
بازارها هفته گذشته را چطور گذراندند؟

هفته آرام بازارهای 
سرمایه

گرانفروشی بلیت هواپیما پیگیری می شود

ونده تخلفات ایرالین ها ورود سازمان حمایت به پر

در آخرین روز هفته گذشــته، بهای سکه طرح جدید و 
دالر کاهش یافته اســت. ادامه عدم تمایل معامله گران 
بزرگ برای حضور در بازارهای ارز و سکه به دلیل بازدهی 
منفی این بازارها در کنار نبود تقاضا از مهمترین دالیل 
این افت قلمداد شده است. در روز یکشنبه، سکه و دالر 

چهارمین افت متوالی را تجربه کردند.
در دومین روز هفتــه قیمت دالر بــرای دومین بار 
در ســال ۹۸ به ۱۱۷۰۰ تومان رســیده است. البته 
استدالل می شــود رشــد قیمت اونس طال جهانی 
اندکی از میزان کاهش نرخ سکه در روزهای گذشته 
در بازار داخل را تعدیل کرده اســت. اما همچنان این 
تفکر غالب است که قیمت ســکه بیشتر تابع قیمت 

دالر اســت. افزایش ۲۱ هزار تومانی سکه در روز سه 
شــنبه که بازارهای جهانی در دومین روز معامالتی 
خود قرار داشتند نیز نشــان میدهد که عالوه بر تأثیر 
افزایش قیمت دالر در ایــن روز، افزایش بهای اونس 
طالی جهانی بر شــدت قیمت ســکه نیز مؤثر است 
اما قیمت طالی جهانــی توانایی تغییر قابل توجه در 
بهای سکه را ندارد. در روز چهارشــنبه، قیمت دالر 
با رســیدن به ۱۱۶۵۰ تومان به کمترین میزان خود 
در هفت ماه گذشته رســیده است. در این روز قیمت 
سکه نیز همســو با دالر مجددا در مسیر کاهشی قرار 
گرفته اســت. اعالم خبری مبنی بر آغاز به کار بازار 
متشکل ارزی از هفته آینده با قیمت دالر زیر ۱۱ هزار 
تومان، کاهش تمایل به خرید و کاهش تقاضا به دلیل 
بسته بودن بازارهای همسایه به دلیل تعطیالت عید 
قربان از دالیــل افت قیمت دالر و بــه تبع آن قیمت 
سکه در این روز عنوان میشــود. بازدهی دالر و سکه 
در این هفته )۱۶ مرداد تــا ۲۳ مرداد( به یک میزان و 

در حدود منفی ۰.۹ بوده است.  
شاخص کل سهام در هفته گذشته تحت تأثیر سقوط 
بازارهای جهانی عملکرد قابل قبولی نداشــته است. 
به طوری که این رونــد نگرانی هــا از احتمال خروج 
نقدینگی از این بــازار را افزایش داده بــود. اما در این 
هفته )۱۶ مرداد تــا ۲۳ مرداد( بازدهی ســهام بیش 
از ۱.۲ درصد بوده اســت. در اولین روز معامالتی این 
هفته شــاخص کل با اتکا به رشد شرکت های کوچک 
و متوسط بازار رشد اندکی را تجربه کرده است. در روز 
یکشنبه شاخص سهام برای چهارمین روز متوالی در 
کانال ۲۵۵ هزار واحدی قرار گرفته اســت. مشارکت 
بیش از ۶۰۰ هزار خریدار در یــک عرضه اولیه در این 
روز حاکی از ادامه جذابیت این بازار و افزایش تمایل به 

ورود نقدینگی توسط سرمایهگذاران است.
این روند صعودی شاخص سهام در هفته جاری ادامه 
داشــته و در روز سه شــنبه به ۲۵۷ هزار واحد رسیده 
اســت. بازار ســهام در آخرین روز معامالتی این هفته 

نیز با رشــد ۴۲۹۴ واحدی به بیش از ۲۶۱ هزار واحد 
رسیده اســت. در این روز ۸۰ درصد نمادهای بورسی 
رشد قیمت سهام را تجربه کردند. به اعتقاد کارشناسان 
کاهش اثرات تشدید جنگ تجاری و افت های قیمتی  
شدید کامودیتی ها در بازارهای جهانی بر روی بورس 

مهمترین دلیل ثبت این رکود بوده است.
مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران به بررســی 
شــاخص مدیران خرید در تیرماه ۹۸ پرداخته است. 
این شــاخص ۵۰.۰۷واحد محاسبه شــده است که 
نســبت به مقدار آن در خرداد ماه ۱/۱ درصد کاهش 
داشته اســت. ادامه کاهش روند شاخص قیمت مواد 
اولیه و به تبع آن قیمت محصوالت تولیدی و در مقابل 
ادامه روند کاهش موجودی اولیه در این ماه نسبت به 
خرداد ماه بیانگر آن است که انتظارات آینده بنگاه های 
اقتصادی در مرز بین رونق و رکود قــرار دارد و بهبود 

قابل توجهی در این انتظارت شکل نگرفته است.
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 پرونده معاون وزیر اقتصاد از استعفا تا بازداشت

چرا خصوصی سازی بحرانی شد؟
خریدار    از ســال گذشــته تحقیــق و تفحص از 
ســازمان خصوصی ســازی کلید خورد. این ماجرا تا 
شکایت از سازمان خصوصی سازی و متقابال شکایت 

این سازمان از یک نماینده مجلس پیش رفت.
۱۱ دی ماه ســال گذشــته بود که عبــاس جعفری 
دولت آبادی دادســتان ســابق تهران درباره تخلفات 
در حوزه خصوصی ســازی گفت: من در مورد سازمان 
خصوصی ســازی این را بگویم که بــه زودی به این 
حوزه ورود می کنیم و بررســی های خودمان را آغاز 

می کنیم. 

