جهانی نفت در حال شــکل گیری 

است.
وی به گزارش اخیر بررســی آماری شرکت بریتیش 
پترولیــوم درباره وضع انرژی جهان در ســال 2۰1۹ 
اشاره کرد و افزود: بر اساس این گزارش، سوخت های 
فســیلی 84.۷ درصد مصرف انرژی جهان را تشکیل 
می دهد و از آمریکا به عنوان برترین کشــور جهان در 

تولید نفت، گاز و ذغال سنگ نام برده شده  است.
رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان 
اینکه بر اســاس گــزارش اخیر بریتیــش پترولیوم، 
کشور چین یکی از پنج کشــور تولیدکننده برتر نفت 
جهان اســت، تصریح کرد: همچنین در این گزارش، 
از آمریکا به عنوان بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی 
جهان در سال 2۰1۹ یاد شــده  است، در حالی که نام 
کشــورهای کانادا، چین و نروژ نیز در بین 1۰ کشور 

برتر تولیدکننده انرژی جهان دیده می شود.
پدیدار عنوان کرد: گزارش های مطالعاتی بین المللی 
نشان می دهد کشــورهای آمریکا، روسیه و ایران در 
صدر تولیدکنندگان سوخت های فسیلی قرار دارند، 
در حالی که دیگر کشــورهای خاورمیانــه جایی در 

فهرست 1۰ کشور نخست ندارند.

توقیف نفتکش حامل نفت ایران نقض برجام است
سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه توقیف 
نفتکش حامل نفت ایران را نقض برجام عنوان کرد و 
گفت: توقیــف نفتکش حامل نفت ایــران در تنگه 
جبل الطارق ای نظــر ما نقض برجام اســت چرا که 
نباید کشــورهای عضو برجــام هیچ مانعــی در راه 

صادرات نفت ایران ایجاد کنند.
سید عباس عراقچی که برای شرکت در نشست فوق 
العاده کمیسیون مشــترک برجام به وین سفر کرده 
اســت، پیش از برگزاری این نشست گفت: در یک ماه 
گذشته تحوالت بســیار زیادی در حوزه برجام اتفاق 
افتــاده که ضرورت ایجــاد می کرد یــک دوره دیگر 
جلسه کمیســیون مشــترک را به صورت فوق العاده 
داشــته باشــیم؛ در این مدت کاهش تعهدات ایران 
وارد مرحله عملیاتی شد و در عمل خود را نشان داد و 

گزارشات آژانس در این خصوص منتشر شد.
وی اضافه کرد: عالوه بر این آمریکا به شــورای حکام 
مراجعه کرد و خواست این موضوع را در شورای حکام 
مطرح کند که کشــورهای اروپایــی موضع معقولی 
را در شــورای حکام گرفتند و گفتند جای بررســی 
موضوعات برجام در شــورای حکام نیســت بلکه در 
ســازوکارهای داخلی برجام هســت و از نظر آنها این 

موضوع باید کمیسیون مشترک رسیدگی می شد.
 معاون وزیر امور خارجه اضافه کرد: همزمان تحوالتی 
مانند توقیف نفتکش حامل محمولــه نفت ایران در 
تنگه جبل الطارق اتفاق افتاد که از نظر ما نقض برجام 
است چرا که نباید کشورهای عضو برجام هیچ مانعی 

در راه صادرات نفت ایران ایجاد کنند.
عراقچی گفت: برخی تحــوالت دیگر کــه از نظر ما 
نقض تعهدات کشــورهای باقی مانــده در برجام و یا 
قصور آنها در انجام تعهدات خودشــان است. هم ما و 
هم اروپایی ها متقاضی برگزاری جلسه امروز بودیم و 

نتیجه این بود که جلسه فوق العاده برگزار شود.
 وی با بیان اینکه در این نشســت به این شــکایات و 
نکاتی که طرفین از همدیگر دارند رســیدگی خواهد 
شــد، اظهارداشــت: ما در جلسه گذشــته تصمیم 
گرفتیم جلسه وزرای خارجی کشورهای عضو برجام 
را داشته باشیم- یعنی کمیسیون مشترک در سطح 
وزیران امور خارجه- این موضوع هنوز در دستور کار 
هست و امیدوار هســتیم بتوانیم سریع تر یک دستور 
کار ملموس و تعیین کننده و نتایج روشــن برای این 

جلسه وزرا آماده کنیم تا جلسه برگزار شود.

نفت
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کارت سوخت؛ مهر تایید عدم 

واردات بنزین
دی ماه ســال گذشــته بود کــه واردات بنزین 
متوقف و از خــروج یک میلیارد دالر ســرمایه 
کشور جلوگیری شــد؛ این در حالی است که با 
توجه به افزایــش مصرف بنزین کارشناســان 
پیش بینی می کنند که اگــر این روال ادامه یابد، 
ممکن است ایران دوباره وارد کننده بنزین شود 
اما از سوی دیگر کارت ســوخت می تواند سدی 

برای این امر باشد.
راه اندازی فاز سوم پاالیشــگاه ستاره خلیج 
فــارس، پرونــده واردات بنزین را بســت و 
ایــران در تولیــد بنزین خودکفا شــد؛ این 
اتفاق در حالی افتاد که قبــل از خودکفایی 
در تولیــد بنزیــن، روزانه 12 میلیــون لیتر 
بنزین وارد می شــد. به تازگی نیز دولت برای 
اینکــه کنترل مصرف را در دســت داشــته 
باشد، طرح کارت هوشــمند سوخت را احیا 

کرد.
آن طور کــه مســووالن نفتی اعــالم کرده اند، 
سوخت رســانی از 1۳ روز دیگر تنهــا با کارت 
ســوخت شــخصی صورت می گیرد؛ حســین 
آقایان، کارشــناس حوزه انــرژی در این باره به 
ایســنا گفت: باتوجه به این کــه میزان مصرف 
بنزین در تیرماه امسال نســبت به سال گذشته 
12 درصد رشــد داشته اســت، ممکن است که 
سال آینده شاهد واردات مجدد بنزین به داخل 

کشور باشیم.
وی با بیان این که احیای کارت سوخت می تواند 
سدی باشــد برای واردات مجدد بنزین، اظهار 
کرد: استفاده از کارت سوخت شخصی و نظارت 
بر میزان مصرف، بی شــک مانــع ازدیاد مصرف 

بنزین می شود.
این کارشناس افزود: در بحث قاچاق نیز احیای 
کارت ســوخت می توانــد تاثیــرات مثبتی را 
برجای بگذارد و با اجرای این طرح، پیش بینی 
می شــود که میزان قاچاق تاحد قابل توجهی 

کاهش یابد.
شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی ایران 
در آخرین اطالعیه  خــود اعالم کرد که  با توجه 
به اجرای مصوبــات دولت و مجلس شــورای 
اســالمی برای الزامی شــدن عرضــه بنزین با 
اســتفاده از کارت هوشمند ســوخت شخصی 
از بیستم مردادماه امســال، الزم است مالکان 
خــودرو و موتورســیکلت کــه دارای کارت 
هوشمند سوخت شخصی هســتند، به منظور 
شناسایی مشکالت احتمالی و کسب اطمینان 
خاطر از صحت عملکرد کارت ســوخت، ظرف 
1۰ روز آینده حداقل یک نوبت ســوختگیری 
از طریــق کارت های ســوخت شــخصی خود 
انجام دهند و در صورت بروز هرگونه مشــکل 
احتمالی، مــوارد را به ســامانه ۰۹62۷ اطالع 

دهند.
طرح الزام اســتفاده از کارت ســوخت شخصی 
با اولویت کالن شــهرهای تهران، کرج، تبریز و 

اصفهان، اجرایی خواهد شد.



فساددروارداتتجهیزاتپزشکیچطورانجامشد؟

مفتول به جای استنت قلب!
ریحانه یاسینی    1.۳ میلیارد دالر ارز برای واردات 
دارو و تجهیزات پزشــکی، در دو هفته اخیر جنجال 
آفرین شد. بررسی اظهارات مقامات مطلع در دولت و 
بخش خصوصی، نشان می دهد که در بخشی از ماجرا 
مساله مربوط به بروکراســی ها و روند طوالنی واردات 
در دوران تحریم اســت و از طرف دیگر در بســتر ارز 

42۰۰ تومانی فساد جدی اتفاق افتاده است.
»یــک میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون دالر ارز تجهیزات 
پزشکی رفته و هنوز دقیقاً معلوم نیست چه کسی برده 
اســت و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است.« 
سعید نمکی، وزیر بهداشت، آموزش و درمان پزشکی 
روز 2۳ تیرمــاه در جمع اعضای فراکســیون والیی 
مجلس چنین از فساد ارزی در حوزه دارو و تجهیزات 
پزشــکی صحبت کرد. نمکی در ادامه بــا صراحت از 
»فساد ســازمان یافته« خبر داد و گفت: »با یک فساد 
ســازمان یافته در دارو و تجهیزات پزشــکی و حتی 
برخی شرکت های وابســته به وزارت بهداشت درگیر 
بودیم، ابایی ندارم بگویم بســیاری از این شرکت های 
وابســته به هیأت امنای ارزی هر یک به نوعی مشکل 
دارند، البته در حال حسابرسی هستیم و بعد از آن هم 

اغلب این شرکت ها منحل خواهند شد.«
پیش از این اظهارات عبدالناصــر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی در نامه ای به رئیس جمهوری از فعالیت 
آمیخته با فســاد نزدیک به 2۰ شــرکت واردکننده 
دولتی و خصوصی در حوزه دارو و کاالهای اساســی 
با رقمی نزدیک به یک میلیارد یــورو، خبر داده بود. 
همان زمان محمــود واعظی، رئیس دفتر ریاســت 
جمهوری به چهــار وزیر برای پاســخگویی فوری به 
نامه رئیس کل بانــک مرکزی و پاســخگویی به این 
تخلفات نامه نوشــته بود.در نهایت، دو روز پیش وزیر 
بهداشــت اعالم کرد: »تا اواخر هفته آینده، به جمع 
بندی خواهیم رســید که کل ارزی که به حوزه دارو 
و تجهیزات پزشــکی اختصاص یافته، به چه مواردی 
اختصاص یافته، چه کاالهایی وارد کشــور شــده و 
در حــوزه تجهیزات پزشــکی آیا ایــن تجهیزات به 
بیمارســتان های دولتی اختصاص یافته و یا به بخش 

خصوصی عرضه شده است.«

بستر فساد چطور شکل گرفت؟
هالــه حامدی فر، نایــب رئیس کمیســیون  اقتصاد 
ســالمت اتاق بازرگانی تهران در این باره به ایرنا می 
گوید: »اصل فســاد، به ارز 42۰۰ تومانی برمی گردد. 
ارز 42۰۰ تومانی در حوزه تجهیزات پزشــکی و دارو 
به این دلیل که یارانه ای اســت، در ذات خود می  تواند 

عامل فساد باشد. در این مســاله هیچ  شکی نیست.« 
امــا او مالحظاتی درباره ســر و صداهــای این روزها 
دارد. حامدی فر ادامه  می دهد: »درباره لیستی که از 
دریافت کنندگان ارز دارو و تجهیزات پزشکی منتشر 
شــد، مالحظاتی وجود دارد. به  نظر مــن در این فضا 
افرادی که جنس آورده ولی هنوز ترخیص نکرده اند 
با  گروه هایی که سوءاستفاده کرده اند، اشتباه  گرفته 

شده است.« 
حامدی فر روند واردات دارو و تجهیزات پزشــکی را 
چنین توضیح می دهــد: »رونــد واردات دارو زمان 
زیادی نیاز دارد. از زمــان تخصیص ارز تا زمان خروج 
دارو باید مراحل مختلفی طی شود. به اسناد و مدارک 
متعددی نیاز است. بخشــی از ارزهایی که می گویند 
به ازای آن ها کاال وارد نشده، ماجرایش همین است. 
این واردکننده ها هنوز برای تحویل اجناسشان زمان 

دارند.«
وی ادامه می دهد: »بر اســاس لیســت خامی که از 
دریافت کنندگان  ارز وجــود دارد، نمی توان قضاوت 
کرد. چرا که معلوم نیست واردات آنها در چه مرحله ای 
قرار دارد.«نایب رئیس کمیســیون اقتصاد سالمت 
اتاق تهران ادامــه می دهد: »کلیات مســاله به روند 
تخصیص، واردات و ترخیص از گمــرک برمی گردد 
ولی مسلما فساد هم اتفاق افتاده است. هرچیزی که 
یارانه ای شده باشــد، افراد درگیر در آن با خطر فساد 

مواجه هستند.« 

 به جای یارانه ارزی، هزینه درمان باید
 از بیمه تامین شود

ساز و کار واردات در دوران تحریم سخت شده و حتی 
دارو را هم که گفته می شــود تحریم نیســت، درگیر 
کرده اســت. هاله حامدی فر در این باره نیز می گوید: 
»به این نکته هم باید توجه داشــته باشــیم که دارو 
تحریم نیســت، اما روابط بانکی ما بسیار محدود شده 
است. واردات کاالیی که قبال یک ماهه انجام می شد، 

حاال تا 6 ماه زمان می برد.«
همچنین بر اســاس توضیحات روز گذشته ابوالفتح 
صانعی، رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، 
واردکنندگان بعد از آنکه ارز به آنها تعلق گفت و تامین 
شد، ســه ماه فرصت دارند که با رفع تعهد ارزی کاال 
وارد کنند. این ســه ماه، یکبار هم قابل تمدید اســت 
و وارد کننــده در نهایت 6 ماه برای رفــع تعهد ارزی 
دولت فرصت دارد. بــه گفته صانعــی، 1.6 میلیارد 
یورو ارز دولتی در ســال گذشته به تجهیزات پزشکی 
اختصاص یافته که 1.۳ میلیارد آن به واردکننده داده 

شده اســت. از این میزان، 1.1 میلیارد یورو کاال وارد 
شده و کاالهای 2۰۰ میلیون یوروی باقی نیز بخشی 
در گمرک و بخشــی در راه اســت.  حامدی فر، نایب 
رئیس کمیسیون اقتصاد ســالمت اتاق تهران تاکید 
می کند: »پیچیدگی های ارزی همــه زنجیره تولید 
و واردات را درگیر کرده اســت. ما در اتــاق بازرگانی، 

راهکار قطعی مان حذف ارز 42۰۰ تومانی است.«

چطور به جای استنت قلب، مفتول وارد شد؟
ناصر ریاحی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران و 
رئیس انجمن واردکنندگان دارو نیز درباره جنجال های 
اخیر به ایرنا می گوید: »آنچه ما می دانیم، این است که 
روند واردات دارو و تجهیزات بسیار کنترل شده است. 
مشخص اســت که هرشــرکتی باید چه چیز و چقدر 
کاال وارد کند. در گمــرک هم کاال باید مجوز ترخیص 
داشته باشد و بالفاصله بعد از ترخیص، موظفیم که به 

شرکت پخش تحویل دهیم.«
رئیس انجمن واردکننــدگان دارو ادامــه می دهد: 
»برای ما هم کــه در این صنعت فعال هســتیم، این 
مساله مبهم اســت. چه اتفاقی می افتد و چه کسانی 
دخیل هســتند که چنین فســادی می تواند انجام 
شود؟ مشــکل اصلی من این اســت که وقتی چنین 
مســائلی وجود دارد، اقدام کنید و برخورد کنید. چرا 
با صحبت های ضد و نقیض، ذهن مردم را مغشــوش 
می کنید؟ مساله ارز تجهیزات پزشکی االن برای همه 