سال 98 سال تحقیق و تفحص از سازمان 
خصوصی سازی در مجلس

تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در اولین 
دســتور کار نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در 

سال جدید اعالم شد.
بر اســاس گزارش کمیســیون اقتصــادی مبنی بر 
تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان 
خصوصی ســازی، گزارش این کمیســیون مبنی بر 
تصویب تقاضای تحقیق و تفحــص از نحوه واگذاری 
شــرکت ماشــین ســازی تبریز و امــالک مربوطه 
و همچنین شــرکت آذر چلیک توســط ســازمان 
خصوصی ســازی و گزارش کمیسیون انرژی در مورد 
تخلفات مرتبط با شــرکت پاالیش نفت کرمانشاه از 
جمله مواردی اســت که در دســتور کار نمایندگان 
مجلس در نخستین هفته کاری خود در سال ۹۸ قرار 
گرفته اســت.نمایندگان مجلس در حالی نخستین 
هفتــه کاری خود در ســال جدید را بــا پرداختن به 
عملکرد سازمان خصوصی ســازی آغاز کردند که از 
یک سو این سازمان در ســال گذشته پرحاشیه ترین 
دوران تاریخ خصوصی سازی کشور را به همراه پوری 
حســینی، رئیس پرحاشــیه اش طی کرده و از سوی 
دیگر تحقق شعار امســال که »رونق تولید« انتخاب 
شــده، بدون شــک در گرو اهمیــت دادن به بخش 
خصوصی و اجــرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساســی 

است.

نامه نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه
از سوی دیگر احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز 
در مجلس شورای اســالمی از تدوین نامه نمایندگان 
به آیت اهلل رئیســی، رئیس قوه قضایئه برای برخورد با 
تخلفات رئیس سازمان خصوصی ســازی خبر داد و 
گفت: این نامه را تدوین کرده ایم و در حال جمع آوری 

امضاء برای آن هستیم.

وی با بیان اینکه با همفکری که با ۱۰۰ نماینده هم ســو 
داشتیم قرار بر این شد تا ســئوال از رئیس جمهور درباره 
ســازمان خصوصی ســازی را منتفی کنیم، ادامه داد:به 
دلیل اینکه پروسه سوال از رئیس جمهور قدری طوالنی 
است تصمیم بر این شــد تا از قوه قضائیه کمک بگیریم.
نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد:۱۰۰ نماینده 
نیز طی تذکری به رئیس جمهور درخواست کرده اند که 
هرچه سریعتر رئیس  سازمان خصوصی سازی را برکنار و 

فرد دیگری را جایگزین  وی کند.

شکایت خصوصی سازی از نماینده مجلس
به گزارش خبرآنالین، ماجــرای تحقیق و تفحص از 
پوری حســینی تا بدانجا پیش رفت که ابتدای هفته 
جاری سازمان خصوصی سازی از یکی از نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی به دلیل اظهاراتش در مورد 
واگذاری شــرکت ایران ایرتور به دادســرای عمومی 
انقالب اسالمی تهران شــکایت کرد. حجت االسالم 
نصراهلل پژمان فــر نماینده مردم مشــهد در مجلس 
اعالم کرد که ســازمان خصوصی ســازی شــرکت 
هواپیمایی ایران ایرتور در مشهد را بدون طی مراحل 

قانونی به بخش خصوصی  واگذار کرده است.
ســازمان خصوصی ســازی از این نماینــده مجلس 
شورای اســالمی به دلیل اظهارات خالف واقع درباره 
واگذاری شــرکت ایران ایرتور به اتهام نشر اکاذیب و 
تشــویش اذهان عمومی به دادسرای عمومی انقالب 

تهران شکایت کرد.
بر اســاس این گزارش، نماینده یاد شــده به تازگی  
بدون ارائــه هیچ مبنــا و مرجع و یا ســندی، یک بار 
قیمت ۵۰۰ میلیــارد تومان، ســپس ۷۰۰ میلیارد 
تومان و در نهایت، ۱۰۰۰ میلیارد تومان را برای ارزش 
این شرکت اعالم و اظهار کرده که اخیرا شرکت ایران 
ایرتور از طریق مذاکره واگذار شــده و خریدار نیز به 
تعهد خــود عمل نکــرده و وجه معاملــه را پرداخت 
نمی کند که همه موارد اعالمی خالف واقع بوده است.

در این زمینه ســید جعفر سبحانی، مشــاور رئیس 
ســازمان خصوصی ســازی به مطالب مطرح شده از 
سوی این نماینده مجلس اشــاره و بیان کرد: شرکت 
هواپیمایی ایــران ایرتور تا ســال ۸۹-۹۰ به صورت 
دولتی در حــال فعالیت بود اما از ســال ۹۰ با مصوبه 
هیات واگذاری، قرار بر عرضه آن از طریق فرابورس با 

قیمت پایه حدود هفت میلیارد تومان شد.
وی افزود: شرکت ایران ایراتور را دو شرکت با یکدیگر 
به صورت مشــترک با قیمت ۴۸ میلیــارد تومان در 
مزایده برنده شــدند که پرداخــت ۲۵ درصد از این 

قیمت نهایی به صورت نقد و مابقی آن اقســاط ســه 
ساله بود.