مهم شده است.«
ماجــرای سوءاســتفاده ارزی بــرای واردات دارو و 
تجهیزات پزشــکی، دفعه اولی نیســت کــه بعد از 
تخصیص ارز دولتی اتفــاق می افتد. ریاحی می گوید: 
»در دولت قبلــی، زمانی که خانم دســتجردی وزیر 
بهداشت بود، تعریف می کرد که شرکت هایی ناشناس 
بــرای واردات دارو ارز دریافت می کننــد و کاالهای 
دیگری وارد می کنند. وی هم معتقد بود که از ارز دارو 

سوءاستفاده می کنند.«
این ماجرا در دولت قبل هم درست زمانی اتفاق افتاده 
بود که ارز مبادلــه ای در دوران تحریــم راه افتاد. آن 
زمان گفته می شــد که ارز مرجع برای واردات دارو و 
تجهیزات پزشکی، به شرکت های دارویی اختصاص 
پیدا نکرده و صرف واردات خودروی »پورشــه« شده 
است. حاال نیز سعید نمکی، وزیر بهداشت خود دست 
به افشاگری و مبارزه با فســاد زده و اعالم کرده است 
که برخــی داروی تاریخ گذشــته وارد کرده اند و یا به 
جای اســتنت قلبی، کابل برق آورده و از کشــور فرار 

کرده اند. 
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اساسی وارد شد
مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم 
کرد که این شــرکت تمام تعهدات ارزی خود را 
اجرایی کرده و کاالهای اساســی کــه باید با ارز 
تخصیص یافته وارد می شــد، براساس برنامه به 

کشور رسیده است.
یزدان ســیف با انتشــار لیســت کشــتی ها و 
محموالت تأمیِن ارز شــده به همراه زمان ورود 
این کاالها به بنادر ایران در ســال 1۳۹۷، درباره 
رفع تعهــد ارزی کاالهای اساســی اظهار کرد: 
در ســال 1۳۹۷، ۵۰۰ میلیــون و ۹82 هزار و 
۵۰2 یــورو به منظور واردات کاالهای اساســی 
برای شــرکت بازرگانی دولتی ایران تعهد ارزی 
ایجاد شــده که معادل صد درصــد ارز مذکور، 
کاال به کشــور وارد و تخلیه و بخش عمده ای از 
آن ترخیص شده اســت. همچنین بیش از 2۷۵ 

میلیون یورو ارز نیز رسما رفع تعهد شده است.
وی اضافه کرد: ورود کاال و رفــع تعهد ارزی دو 
مقوله کامال متفاوت اســت و برخــی اظهارات 
درباره مکاتبات انجام شــده چنین القا می کند 
که در قبال ارز تخصیص داده شــده، کاالیی به 
کشــور وارد نشده اســت که این مسئله درست 
نیســت. در کنــار آن مبلغ 22۵ میلیــون یورو  
مانده  و تسویه نشــده ارز دریافت شده، ناشی از 
مغایرت ها و موضوعات اداری اســت که با توجه 
به درگیر بودن چهار ســامانه ثبتــارش، خرید 
ارز، سمتاک و ســامانه جامع گمرکی در فرآیند 
واردات، بــروز کوچکترین مغایرت اســنادی  یا 
اشــتباه در بارگذاری اطالعات پرونده ها، منجر 
به عدم تســویه کامل تعهــدات ارزی مربوطه 
می شود و آنچه از تعهدات این شرکت باقیمانده 

نیز از همین جنس است. 
جدول پیوســت تاریخ ورود کشــتی ها به بنادر 
مورد نظر و تاریخ تخلیه آنها این موضوع را کاماًل 

شفاف می کند.  
ســیف درباره دلیل ایجاد این مغایرت ها با اشاره 
به پرداخت های تهاتری  یــا پرداخت هایی که از 
مسیرهای غیر مرسوم ) تعریف شده توسط بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران( ارز را به کشور 
بازگردانده، اظهار کــرد: از آنجایی که بین زمان 
ایجاد تعهد تا زمان پرداخت و تسویه کامل اسناد 
حمل و صدور کد رهگیــری، فاصله زمانی قابل 
توجهی وجــود دارد، از این رو تســویه تعهدات 
زمان بر و پیچیده می شود و همین امر بخشی از 

این مغایرت را پدید آورده است.
مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتــی ایران با 
اشاره به اینکه قراردادها با فروشندگان عمدتاً با 
ارزهای پایه منعقد می شود ولی پرداختها ) بسته 
به نوع ارز در دسترس بانک مرکزی( به ارزهایی 
چون لیر، روپیه و یوان صــورت می گیرد، بیان 
کرد: تفــاوت بین ارز ثبت ســفارش و ارز تأمین 
شــده، موجب بروز مغایرت در ثبت اسناد حمل 
و در نتیجه عدم امکان تســویه تعهدات ارزی در 

موعد مقرر می شود.
وی همچنین به رویه اجرایی گمرکات و مبادی 
ورودی در مســتهلک کردن پروانه های ســبز 
گمرکی پرداخت و گفت: اساس تسویه حساب 
سامانه گمرک در اتصال با ســامانه های بانکی، 
وزن باســکول اســت؛ این در حالی است که بر 
مبنای رویه های بین المللی در توزین محموالت 
کشــتی های فله بــر در تجــارت بین المللی از 
رویه های درافت سوروی و اولیج سوروی استفاد 
می شود که این موضوع و در نظر نگرفتن کسری 
ناشــی از ریزش، افت و تلورانس باسکول، منجر 
به بــروز مغایرت هــای وزنی و کســری کاالی 
وارداتی می شــود که در این رابطه هرچند مبلغ 
مذکور در  تعهدات ســال 1۳۹۷ این شــرکت 
حدود دو میلیــون و ۵۰۰ هزار یورو اســت اما 
مانع از رفع تعهد ارزی1۰ فقره ثبت ســفارش 
به ارزش 1۰۷ میلیــون و 8۳۵ هزار و 64۰ یورو 

یورو شده است.



کاهش۶۵درصدیمعامالتمسکندرتهران

افول بازار مسکن در قلب پایتخت
مجید انتظاری  بازار مسکن در شرایطی رشد ۰.4 
درصد ماهانه را در تیرماه 1۳۹8 به ثبت رساند که این 
افزایش اندک را مدیون رشد قیمت آپارتمان مناطق 
جنوبی بود و مناطق میانی با افت قیمت مواجه شدند.

بر اســاس اعالم بانک مرکزی قیمت مســکن شهر 
تهران در تیرماه 1۳۹8 به میانگین 1۳ میلیون و ۳۵۰ 
هزار تومان در هر متر مربع رســید که نســبت به ماه 
قبل، تنها ۰.4 درصد و نســبت به ماه مشابه سال قبل 
۹1 درصد رشــد یافت. معامالت نیز 48۰۰ فقره بود 
که کاهش 6۵ درصدی را نســبت به تیرماه سال قبل 
نشان می دهد. این حجم از افت فشار ماهیانه قیمت از 

مردادماه 1۳۹4 تا کنون بی سابقه بوده است.
در شرایطی که از شکست بازار مســکن در مناطقی 
میانــی پایتخت طــی هفته های اخیر خبــر دادیم، 
مطابق آمار بانک مرکزی نیز قیمت مسکن در مناطق 
2، ۳، 4، ۵، 6، ۷، 8، ۹، 1۰، 1۳، 2۰ و 22 نســبت بــه 
خردادماه کاهش پیدا کرد. در سوی مقابل در مناطق 
1، 11، 12، 14، 1۵، 16، 1۷، 18، 1۹ و 21 با افزایش 
قیمت مواجه بودیــم. منطقه 11 نیز با  رشــد 116 

درصدی پیشتاز تورم ملکی در تهران بود.
نمایه های ارایه شــده از بــازار مســکن در اولین ماه 
تابستان حاکی از آن است که در ادامه وضعیت سرایت 
گرانی بازار ملک به مناطق جنوبی قــرار داریم. البته 
احتماال این مناطق نیز به اشــباع رسیده اند و ممکن 
اســت طی ماه های آینده به سرنوشت مناطق میانی 

دچار شوند.
با ایــن وجود قیمت مســکن در منطقه 1 با رشــد ۳ 
میلیون تومانــی ماهیانه به میانگیــن 2۹.8 میلیون 
تومان در هر متر مربع رســید. هرچند در این منطقه 
نیز معامالت تنها 2۹2 فقــره بود که افت 64 درصد را 
نسبت به تیرماه 1۳۹۷ به ثبت رساند. این یعنی رکود 
تورمی در باالتریــن نقطه پایتخت کمــاکان حاکم 
اســت. جدا از منطقه 1 که با توجه به مشتریان خاص 
آن رشد قیمت باید بر اساس ویژگی های این محدوده 
بررسی شود، افول بازار در مناطق میانی این هشدار را 
به فروشندگان داد که باید خود را برای رکود طوالنی 
مدت آماده کنند و احتماال در این بازه زمانی بر اساس 

قیمت های کشف شده، رکوردها کاهشی می شود.
با این که برخی کارشناســان، رونــد صعودی قیمت 
مسکن تا پایان سال را پیش بینی می کردند، کارنامه 
بازار مســکن در تیرماه، عکس این تحلیل را به اثبات 
رساند؛ هرچند ممکن است در شــهریورماه به عنوان 
آخرین ماه از فصل جابه جایی، قیمت ها مقدار اندکی 
باال برود. اما نوسان شــدید در بازار ملک، دور از ذهن 

است و به نظر می رســد رکود 1۰ تا 12 فصلی در بازار 
مسکن آغاز شده است. در شرایط فعلی، خریداران در 
انتظار افت قیمت به سر می برند و پیش بینی می شود 
که در صورت ثبات قیمت ارز بــا کاهش اندک قیمت 

مسکن در تمام مناطق تهران مواجه شویم.

حجم معامالت مسکن 
بررســی  توزیع تعداد واحدهای مســکونی معامله 
شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در تیرماه سال 
1۳۹8 حاکی از آن اســت که از مجموع 4۷۹۰ واحد 
مسکونی معامله شــده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با 
سهم 2/4۰ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص 
داده اند. سهم مذکور در مقایســه با تیرماه سال قبل 
6/۳ واحد درصد کهــش یافته و در مقابل به ســهم 
واحدهای با قدمت 6 تا 1۰ ســال و بیش از 1۵ ســال 

افزوده شده است. 
توزیع تعداد معامالت انجام شــده بر حســب مناطق 
مختلف شهر تهران در تیرماه سال 1۳۹8 حاکی از آن 
اســت که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 
۵ با ســهم 4/12 درصدی از کل معامالت، بیشترین 
تعداد قراردادهای مبایعه نامــه را به خود اختصاص 
داده اســت. همچنیــن مناطــق 2 و 4 بــه ترتیب با 
ســهم های 1/۹ و ۰/۹ درصدی در رتبــه های بعدی 
قرار گرفته اند. در مجمــوع ۰/۷1 درصد از کل تعداد 
معامالت انجام شــده در شــهر تهران در تیرماه سال 
جاری مربوط باه 1۰ منطقه شهر( به ترتیب بیشترین 
فراوانی شامل مناطق ۵ ،2 ،4 ،14 ،1۰ ،1 ،۷ ،1۵ ،8 و 
11 ( بوده و 12 منطقه باقیمانــده ۰/2۹ درصد از کل 

تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند. 
در تیرماه ســال 1۳۹8، متوســط قیمــت یک متر 
مربع زیربنای واحد مســکونی معامله شده از طریق 
بنگاه هــای معامالت ملکی شــهر تهــران ۵/1۳۳ 
میلیون ریال بود که نســبت به ماه قبل و ماه مشــابه 
سال قبل به ترتیب 4/۰ و ۵/۹1 درصد افزایش نشان 
می دهد. بیشــترین رشد متوســط قیمت در این ماه 
نسبت به ماه مشابه ســال قبل به منطقه 11) معادل 
8/116 درصــد( و کمترین میزان رشــد به منطقه 
6)معادل ۰/۷۷درصد( تعلــق دارد. در میان مناطق 
22 گانه شــهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت 
یک متر مربع زیربنای مســاکونی معامله شده معادل 
۳/2۹8 میلیون ریــال به منطقــه 1 و کمترین آن با 
۹/6۰میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشــته است . 
ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه ســال قبل به ترتیب 

۵/۹۷ و ۵/۹6 درصد افزایش نشان می دهند. 

 تعداد معامالت
تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در 
چهار ماهه نخست ســال 1۳۹8 به حدود ۳/26هزار 
واحد مسکونی بالغ شــد که در مقایسه با مدت مشابه 
ســال پیش از آن، ۹/4۹درصد کاهش نشان می دهد. 
در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد 
مسکونی معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی در شــهر تهران ۵/126 میلیون ریال بوده است 
که نســبت به دوره مشابه ســال قبل 4/1۰2درصد 

افزایش نشان می دهد. 
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده 
بر حســب قیمت یک متر مربع بنا در تیر ماه ســال 
1۳۹8 حاکی از آن اســت که واحدهای مسکونی در 
دامنه قیمتــی 6۰ تا ۷۵ و ۷۵ تــا ۹۰ میلیون ریال به 
ازای هر متر مربع بنا هر کدام با ســهم مشــابه ۳/1۰ 
درصد، بیشترین ســهم از تعداد معامالت شهر تهران 
را به خود اختصاص 4 داده انــد و دامنه قیمتی ۹۰ تا 
1۰۵ میلیون ریال با اختصاص ســهم 2/1۰ درصدی 
در رتبه بعدی قرار گرفته اســت. در ایــن ماه، توزیع 
حجم معامالت به گونه ای بوده است که ۷/۵8درصد 
واحدهای مســکونی با قیمتــی کمتر از متوســط 
قیمت هر متــر مربع واحد مســکونی شــهر تهران 

)۵/1۳۳میلیون ریال( معامله شده اند. 
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده 
بر حسب ســطح زیربنای هر واحد مســاکونی در تیر 
ماه سال 1۳۹8 نشــان می دهد، بیشــترین سهم از 
معامالت انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 
۵۰ تا6۰ مترمربــع با ســهم 6/14 درصد اختصاص 
داشته است. واحدهای دارای زیربنای 6۰ تا ۷۰ و ۷۰ 
تا 8۰ متر مربع به ترتیب با ســهم های 8/1۳ و ۹/11 
درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در 
این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 
8۰ متر مربع، ۳/۵4 درصد از معامالت انجام شــده را 

به خود اختصاص دادند. 
در تیرماه سال 1۳۹8 ،توزیع فراوانی تعداد واحدهای 
مســکونی معامله شــده بر حســب ارزش هر واحد 
حاکی از آن اســت که در میان دامنه هــای قیمتی 
مورد بررســی، واحدهای مســکونی با ارزش ۰/۳ تا 
۵/4 میلیارد ریــال با اختصاص ســهم 6/14 درصد، 
بیشــترین ســهم از معامالت انجام شــده را به خود 
اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش ۵/4 تا ۰/6 
و ۰/6تا ۵/۷ میلیارد ریال نیز بــه ترتیب با اختصاص 
سهم های 8/12 و 2/1۰ درصدی در رتبه های بعدی 

قرار گرفته اند. 
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چرا متقاضیان نمی توانند به بازار 
مسکن نزدیک شوند؟