استعفا و بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی
بر اساس اخبار منتشر شده در رســانه ها رئیس سابق 
سازمان خصوصی سازی از حدود ۲ هفته قبل استعفا 
داده و حدود یک هفتــه آخر نیز در مرخصی به ســر 
می برد، اما روز چهارشــنبه فرهاد دژپسند، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی پس از قبول اســتعفای وی، داوود 
خانی را به عنوان سرپرســت سازمان خصوصی سازی 
منصوب کرد.این در حالی است که درست چند ساعت 
بعد از انتشــار خبر جایگزینی خانی با پوری حسینی، 
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی به اتهام اخالل در 
نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی 
و دولتی توسط شــعبه نهم بازپرســی  دادسرای ویژه 

کارکنان دولت تهران بازداشت شد.
بر اساس این گزارش،با دســتور دادستان تهران تمام 
پرونده های پوری حســینی جمع آوری و با اختصاص 
بازپرس ویژه در ظرف دو ماه اخیــر تحقیقات بر روی 
این پرونده ها  انجام شد که در نهایت، کار به  برکناری 
و بازداشت وی کشیده شد.بازداشت پوری حسینی در 
حالی رقم خورد که بســیاری از پرونده های او  نزدیک 
به  پنج سال معطل ودچار اطاله شده بود. از سوی دیگر 
واگذاری برخی شــرکت ها از سوی این سازمان نیز در 
برخی موارد با اعتراضاتی همراه بود. از ایرالین ایرتور 

گرفته تا هپکو و کشت و صنعت هفت تپه.
طبق آمار ارائه شده  تعداد بنگاه های لیست واگذاری 
را برای سال ۹۸ حدود ۶۰۰ بنگاه و سهام شرکت بوده 
است که طی چند ماه گذشــته به دلیل عدم برگزاری 
جلســات هیئت واگذاری اقدام برای این کار با تاخیر 
روبرو شــد. این در حالی اســت که نگاهی به کارنامه 
سازمان خصوصی سازی در ســال ۹۷ نشان می دهد 
در این مدت ۳۹هزار و ۴۱میلیارد ریال ســهم و اموال 
دولتی توسط این ســازمان واگذار شــده که در این 
میان ۳۸هزار و ۵۴۴میلیارد ریــال از طریق مزایده، 
۱۱۶میلیارد ریــال از طریق بــورس، ۲۱۷میلیارد 
ریال از طریق مذاکره و ۱۶۴ میلیــارد ریال از طریق 
فرابورس فروخته شده است.بر اساس فهرست منتشر 
شــده بنگاه های دولتی قابل واگذاری، قــرار بود در 
ســال ۹۷ تعداد ۶۳۱ بنگاه دولتــی تعیین تکلیف و 
واگذار شــوند تا بدین ترتیب پرونده خصوصی سازی 
در کشور پس از ۴ سال تاخیر بســته شود. حال باید 
منتظر ماند و دید بعد از ایــن جابجایی چه نتیجه ای 

در عملکرد سازمان خصوصی سازی دیده می شود.
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دارد؟
  ادامه از صفحه یک

 البته معیار انتظارات تولید در مرداد ماه نســبت 
به تیر ماه توسط مدیران خوشبینانه اعالم شده 
اســت. در این راســتا، آمارهای جدیــد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نیز از افزایش بازگشــت 
دوباره صنایع کوچک به چرخــه تولید در چهار 
ماهه نخست ســال ۱۳۹۸ حکایت دارد. در این 
بخش همچنان دو چالش اصلــی کاهش تولید 
این صنایع مربوط به کمبود سرمایه در گردش و 

عدم تأمین مواد اولیه می باشد.
نتایج بررســی مرکز پژوهش های مجلس نشان 
می دهد که از زمان تأســیس صندوق توســعه 
ملی تا پایان ســال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی 
تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر ورودی داشته 
که بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی 
تاکنون فقــط از ۱۹ میلیارد دالر آن اســتفاده 
کرده اند. بــه طوریکه ۴۱ درصد از تســهیالت 
ارزی مســدود شــده، ۹۳ درصــد از ســپرده 
گذاریهای ارزی مســدود شــده و ۴۵ درصد از 
تسهیالت و سپرده گذاریهای ریالی مسدود شده 
صندوق توسعه ملی در راستای برنامه هایی خارج 
از روال اساســنامه صندوق توســعه ملی هزینه 
شده است. این در حالی است که صندوق توسعه 
ملی می تواند در کاهش نوســانات اقتصادی در 
کوتاه مدت و اصالح ســاختارهای اقتصادی به 
منظور بهبود فضای کســب و کار در بلندمدت 

نقش قابل توجهی ایفا کند.
آمــار تولیــد ارائه شــده بــه بورس توســط 
شرکت های خودروسازی نشــان میدهد که در 
چهار ماهه اول ســال ۱۳۹۸ تولید این شرکتها 
نسبت به مدل مشابه سال گذشــته ۲۶ درصد 
کاهش یافته اســت. همچنین بررسی آمارها از 
زیان شــش هزار و ۷۶ میلیارد تومانی تولید این 
شرکت ها در سال ۹۷ حکایت دارد. کارشناسان 
با اشــاره به این داده ها و وجود عواملی همچون 
ادامه ی تحریمهای اقتصــادی، افزایش قیمت 
مواد اولیه، کمبود نقدینگی و اختالل در تأمین 
قطعات تعویق واگذاری سهام دو شرکت بزرگ 
خودروسازی را تا بهبود نسبی اوضاع تولید این 
شــرکتها ضروری میدانند. در واقع، اســتدالل 
میشــود با توجه به حجم قابل توجــه زیان این 
شــرکتها و کاهــش جذابیت ســرمایه گذاری 
در این بازار در صورت اجــرای این طرح بخش 
خصوصی توانایی بهبــود عملکرد این صنعت را 