دبیر کانون سراسری انبوه ســازان کشور با بیان 
اینکه متقاضی مســکن در بازار وجــود دارد اما 
نمی توانند خود را با این قیمت ها به بازار نزدیک 
کنند، گفت: شــرایط برای خرید مســکن برای 

دهک  های هدف به شدت سخت شده است.
فرشــید پورحاجت در پاســخ به این سئوال که 
افت 6۰ درصدی معامالت مسکن نشان می دهد 
بخش مسکن دوره جدیدی از کسادی و رکود را 
آغاز کرده اســت، گفت: آنچه که بدیهی است و 
در ۳ یا 4 ماه گذشته مشخص شده این است که 
قدرت نقدینگی مهم ترین عامل در تعیین بازار 
مسکن کشور است پس بنابراین تا مردم قدرت 
خرید مسکن نداشــته باشــند به نظر می رسد 

شرایط فعلی که در آن هستیم ادامه دار باشد.
وی با اشــاره به اینکه متقاضی خریــد در بازار 
مسکن وجود دارد اما متأســفانه این متقاضیان 
نمی توانند خود را با این قیمت ها به بازار نزدیک 
کنند، اظهار داشت: شــرایط برای خرید مسکن 
برای دهک  های هدف به شــدت سخت شده و 
این در تمام کشور قابل لمس است به طوری که 
شرایط فعلی عرصه را برای جوانان و دهک های 

متوسط جامعه به شدت سخت کرده است.
پورحاجت در پاسخ به این ســئوال که وزیر راه 
و شهرســازی توصیه برای خرید نکردن مسکن 
کرده تا قیمت ها تعدیل شود گفت: هیچ بخشی 
در علم اقتصــاد این را نمی پذیرد کــه نخرید تا 
قیمت اصالح شــود مگر قرار است در آینده چه 

شرایطی فراهم شود.
دبیر کانون سراسری انبوه ســازان کشور افزود: 
بخش تولیــد مســکن در شــرایط فوق العاده 
بحرانی قــرار دارد و مردم برای خرید مســکن 
در شرایط ســختی هســتند اما این که توصیه 
می شــود مســکن نخرید تا قیمت تعدیل شود 
باعث انباشت تقاضا می شــود که در آینده باعث 

سونامی قیمت خواهد شد.
پورحاجت تأکیــد کرد: به اعتقاد ســازندگان 
به جــای اینکه اعالم شــود مســکن نخرید تا 
قیمت ها کاهش یابد باید دولــت زمینه تولید 
مســکن را فراهم کند چرا که به استناد گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون عمران 
برای تعادل بخشی بازار مســکن 4.۵ میلیون 
واحد مســکونی در کشور کســری داریم؛ پس 
اگر مردم نخرند این باعث بر هم زدن نظم بازار 

می شود.
وی ادامه داد: وقتی تقاضا برای خرید مســکن 
نباشــد تولیدکننده ها هم رغبتی بــرای تولید 
مسکن از خود نشــان نخواهند داد هر چند بنده 
به آینده زیاد بدبین نیســتم و معتقد هستم که 
دولت می تواند با تقویــت و مدیریت نقدینگی 
در جامعه، خریداران مســکن را با ابزارهای در 

اختیار خود کنترل و هدایت کند.
به گفتــه وی، دولت بایــد موانع کســب و کار 
تولید مسکن را که 6 سال اســت در مسیر مرکز 
پژوهش های مجلس، وزارت راه و شهرســازی و 
مجلس شورای اســالمی خاک می خورد حل و 

فصل کند.
پورحاجــت ادامــه داد:دولــت بایــد قانون 
پیش فروش ســاختمان را اصــالح و قدرت 
بخش تولید مسکن را تقویت کند اما متأسفانه 
علی رغــم اینکه دو ســال پیش کمیســیون 
عمران مصوبــه ای برای اصــالح داد در حال 
حاضر در کمیســیون های مجلس بالتکلیف 

مانده است.
وی گفت: قانون مالیات های مستقیم موضوع 
ماده 64 و ۷۷ آن باید به عنــوان یک اولویت 
مجدداً مورد بازنگری قــرار گیرد به خصوص 
اینکه ایــن روزها مالیات بر عایدی ســرمایه 
در بخش مسکن مطرح شــده است باید یک 
مقدار ســرعت بیشــتری برای رسیدگی آن 

بدهند.



پرایددربازارواقعی۴۸میلیون،دربازارمجازی۵۰میلیونتومان!

بازگشت قیمت ها به آگهی های اینترنتی
مجید معتمدی    رییس اتحادیه نمایشــگاه داران 
و فروشــندگان خودرو تهران با اشــاره به بازگشــت 
قیمت هــا به آگهی هــای خرید و فــروش خودرو در 
سایت های اینترنتی، نسبت به تبعات منفی این اقدام 

بر ثبات قیمت ها در بازار واقعی خودرو هشدار داد.
سعید موتمنی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: در 
چند ماه اخیر که با دســتور دادســتانی قیمت ها از 
آگهی هــای خرید و فــروش خودرو در ســایت های 
اینترنتی حذف شــده بود، شــاهد بهبــود وضعیت 
قیمت ها در بــازار بودیم و اصطالحا بــازار خودش را 
پیدا کرده بود.وی ادامه داد: تنها کارکرد ســایت های 
اینترنتی در بازار خودرو این است که به گروه های صد 
نفره دالالن و ســودجویان بازار خودرو این فرصت را 
می دهند تا نسبت به بازارسازی و قیمت سازی کاذب 

و التهاب بازار، اقدام کنند.
او با بیان اینکه با بازگشــت دوبــاره قیمت ها به بازار 
مجازی خودرو می خواهند بازاری که آرام شــده بود 
و تعادل نسبی داشت را دوباره بهم بزنند، خاطرنشان 
کرد: به عنوان مثال در حالیکه امــروز در بازار واقعی 
قیمت پرایــد 111 معادل 48 میلیون تومان اســت 
مشــاهده می کنیم که در برخی از آگهی های خرید و 
فروش خودرو در سایت های اینترنتی، قیمت فروش 

این محصول را ۵۰ میلیون تومان اعالم کرده اند.
رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران ادامه داد: این کاری است که تیم های چند 1۰ 
نفری ســودجویان انجام می دهند. آنهــا به یک باره 
چند 1۰ آگهی فروش خودرو با قیمت باال و اصطالحا 
فیک برای یک خودروی خاص اعــالم می کنند و به 
این ترتیب اقدام به قیمت سازی کاذب برای خودروها 
می کنند.وی تاکید کرد: هشدار می دهیم که بازگشت 
قیمت هــا به آگهی هــای خرید و فــروش خودرو در 
ســایت های اینترنتی تاثیر منفی بر ثبات قیمت ها و 

آرامش در بازار خودرو خواهد داشت.
چند ماه پیش که بــازار خودرو با التهاب شــدیدی 
روبرو شد، برخی کارشناســان این موضوع را ناشی از 
فعالیت گسترده دالالن در سایت های اینترنتی خرید 
و فروش خودرو دانســته و در نتیجه با دســتور مقام 
قضایی، قیمت ها از آگهی های خرید و فروش خودرو 
در سایت های اینترنتی حذف شــد. با این حال از روز 

شنبه قیمت  خودرو به این سایت ها بازگشته است.

کاهش 20 درصدی قیمت خودروهای وارداتی 
از ســوی دیگر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در 
خصوص وضعیت بــازار خودروهــای وارداتی گفت: 

در حال حاضر قیمــت خودروهای وارداتی حدود 2۰ 
درصد کاهش یافته و بهترین زمان برای خرید است.

مهدی دادفر، دبیــر انجمن واردکننــدگان خودرو 
در خصوص آخریــن آمار ترخیص هــا گفت: مصوبه 
ترخیص خودروها هنــوز تمدید نشــده و خودروها 
همچنان در گمرک مانده انــد. نمایندگان مجلس از 
گمرکات بوشهر بازدید کردند تا خودروها را از نزدیک 
مشــاهده کنند اما همچنان این مصوبه تمدید نشده 
اســت. تمدید مصوبه هیات دولت در زمینه ترخیص 
خودروها به صالح کشــور اســت و اگر این کار انجام 
نشــود ما مجددا تورم در بخش خــودرو را خواهیم 
داشــت. طبق آخرین آماری که داریم 68۵۰ خودرو 
ترخیص شــده و بالغ بر ۷۰۰ دســتگاه خودرو اظهار 
شــده و دارای پروانه اســت. به علت تمام شدن مدت 
مصوبه این خودروها امکان خــروج از گمرک را پیدا 
نکرده انــد و 2 هزار دســتگاه نیز به گمــرکات اظهار 
شــده اســت. 2۷۰۰ دســتگاه نیز تحت نظــر مقام 
قضایی توقیف هستند و بالغ بر ۳ هزار دستگاه نیز در 

گمکرات بالتکلیف هستند.

انصراف یا تحویل به مشتریان؟
وی ادامه داد: تمامی خودروهایی که ترخیص شده اند 
تحویل مشــتریان شــده اند. اکثر افراد خودروها را 
تحویل می گیرند و میزان انصراف بســیار کم اســت. 
الزم به ذکر اســت شــرکت هایی که خــودرو ندارند 
مشــتریان آن ها انصراف می دهند اما شــرکت هایی 
که موجودی خودرو دارنــد در آن ها انصرافی صورت 
نگرفته اســت. رقم مابه التفاوتی کــه باید خریداران 
پرداخت می کردند متفاوت اســت و در مورد برخی از 
شرکت ها از 1۵۰ میلیون تومان شــروع می شود و تا 
حدود ۳۵۰ الی 4۰۰ میلیون تومان نیز رسیده است. 
این نکته را نیز باید گفت که بازسازی خودروها انجام 
شــده و اگر این کار صوتر نپذیرفته باشد مردم نباید 

خودروها را تحویل بگیرند.

حباب 5 الی 10 درصدی وارداتی ها
دادفر در پایــان در خصوص وضعیت بــازار گفت: در 
حال حاضر ورود 6 هزار دستگاه خودرو به بازار منجر 
به کاهشی شــدن قیمت ها شده اســت. حداقل 2۰ 
درصد کاهش قیمت در زمینــه خودروهای وارداتی 
را داشتیم بنابراین آثار آن بســیار مثبت برآورد شده 
است. اگر این روند ترخیص ها ادامه پیدا نکند دوباره 
قیمت ها باال می رود. به همین دلیل درخواست کردیم 
که خودروها ترخیص شــوند و به دســت مشتریان 

برسد تا بازار نیز کنترل شــود. در حال حاضر بهترین 
فرصت برای خرید خودرو وارداتی از بازار اســت چرا 
که قیمت ها در حالت معقول قرار دارد. با نرخ ارز بازار 
آزاد نیز اگر ارزش خودرو در خارج از کشــور محاسبه 
شــود می توان گفت برخــی از خودروهــا در داخل 
کشور ارزان تر نیز هســتند. حباب قیمت خودروهای 

وارداتی هم اکنون شاید حدود ۵ الی 1۰ درصد باشد.

جدیدترین تغییر و تحوالت بازار خودرو
این در حالی است که رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشــندگان خــودرو در خصوص وضعیــت بازار 
خودرو می گوید: در حال حاضر قیمت ها کمی نسبت 
به هفته گذشته تغییر پیدا کرده اســت. الزم به ذکر 
است که فرمول ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار منجر به 
افزایش قیمت ها در بازار خودرو شد.سعید موتمنی، 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
درباره اوضاع و احوال قیمت هــا در بازار خودرو اظهار 
کرد: قیمت ها تا روز چهارشنبه هفته گذشته وضعیت 
مناســبی داشــت و رو به کاهش بود. از آن روز به بعد 
وضعیت فرق کرد به این دلیل که شرکت ایران خودرو 
در خصوص برخی از محصــوالت خود افزایش قیمت 
داشــته اســت. در برخی از این محصــوالت ۵ الی 6 
درصد افزایش قیمت صورت گرفته اســت. پژو 4۰۵ 
SLX از 68 به ۷6 میلیون تومان رسیده است و زمانی 
که این شــرکت چنین کاری را انجام می دهد و قیمت را 
باال می برد بار روانی ایجاد می کند. زمانی که قیمت ها رو 
به کاهش است نباید چنین مشکالتی ایجاد شود و دلیل 
افزایش قیمت نیز مشــخص نیســت. بقیه محصوالت 
ایران خودرو نیز نسبت به چهارشنبه گذشته یک الی دو 

میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند.

تاثیر قیمت داخلی ها بر وارداتی ها
وی ادامــه داد: قیمت های ایران خودرو یک الی ســه 
میلیــون تومان افزایش قیمت داشــته اســت. پراید 
111 حالت تعادلی داشت و با در حال حاضر با کاهش 
قیمت مواجه شده اســت. الزم به ذکر است که مابقی 
محصوالت این خودروســاز تغییری نداشــته است. 
قیمت وارداتی ها نیز نســبت به هفته گذشــته دچار 
تغییر و تحول خاصی نشده اســت و این مورد در رابطه 
با خودروهای مونتاژی نیز صادق اســت. یک ســری 
خودروها از گمرک ترخیص شد و تاثیر خود را بر قیمت 
خودروهای وارداتی در بازار گذاشت. در هر صورت اگر 
شــرکت ها قیمت ها را کنترل کنند قیمت محصوالت 

داخلی اثر خود را بر وارداتی ها نیز می گذارد.
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 MG وهای  در تحویل خودر
برخــی مشــتریان شــرکت صنعــت خودرو 
آذربایجان در تماس با ایسنا، از تاخیر در تحویل 

خودروهای MG گالیه کردند.
به گفته یکی از مشــتریان این شــرکت، وی در 
 MG اردیبهشــت ماه سال گذشــته خودروی
۳6۰ را بــا قیمت قطعــی 66 میلیــون و 8۰۰ 
هزار تومان با پیــش پرداخت 1۰ میلیون تومان 
ثبت نام کرده اســت. بعد از آن قرار بوده است که 
در مردادماه همان سال با تکمیل وجه خودروی 

خود را تحویل بگیرد.
وی ادامه داد: با این حال خبری از تحویل خودرو 
نشــد لذا بــه وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
شــکایت کردم که با توجه به اینکه تعداد زیادی 
افراد مشابه من وجود داشتند قرار شد طبق یک 
جدول مشــخص، خودروها به مشتریان تحویل 
داده شــود که طبق این جــدول نوبت تحویل 
خودروی بنده به مرداد ماه امســال افتاده است؛ 
اما همچنــان خبری از دعوتنامــه برای تحویل 

خودرو نیست.
ایــن مشــتری شــرکت صنعــت خــودروی 
آذربایجان گفت: شخص خودم طبق سرسیدها 
برای پرداخــت مابقی مبلغ خــودرو، تا دی ماه 

سال گذشته 46 میلیون تومان واریز کرده ام.
وی ادعا می کند که این شــرکت از فروردین ماه 
امســال دیگر خودرویی به مشــتریان تحویل 
نداده اســت اما دیده شــده که تعدادی خودرو 
در بازار آزاد به فروش رسیده است ضمن اینکه 
دفتر مرکزی این شــرکت در تهران جمع شده 