ندارد.
مرور وضعیت بازارهای داخلی نشــان می دهد 
که مطابق آنچه که در هفته گذشــته پیش بینی 
شده اســت دالر به دلیل بازدهی منفی و ادامه 
کاهــش تقاضا و عــدم تمایل به خرید توســط 
خریداران توانایی عبور از ســقف ۱۲ هزار تومان 
را نداشته و مسیر نزولی را در این هفته طی کرده 

است. 
سکه نیز همســو با دالر برخالف هفته گذشته 
بدون توجه به قیمت طالی جهانی در این هفته 
بازدهی منفی را تجربه کرده است. شاخص بازار 
سهام نیز به دلیل کاهش آثار جنگ تجاری بین 
آمریکا و چین در آخرین روز معامالتی این هفته 
با رشد ۱.۲ درصدی و رســیدن به بیش از ۲۶۱ 
هزار واحد رکود جدیدی را به ثبت رسانده است. 
عالوه بر این، مشارکت قابل توجه خریداران در 
یک عرضه اولیه حاکی از آن است که بازار سهام 
همچنان دارای جذابیت بــوده و افزایش تمایل 
به ورود نقدینگی توسط ســرمایه گذاران به این 

بازار وجود دارد. 
بررسی داده های منتشر شده توسط اتاق ایران، 
وزارت صمت و شرکت های خودروسازی نشان 
می دهد نوسان قیمت مواد اولیه، کمبود سرمایه 
در گردش و عدم تأمین به موقع و مناســب مواد 
اولیه همچنان مهمترین چالش های تولید کشو 

هستند. 



   بازارها هفته گذشته را چطور گذراندند؟

هفته آرام بازارهای سرمایه
ســمیرا ربیع  بازارها هفته آرامــی را گذراندند، 
قیمت دالر در آخرین روز معامالت نســبت به شروع 
هفته، ۱۵۰ تومان کاهش داشــت، بــازار طال ابتدای 
هفته را با اندکی افزایــش آغاز، امــا در ۲ روز پایانی 
معامالت روند کاهشی پیدا کرد.براساس این بررسی، 
انتظارات کاهشی در بازار مسکن نیز باعث تداوم رکود 
در این بازار شد و از ســوی دیگر بازار سهام هم به رشد 

آرام و پیوسته خود ادامه داد. 

ثبات دالر روی کانال 11 هزار و ۷00 تومانی
قیمت دالر طی هفته گذشــته بیــش از ۱۰۰ تومان 
کاهش یافت. دالر ابتدای هفتــه را با قیمت ۱۱ هزار 
و ۸۵۰ تومانی شروع کرد، در روز سه شنبه به ۱۱ هزار 
و ۷۰۰ تومان رســید و روز چهارشــنبه نیز در همین 
محدوده باقی ماند. روز پنجشــنبه  نیز دالر با همین 
قیمت ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان فروخته شد، اما به بهای 

۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان خریداری می شد. 
بر اســاس صحبت های کارشناســان، کنترل بانک 
مرکزی بر بازار ارز، نزدیک شــدن به زمان راه اندازی 
بازار متشکل ارز و کاهش تنش  های سیاست خارجی 
از مهمتریــن دالیل افــت قیمــت دالر در روزهای 

گذشته محسوب می شود.

انتظارات کاهشی و بازار مسکن 
طی چندهفته گذشــته وضعیــت بازار مســکن با 
انتظارات کاهشــی روبرو بود، این انتظارات باعث شد 
که هم خریداران در مســیر کاهش تقاضا رفتار کنند 
و مالکان و ســازندگان هم قیمت ها را بر اساس همین 

انتظارات تنظیم کنند. 
بنابراین، بر اثــر کاهش تقاضا و عمیق شــدن رکود 
در بازار، قیمت ها برای خریــد و اجاره اندکی کاهش 
یافته  اســت. بررســی های میدانی نیز نشان می دهد 
که ســازندگان هم در قیمت واحدهای نوســاز برای 
عرضه در ماه های آینده تجدید نظر کنند. بر اســاس 
صحبت های برخــی از فعاالن ســاختمانی، در حال 
حاضر در مناطقی از شهر تهران شامل مرکزی و نیمه 
شمالی، برای واحدهای در حال ساخت و قابل عرضه 
در ماه های آتی، بیــن ۱۰ تا ۱۳ درصد کاهشــی در 

برآورد قیمت فروش آتی خواهند داشت.
بررسی های میدانی نشــان می دهد که هفته گذشته 
قیمت هر متر مربع خانه نوساز در جنوب شرق تهران 
در محله افســریه، ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود، 
بریانک نیز قیمت یک واحد ۷۰ متری نوســاز، ۶۳۰ 

میلیون تومان ارزش داشت.