است.  
در همین زمینه یکــی دیگر از مشــتریان این 
 ۳6۰ MG شــرکت به ایســنا گفت: خودروی
دنده اتوماتیک را در اواخر خرداماه سال گذشته 
با پرداخــت 2۰ میلیون تومان بــا موعد تحویل 
14۰ روز کاری و به قیمت تمام شــده نزدیک به 
8۹ میلیون تومــان پیش خرید کردم. با توجه به 
آنچه که در قرداد قطعی ما ذکر شده؛ قرار بود که 
خودرو بعد از 14۰ روز یعنی حدودا 1۵ مهرماه 

سال گذشته تحویل داده شود.
وی ادامه داد: مابقی مبلغ را قرار بود از زمان عقد 
قرارداد به صورت هر دوماه یــک بار به مبلغ 1۵ 
میلیون تومان در چهار قسط پرداخت کنیم. دو 
قسط اول را به ســبب نگرانی از بابت اینکه مبادا 
دیرکرد ما در پرداخت قســط منجــر به تاخیر 
در تحویل شود، ســر موعد مقرر در نمایندگی 
پرداخت کردیم. دو قسط اول که در مجموع ۳۰ 
میلیون تومان اســت، پرداخت شد. ۳۰ میلیون 
تومان الباقی هم قرار بود به صــورت وام در نظر 

گرفته شود.
این مشتری خاطرنشان کرد: پس از آنکه مدتی 
از موعد تحویل  خودرو گذشــت اما خبری از از 
رسال دعوتنامه ها نشد، با حدود 1۵ نفر از دیگر 
مشتریان به شــرکت مراجعه  کرده و موضوع را 
پیگیری کردیــم.  از همان زمــان تاکنون تنها 
جوابی که شنیده ایم این است که برخی قطعات 
برای خودروها وجود ندارد، یا قطعات وارد شده 
اما از گمرک ترخیص نمی شــوند. این درحالی 
است که در همان زمان مراجعه ما به نمایندگی، 
بیش از 1۵۰ خــودرو در نمایندگــی  موجود و 
برای فروش آماده بود اما خودروی مشــتریان را 

تحویل نمی دادند.
وی مدعی شد: در بهمن ماه سال گذشته شرکت 
تصمیم گرفت قرعه کشــی کرده و بــه ترتیب 
خودروی مشــتریان را تحویل دهــد که موعد 
خودروی بنده به مهرماه ســال جاری افتاد. اما 
طبق پیگیری هــای ما از فروردین  ماه امســال 
خودرویی تحویل مشتریان نشده است و این در 
حالی اســت که تعدادی خودرو در بازار آزاد به 

فروش رسیده است.
این موضوع از شرکت صنعت خودرو آذربایجان 

پیگیری شد. 
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درحالی که در مصوبه کمیســیون تنظیم 
مقررات ارتباطات، تعرفــه اینترنت ثابت 
به صورت هزینه  اتصال به اینترنت و حجم 
مصــرف منصفانه آمده اســت، در صورت 
تمام شدن مصرف منصفانه، کاربران نباید 

بار دیگر هزینه ای برای اتصال بدهند.
پس از نارضایتی های کاربران درباره  حجم 

و کیفیت اینترنت در ســال های گذشــته، در نهایت 
مقرر شــد مصوبه تعرفه های اینترنــت ثابت با هدف 
غیرحجمی کردن بســته های اینترنتــی، تا 1۰ آذر 
سال 1۳۹6 اجرایی شود و مبنای آن مصرف منصفانه 

مشترکان باشد. هم چنین مقرر شد مقدار 
مصرف منصفانه بین شــرکت های فعال 
در زمینه ارائه ســرویس به رقابت گذاشته 
شــود که در صورت عدول یک مشــترک 
از مصرف عادالنه تعیین شــده، ســرعت 
اینترنت به مقــدار پایه )128 کیلو بیت در 
ثانیه( برای آن مشترک تبدیل شود.در این 
راستا، سید محمد امامی، مدیر کل حفاظت از حقوق 
مصرف کننده ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات 
رادیویی گفــت: اپراتورهای ثابت تابــع مصوبه 266 

کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی هستند. 

اینترنت
هزینه  اتصال به اینترنت باید ماهانه شود

۵میلیونمشمولهنوزشمارهشباندادهاند

آخرین وضعیت سود سهام عدالت
سمیه رســولی  مشــاور رئیــس کل ســازمان 
خصوصی سازی با تشریح آخرین وضعیت سود سهام 
عدالت سال مالی ۹۷ گفت: ۵ میلیون مشمول سهام 
عدالت که در قید حیات هســتند هنوز شماره شبای 

بانکی خود را اعالم نکرده اند.
از آغاز طرح ســهام عدالت تا پایان سال ۹4 که طرح 
1۰ ســاله ســهام عدالت تمام شــد، در مجموع 4۹ 
میلیون و 226 هزار و 1۹۳ نفر مشمول دریافت سهام 
عدالت شــدند و پس از این تاریخ برنامه ای برای ورود 

مشموالن جدید به سامانه سهام عدالت تدوین نشد.
بر اســاس آمار، از 4۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت 
2.2 میلیون نفر تــا آن تاریخ متوفا شــده بودند و 4۷ 
میلیون نفر مشمول ســهام عدالت در قید حیات بودند 
و ظرف حدود سه ســال گذشــته که طرح واریز سود 
ســهام عدالت اجرا شــد، حدود ۳۰۰ هزار نفر جدید از 
مشــموالن نیز فوت کردند که تاکنون در مجموع 2.۵ 
میلیون مشــمول سهام عدالت فوت شــده اند.آخرین 
سود ســهام عدالت واریز شده به حســاب مشموالن 
مربوط به سال مالی ۹6 می شود که فرآیند واریز از آذر 

ماه سال گذشته آغاز و تا خرداد ماه امسال ادامه داشت.

 سود سهام عدالت 97 بیشتر از 95 و 96 
خواهد بود

سید جعفر ســبحانی در گفت و گو با مهر در خصوص 
سود سهام عدالت سال مالی ۹۷، اظهار داشت: محل 
تأمین سود سهام عدالت از ســود تعلق گرفته به 4۹ 
شرکت سرمایه پذیر اســت که زمان برگزاری مجامع 
این شرکت ها معموالً متفاوت است.مشاور رئیس کل 

سازمان خصوصی سازی افزود: مطابق قانون تجارت، 
شرکت ها 4 ماه بعد از پایان ســال مالی خود فرصت 
دارند مجمع برگزار کنند و 8 مــاه نیز فرصت دارند تا 
سود را به صاحبان سهام عدالت ارائه کنند؛ سال مالی 
اکثر شرکت ها 2۹ اســفندماه است که این شرکت ها 
باید تا پایان تیرماه مجمع خود را برگزار کنند که طبق 
بررسی های انجام شده بیشتر این شرکت ها مجامع را 

برگزار و سودها را اعالم کرده اند.
ســبحانی گفت: با این حال بر اســاس ارزیابی های 
صورت گرفته می توان گفت که ســود ســهام عدالت 

سال مالی ۹۷ از سال های ۹۵ و ۹6 بیشتر خواهد بود.

 عدم اعالم شماره شبای بانکی
 از سوی 5 میلیون مشمول زنده

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه از ســود ســهام 
عدالت مربوط به ســال مالی ۹6 جامانده ای نداریم، 
اظهار داشــت: منتهی ۵ میلیون نفر مشــمول زنده 
سهام عدالت هنوز برای اعالم شــماره شبای شماره 
حساب بانکی خود مراجعه نکرده و شماره شبا ندادند 
که از این عده درخواست می شــود برای گرفتن سود 
سال ۹۵ و ۹6 سهام عدالت به سامانه سهام عدالت به 
نشانی https://www.samanese.ir/ مراجعه 
کنند و بعد از راستی آزمایی شــماره شبای آنها سود 

سهام عدالت به تدریج واریز می شود.
ســبحانی افزود: همچنین ورثه 2.4 میلیون متوفای 
ســهام عدالت نیز مراجعه نکرده اند کــه در مجموع 
حدود ۷.2 میلیون عــدم مراجعه )مشــمول زنده و 

متوفی( برای دریافت سود سهام عدالت وجود دارد.

طال گران می شود؟
اگر بانک مرکــزی آمریکا نرخ هــای بهره را 2۵ 
واحد کاهــش دهد، قیمت طــال تغییر چندانی 
پیدا نمی کند و در محدوده فعلی می ماند اما اگر 
نرخ های بهره ۵۰ واحد کاهش داده شود، طال به 

رکورد باالی جدیدی صعود خواهد کرد.
بازار طــال در هفته جــاری با دو ســناریو روبرو 
خواهد بــود که به تصمیم سیاســت پولی بانک 

مرکزی آمریکا بستگی دارد.
اگر بانک مرکــزی آمریکا نرخ هــای بهره را 2۵ 
واحد کاهــش دهد، قیمت طــال تغییر چندانی 
پیدا نمی کند و در محدوده فعلی می ماند اما اگر 
نرخ های بهره ۵۰ واحد کاهش داده شود، طال به 

رکورد باالی جدیدی صعود خواهد کرد.
طال هفته گذشــته بین محــدوده 14۳۰ دالر 
در اوج و 1411 دالر در کــف معامله شــد و در 
معامالت روز جمعه بازار آمریــکا هر اونس طال 
چهار دالر و 6۰ سنت یا ۰.۳ درصد افزایش یافت 
و در 141۹ دالر و ۳۰ سنت بســته شد اما برای 
کل هفته ۰.۵ درصد کاهش داشت که نخستین 

کاهش هفتگی طال در سه هفته گذشته بود.
همــه نگاه ها بــه تصمیم سیاســت پولی بانک 
مرکزی آمریکا برگشته که روز چهارشنبه اعالم 
  CME خواهد شــد. ابزار دیده بان فدرال گروه
نشــان می دهد بازارهــا احتمــال کاهش 2۵ 
واحدی نرخ های بهــره را ۷8.6 درصد و احتمال 
کاهــش ۵۰ واحــدی را 21.4 درصــد ارزیابی 

کرده اند.
بازارها انتظار دارند بانک مرکــزی آمریکا روند 
تسهیل سیاســت پولی خود را آغاز کند اما آنچه 
که اهمیت دارد این اســت که آیا بانک مرکزی 
یک سیکل تسهیلی بزرگ را شــروع می کند یا 

تنها نرخ های بهره را چند دور کاهش می دهد.
در صــورت کاهش 2۵ واحــدی نرخ های بهره، 
قیمت طال در باالی محدوده 14۰۰ دالر تحکیم 
خواهد شد. به گفته چارلی ندوس، استراتژیست 
ارشد کاال در شرکت »تی دی ســکیوریتیز، در 
صــورت وقوع ســناریوی کاهــش 2۵ واحدی 
نرخ های بهره، طــال ممکن اســت حمایت در 
ســطح 14۰۰ دالر را تســت کند و بــه قیمت 

پایین تری کاهش پیدا کند.
آمار تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم آمریکا 
که اندکی بهتر از حد مطلوب بود، ممکن است در 
تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا نقش 
ایفا می کند. نرخ رشد اقتصاد آمریکا در سه ماهه 
دوم به 2.1 درصد آهسته شد و انتظارات تورمی 

بانک مرکزی آمریکا پایین ماند.
با این حال کندی اقتصادی بــه حدی که تصور 
می رفت، شــدید نبوده و به همین دلیل کاهش 

2۵ واحدی محتمل تر است.
اما تحلیلگران می گویند اگــر کاهش نرخ های 
بهره ۵۰ واحدی باشد، طال ممکن است به سطح 

14۵4 دالر و حتی باالتر از آن صعود کند.
کاهش نرخ هــای بهره آمریــکا، ارزش دالر را با 
کاهش روبرو می کنــد در حالی کــه جذابیت 
ســرمایه گذاری در طال که ســوددهی ندارد را 
افزایش می دهد. قیمت طال از زمانی که در اوایل 
ماه مه به رکورد پایین 126۵ دالر و 8۵ ســنت 
سقوط کرد، به دلیل دورنمای تسهیل سیاست 
پولی بانک های مرکزی بزرگ جهان، نشانه های 
کنــدی رشــد اقتصــاد آمریــکا و تنش های 
ژئوپلیتیکی، بیــش از 12 درصد یــا 1۵۰ دالر 

گران شده است.

غ برای  قیمت مصوب مر
داخل۱29۰۰ تومان

مدیرکل تامیــن، توزیع و تنظیم بــازار وزارت 
صمت گفت: به علــت اینکه قیمــت صادراتی 
مرغ حــدود 22 هزار تومان اســت، این موضوع 
بر بــازار داخل اثر دارد بنابرایــن مصوب کردیم 
کارگروه مرتبط ، عوارض صادراتی را برقرار کند 
تا صادرات، موجب افزایــش قیمت غیرمتعارف 

در داخل نشود.
محمدرضا کالمــی مدیرکل تامیــن، توزیع و 
تنظیم بازار وزارت صمــت گفت: قیمت مصوب 
عرضه مرغ گرم برای مصــرف کننده 12 هزار و 

۹۰۰ تومان است.
کالمــی در ارتباط تصویری بــا تحریریه بخش 
خبری 21 شــبکه یک ســیما دربــاره آخرین 
برنامه ها و تصمیمات برای تنظیم بازار کاالهای 
اساســی افزود: با تصمیم اخیر دولت در انتصاب 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه 
بازرگانــی، امیدواریم در حلقه هــای مختلف 
تنظیم بازار کاال از جمله تامین، توزیع و نظارت 

و بازرسی به درستی عمل کنیم.
وی ادامه داد: باید تالش کنیم از طریق رســانه ها 
برای مردم شفاف ســازی کنیم.کالمی درباره 
توزیع مرغ هم گفت: بازار یک کاال زمانی تعادل 
خود را حفــظ می کند که مقادیــر عرضه کمتر 
از تقاضا نباشــد یا کمی باالتر باشــد. وی افزود: 
از بهمن پارسال مصوب کردیم که ماهیانه 12۵ 
میلیون قطعه جوجه ریزی شــود تا تعادل بازار 

آن دچار نوسان نشود.
کالمــی اضافه کرد: بر اســاس آمــار، این نبود 
تعادل عرضه به واســطه کاهش عرضه است که 

گرمازدگی از جمله علل آن است.
مدیرکل دفتر برنامــه ریزی، تامیــن، توزیع و 
تنظیم بازار گفت: تاکید کردیم جوجه ریزی در 

مرداد نباید از 12۵ میلیون قطعه کمتر باشد.
وی با بیان اینکه در شــرایط تحریــم، باید تکیه 
بر صادرات غیر نفتی داشــته باشــیم، افزود: به 
علت اینکه قیمت صادراتی مــرغ حدود 2 دالر 
یعنی حدود 22 هزار تومان اســت، این موضوع 
بر بــازار داخل اثر دارد بنابرایــن مصوب کردیم 
کارگروه مرتبط ، عوارض صادراتی را برقرار کند 
تا صادرات، موجب افزایــش قیمت غیرمتعارف 

در داخل نشود.
کالمی درباره اینکه چرا مــرغ که با نهاده های با 
نرخ ارز دولتی تغذیه شده است، صادر می شود؟ 
گفت: منعی برای صادرات مرغ نداریم اما تاکید 
کارگروه تنظیم بازار بر این اســت که کاالهایی 
مانند مرغ که بخشــی از نهاده های تولید آن با 
نرخ ارز 4 هزار و 2۰۰ تومانی اســت باید فاصله 
قیمت در عدد صادراتی محاســبه شود تا رانت 
مربوط حذف شــود و تصمیم کارگــروه تنظیم 

بازار هم در همین راستا است.