عامل افزایش قیمت سکه و طال چه بود؟
محمد کشتی آرای، رئیس کمیسیون تخصصی بازار 
طال و جواهر اتاق اصناف درباره روند بازار ســکه و طال 
طی یک هفته گذشته گفت:»این هفته در بازار اتفاق 
جدیدی افتاد. قیمت جهانی طال به شــدت با افزایش 
روبرو بود. اونس طال به قیمتی رســید که در ۶ ســال 
گذشته بی ســابقه بود که از سال ۲۰۱۳ به بعد چنین 
رقمی نبود، همین عامل باعث افزایش قیمت ســکه و 

طال و افزایش قیمت شد.«
بر اســاس گزارش رویترز، در روز سه شنبه هر اونس 
طال در بازارهــای جهانــی بــا ۱۲.۶۲ دالر افزایش 

با قیمــت یکهــزار و ۵۲۳.۷۸  دالر فروخته شــد که 
باالترین رقم از آوریل ۲۰۱۳ به شمار می رود.

کشتی آرای درباره علت این افزایش بی سابقه قیمت 
طال اظهار داشت:» یکی از علل اصلی، کاهش قیمت 
نفت بود. کاهش قیمت نفت باعث کاهش ارزش دالر 
در بازارهــای جهانی و همین موضــوع باعث کاهش 
رشد ســرمایه گذاری در بازارهای مالی شد. به همین 
خاطر سرمایه گذاران به سمت بازار طال آمدند و تقاضا 
برای سرمایه گذاری در این بازار به شدت افزایش پیدا 
کرد.« به گفته این کارشناس اقتصادی، در بازار ایران 
عامل اثرگذار ثبات قیمت دالر بــه افزایش قیمت ها 
در بــازار جهانی غلبه داشــت. کشــتی آرای چنین 
توضیح داد:»هفته گذشــته با توجه بــه ثبات قیمت 
ارز، میزان افزایش قیمت جهانی تاثیر زیادی در بازار 
ایران نداشــت. در مجموع در اوایل هفته، قیمت طال 
افزایشی بود، اما روز چهارشنبه با کاهش قیمت روبرو 

شدیم.« 
روز چهارشــنبه طالی ۱۸ عیار با چهــار هزار و ۲۰۰ 

تومان کاهش به ۴۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان رسید. 
قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید، روز سه شنبه  ۲۲ 
مرداد با بهای چهار میلیون و ۲۳۰ هزار تومان معامله 
شد که نســبت به ابتدای هفته، ۸۰ هزار تومان رشد 
داشــت، اما در آخرین روز کاری هفته، هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید و بــه بهای چهار میلیون 
و ۱۹۰ هزار تومان فروخته شــد.رئیس کمیســیون 
تخصصی طال و جواهر وضعیت بازارها در هفته آینده 
را نیز چنین پیش بینی می کند: فکــر می کنم که در 

بازار جهانی، افزایش قیمت ها تعدیل شود.

شعبه

دبیر شورای  عالی مناطق آزاد تجاری 
گفت: هدف از ایجاد مناطق آزاد صرفا 
امر واردات و صادرات نیســت؛ بلکه در 
توســعه عمران محلی نقش بســزایی 
را ایفا کرده و از ســویی نیز به امنیت و 

اشغال منطقه کمک می کند.
مرتضــی بانک در نشســت مشــترک 
آزاد  مناطــق  فراکســیون  اعضــای 
مجلس شورای اســالمی با بیان این که 
هدف از ایجاد این فراکســیون بررسی 
چالش هــای مناطــق آزاد تجــاری 

اســت، اظهار کــرد: یکی از 
مشــکالت اصلی ما از همان 
ابتدا عدم اجــرای قوانین و 
مقررات مناطق آزاد اســت؛ 
از ایــن رو بایــد تمام تالش 
خود را بــه کار گیریم تا این 
مشــکالت مرتفــع شــود.

وی با بیــان این که قاچــاق در مناطق 
آزاد وجود ندارد، افــزود: فرضیه قاچاق 
از مناطــق آزاد، بی معنی بــوده و یک 
فرضیه نادرســت اســت.دبیر شورای  

عالی مناطــق آزاد تجاری 
با بیان این که بــه قاچاق در 
این مناطق اعتقادی ندارم، 
تصریح کــرد: تصــور همه 
مردم از مناطق آزاد، پدیده 
قاچاق است و شــاهدیم که 
در رسانه ها و صدا و سیما نیز 
این موضوع مطرح می شود؛ در حالیکه 
ظرفیت های مناطق آزاد چشمگیر بوده 
و تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارد.وی  
با تاکید بر این که قانون حاکم بر مناطق 

آزاد خارج از قوانین معمول کشور است، 
خاطرنشان کرد: ورود هر نوع کاالیی به 
مناطق آزاد، آزاد بوده و قاچاق محسوب 
نمی شود؛ مگر این که به صورت قاچاق 
وارد ســرزمین شــود.بانک عنــوان 
کرد: ســالهای پیش ســرمایه گذاران 
ســرمایه های خود را به ایــن مناطق 
آورده و در رونق اقتصادی مناطق نقش 
بسزایی داشته اند؛ اما اکنون عدم اجرای 
قوانین مشکالتی را ایجاد کرده و اعتماد 

را از این افراد سلب کرده است.

تجارت

فرضیه قاچاق از مناطق آزاد بی معنی است
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اعطایی ریالی-صادراتی در بانک 
توسعه صادرات

ارزیابی هــای آماری در بانک توســعه صادرات 
نشــان می دهد، در دومین ماه از فصل بهار ۹۸ 
برابر با ۱۱.۷ هزار میلیارد تومان تســهیالت به 
بخش بازرگانی پرداخت شــده، که نســبت به 
مدت مشــابه سال گذشــته که این رقم ۹۷۰۰ 
میلیارد تومان بــوده، رشــد ۲۰.۳ درصدی را 

تجربه کرده است.
اطالعات منتشر شده از ســوی وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت از تســهیالت اعطایی و 
ضمانت های صادره در بخش صادرات از سوی 
»بانک توسعه صادرات«، نشــان از این دارد که 
ارزش تســهیالت اعطایی ریالــی - صادراتی از 
سوی این بانک تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۸ 
برابر با ۳ هزار و۸۷۷ میلیارد ریــال بوده، که در 
مقایسه با مدت مشابه ســال گذشته با رشد ۱۶ 

درصدی مواجه بوده است.
اما مطابق آمارهــا، ارزش تســهیالت اعطایی 
ارزی - صادراتی در بازه زمانی یاد شــده از سوی 
»بانک توسعه صادرات« تا پایان اردیبهشت ماه 
۹۸ به دلیل تحریم هــای بین المللی که صنعت 
بانکداری ایران را نشانه گرفته بود نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته روندی کاهشی را طی کرده 
است؛ اما متولیان بانک توسعه درصدد رفع موانع 
موجود برای تسهیالت دهی ارزی – صادراتی به 

بازرگانان هستند.
از ســوی دیگر، مبلغ ضمانت هــای ریالی این 
بانک در ۲ ماه نخست سال ۹۸ بنابر آمارها، ۷۲۲ 
میلیارد ریــال )۷۲ میلیارد تومان( بوده اســت 
که در مقایسه با مدت مشابه ســال گذشته که 
رقم آن برابر با ۵۷۱ میلیــارد ریال )۵۷ میلیارد 
تومان(  بوده اســت، رشــد بیش از ۲۶ درصدی 
لبتــه رقمی برای  را تجربــه کرده اســت. ا
ضمانت هــای ارزی صادراتی در ۲ ماه ابتدایی 
سالجاری از سوی این بانک گزارش نشده است، 
این در حالی است که در ۲ ماه ابتدایی سال ۹۷ 
مبلغ ضمانت های ارزی صادراتی برابر با ۰.۲۵ 

میلیون دالر بوده است.
از ســوی دیگر، تحلیل داده های آمارها نشان از 
این دارد، که مجموع تســهیالت اعطایی ریالی 
» بانک توســعه صادرات« در بخش صادرات به 
تفکیک بخش های اقتصــادی در ۲ ماه ابتدایی 
سال ۹۸ برابر برابر با ۳ هزار و۸۷۷ میلیارد ریال 
)۳۸۷ میلیــارد تومــان(  بوده، که در مقایســه 
با مدت مشابه سال گذشــته که رقم آن ۳ هزار 
و۳۳۶ میلیارد ریال )۳۳۳ میلیارد تومان( بوده 

با رشد ۱۶ درصدی بوده است.
همچنیــن جزئیــات آمــاری از رونــد اعطای 
تســهیالت ریالی از ســوی این بانک به تفکیک 
بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد، که 
تا پایان اردیبهشت سال ۹۸ بالغ بر ۱۴۳ میلیارد 
ریال به بخش »بازرگانی وخدمات« تســهیالت 
ریالی اعطا شده است، که رقم این نوع تسهیالت 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که بیش 
از ۱۳ میلیارد ریال بوده با رشــد ۹۶۵ درصدی 

مواجه شده است.
بنابر آمارها، تســهیالت اعطایی ریالی به بخش 
»صنعت ومعدن« از ســوی این این بانک در بازه 
زمانی یاد شــده، برابر با ۳ هــزار و ۶۵۳ میلیارد 
ریال ) ۳۶۵ میلیارد تومان( بوده که در مقایســه 
با مدت مشابه سال گذشــته که این رقم برابر با 
۳ هــزار و۲۹۴ میلیــارد ریــال )۳۲۹ میلیارد 
تومان( بوده اســت؛ رشــد بیش از ۱۰ درصدی 
داشته است. اما تسهیالت اعطایی ریالی »بانک 
توسعه صادرات« به بخش »کشــاورزی« در ۲ 
ماه ابتدایی ســال ۹۸ برابر با ۷۹.۹ میلیارد ریال 
گزارش شده، که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشــته که ۲۸ میلیارد ریال بوده، رشد بیش از 

۱۸۵ درصدی را تجربه کرده است.



مدیرعامل شرکت شهرك هاي صنعتي هرمزگان تشریح کرد

جزییات حمایت از واحدهای صنعتی کوچک
خریدار     مدیرعامل شــرکت شهرک هاي صنعتي 
هرمزگان گفت: اگر واحدهــاي صنعتي در حوزه بازار 
مشکل داشــته باشــند ما براي آنها مشاور تخصصي 

حوزه بازار اختصاص مي دهیم.
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرک هاي صنعتي 
استان هرمزگان، ســید امیر امیري زاد رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شــرکت شــهرک هاي صنعتي 
هرمزگان  با اشاره به فرا رسیدن روز حمایت از صنایع 
کوچک تصریح کرد: این روز را بــه همه صنعتگران، 
خصوصا صنعتگران حوزه صنایــع کوچک و صنایع 

متوسط استان تبریک عرض مي نمایم.
وي با بیان اینکه در اســتان هرمزگان ۲۸ شــهرک و 
ناحیه صنعتي مصوب وجود دارد تشــریح کرد: از این 
تعداد ۲۶ شهرک و ناحیه صنعتي دولتي است و براي 
اولین بار در کشــور ۲ شــهرک صنعتي »خصوصي« 
موافقت اصولي خود را از شرکت شهرک هاي صنعتي 
هرمزگان دریافت و ساخت و سازشان را شروع کرده اند.

مدیرعامل شــرکت شــهرک هاي صنعتي هرمزگان 
اضافه کرد: از تعــداد کل شــهرک و نواحي صنعتي 
مصوب ۲۲ شــهرک صنعتي به بهره برداري رسیده 

است که ۱۴ شهرک و ۸ ناحیه صنعتي بوده است.
وي با بیان اینکــه صنایع کوچــک تعاریف مختلفي 
دارد خاطرنشــان کرد: تعریفي که بیشــتر در ایران 
مورد استفاده قرار مي گیرد براساس اشتغال و تعداد 
نفرات مشــغول به کار واحد ها است؛ بین یک تا ۹ نفر 
را صنایع خرد مي نامیم، بیــن ۱۰ تا ۴۹ نفر را صنایع 
کوچک و ۵۰ تا ۹۹ نفر را صنایع متوســط و باالي آن 
را صنایع بــزرگ مي نامیم اما در خارج از کشــور این 

تعریف تلفیقي از اشــتغال ایجاد شده و حجم سرمایه 
گذاري انجام شده واحدهاي صنعتي است.

رئیس هیئت مدیره شــرکت شــهرک هاي صنعتي 
هرمزگان با بیان اینکه ما در دو حوزه فعالیت مي کنیم 
گفت: یکي از این حــوزه ها خدمات زیر ســاختي ما 
است که شــامل تامین امکانات زیربنایي براي احداث 
واحدهاي صنعتي مي باشــد؛ دوم خدمت نرم افزاري 
حمایتي ماست که شامل ۴ حوزه اســت و یکي از حوزه ها 
آموزش مي باشــد.وي با اشــاره به خدمات آموزشي 
شرکت شهرک هاي صنعتي اســتان تصریح کرد: به 
محض اینکه صنعتگران محترم قرارداد سرمایه گذاري 
را با ما منعقد مي کنند آموزش هاي ما براي آنها شروع 
مي شــود یعني اولین گام آموزش با محور کارآفریني 
شروع مي شود و ســپس بعد از به بهره برداري رسیدن 
طرح، آموزش مهارتــي حین کار پرســنل و آموزش 
مدیریتي بــراي مدیران واحدهــاي صنعتي برگزار 
مي شود.امیري زاد تشریح کرد: ما در سال گذشته ۵۹ 
دوره آموزشــي را برگزار کردیم که بیش از ۱۷۰۰ نفر 
در این دوره آموزشي شرکت کردند و امسال نیز برنامه 
داریم که حــدودا ۸۰ دوره آموزشــي را برگزار کنیم و 

حداقل ۱۶۰۰ نفر را آموزش دهیم.
وي با بیان اینکه در حوزه بازار، آســیب شناسي را از 
طریق مشاورین برنامه ریزي کردیم اظهار کرد: براي 
این کار گروهي از مشــاورین، تحت عنوان مشاورین 
عارضه یاب را در نظر گرفتیم که این مشــاورین مي 
روند در بنــگاه هاي تولیدي وضعیت را بررســي 
مي کنند و در حوزه هایــي که آن واحد هاي صنعتي 
ضعف دارند در جهت رفع مشــکالت به آنها مشاوره 

و یک پلن اجرایي مي دهند کــه در آن حوزه هایي که 
مشــکلي دارند آن پلن اجرایي باعث رفع مشکل و به 

حداکثر رساندن ظرفیت تولید آن واحد صنعتي بشود.
مدیرعامل شرکت شــهرک هاي صنعتي هرمزگان 
افزود: اگــر واحدهاي صنعتي در حوزه بازار مشــکل 
داشته باشــند ما براي آنها مشــاور تخصصي حوزه 
بــازار اختصاص مي دهیــم.وي با بیــان اینکه براي 
حضــور صنعتگــران در نمایشــگاه هــاي داخلي و 
خارجي برنامه ریزي کرده ایم کــه بتوانند محصول 
خودشــان را نمایش دهند و بازار هاي جدید را کسب 
کنند خاطرنشان کرد: سال گذشــته  ۹۶ شرکت در 

نمایشگاه داخلي و خارجي شرکت کردند.
امیري زاد با بیان اینکه بخشي از هزینه هاي آموزش 
را ما تقبــل مي کنیــم تصریح کــرد: ۵۰ درصد 
هزینه هاي شــرکت در نمایشــگاه هــاي داخلي و 
خارجي را ما تقبل مي کنیم و این یک یارانه حمایتي 
است براي واحد ها که امکان حضور در نمایشگاه هاي 

داخلي و خارجي را داشته باشند.
وي بــا بیان اینکه زیر ســاختي که ما در شــهرک ها 
ایجاد مي کنیم زیر ســاختي است که با منابع عمومي 
دولت انجام مي شود تشــریح کرد: هزینه تمام شده 
زیر ســاخت ما خیلي باالتر از هزینه واگذاري زمین 
ما هست. رئیس هیئت مدیره شــرکت شهرک هاي 
صنعتي هرمــزگان افزود: به دلیل اینکه در اســتان، 
شرکت شــهرک هاي صنعتي بازوان وزارت صنعت 
معدن و تجارت در حوزه زیر ســاخت صنعتي است، 
دولت یک یارانه اي را در نظــر گرفته که هزینه آماده 

سازي زیر ساخت ما را کمتر از نصف مي کند.  

البرز

سرپرســت معاونــت  امــور صنایع  
ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
اســتان هرمــزگان گفت: بررســی و 
رســیدگی بیش از ۲۰۱ پرونده بنگاه 
اقتصادی در قالب ۶۹ جلسه کارگروه 
تســهیل و رفع موانع تولید اســتان با 
۴۱۴ مصوبــه جهت تســریع در حل 
مشکالت واحد های صنعتی ، معدنی 
و دیگر بخشــهای تولیدی طی چهار 

ماهه اول سال ۹۸ انجام گرفته است.
به گــزارش روابــط عمومی ســازمان 

صنعــت، معــدن وتجارت 
اســتان هرمــزگان، محمد 
رضــا صالحــی افــزود: در 
راستای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و تحقق شعار سال 
و بمنظــور حل مشــکالت 
بنگاههــای تولیدی درچهار 

ماهه اول سالجاری بیش از ۲۰۱ پرونده 
واحد هــای تولیــدی طی ۶۹ جلســه 
کارگروه تسهیل با تصویب ۴۱۴ مصوبه 
بررســی که در مقایســه با مدت زمان 

مشابه سال گذشــته ازنظر 
تعداد جلســات  ۲۳ درصد 
پیشرفت و در بخش مصوبات 

۶ درصد کاهش داشته است.
صالحی  با اشــاره به بررسی 
و علل مشــکالت واحدهای 
تولیــدی غیــر فعــال که 
توانایی و توجیــه فنی و اقتصــادی الزم 
برای راه اندازی مجــدد را دارند تصریح 
کرد: رایزنی با دســتگاه هــای اجرائی، 
بانکهــای عامل مرتبط بــا تولید جهت 

احصاءوجمع بندی مســائل و مشکالت 
حــوزه تولیــد از قبیــل موضوعاتــی 
همچون تامین مالی و بانکــی،  مالیات 
مســتقیم و ارزش افــزوده، بیمه تامین 
اجتماعــی و موضوعــات کارگــری،  
گمرکی،  حامل های انرژی آب، محیط 
زیست، اســتاندارد، مناطق آزاد و ویژه 
مخابراتی  اقتصادی،زیرســاخت های 
و ارتباطات از جمله مواردی هســتند که از 
طریق دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع 

تولید استان پیگیری و دنبال می شود.

تولید
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شورای ماده 1۷ بخش کشاورزی 

البرز آغاز به کرد
شورای ماده ۱۷ شرکت های تعاونی های تولید 
روستایی، ســهامی اراضی و کشــت و صنعت 
اســتان البرز به منظور حفظ و یکپارچه سازی و 

مالکیت اراضی کشاورزی آغاز به کار کرد.
شــورای ماده ۱۷ شــرکت هــای تعاونی های 
تولید روســتایی، ســهامی  زراعی  و کشــت و 
صنعت به منظور اجرای سیاســت های وزارت 
جهاد کشــاورزی در جهت حفظ و یکپارچگی 
و مالکیت اراضی کشــاورزی با توجه به ســابقه 
خوب شــرکت های تعاونی تولیدی روستایی و 

شرکت های سهامی اراضی راه اندازی شد.
این شــورا یکــی از ظرفیت های بســیار خوب 
برای استان البرز اســت تا بتواند عالوه بر حفظ، 
یکپارچگی و افزایــش بهــره وری اراضی، نیاز 
سنجی نسبت به شرکت های ســهامی زراعی، 
کشــت و صنعت و تعاونی شــیر اقدام  و زمینه 
افزایــش تولید و بهــره وری را در اســتان البرز 

فراهم کنند.
سید محســن موســوی، مدیر تعاون روستایی 
استان البرز وجود این شــورا را آغاز یک حرکت 
مثبت برای تاسیس شرکت های کشت و صنعت 
به خصوص ایجاد ارزش افزوده زنجیره های تولید 

و محصوالت کشاورزی عنوان کرد.
شــورای ماده ۱۷ به ریاســت  ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان البرز، دبیری مدیر تعاون 
روســتایی اســتان و عضویت دســتگاه هایی 
همچــون منابــع طبیعــی، نظام مهندســی 
کشــاورزی و منابع طبیعی البرز، معاونت های 
تخصصی سازمان جهاد کشــاورزی ایجاد شده 

است.
موسوی گفت: با ایجاد این شــورا شرکت هایی 
تاسیس می شــوند تا تولید، فرآوری، نگهداری 
و عرضــه محصــوالت کشــاورزی را در بخش 
بازرگانی ایجــاد کنیم تا به نحو احســن بخش 

کشاورزی استان حفظ شود.
اراضی کشاورزی که زیر نظر این شرکت ها قرار 
گیرند دولت تسهیالت ویژه ای را برای آن ها در 
نظر می  گیرد تا تشویق شــوند که در قالب این 
تعاونی های تولید و شرکت ها بتوانند بهره وری 

را در اراضی کشاورزی انجام و افزایش دهند.

موسسه رازی درباره ساخت 
 واکسن ماهیان خاویاری 

تحقیق می کند
رئیس موسســه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
رازی گفــت: این موسســه تحقیقات ســاخت 
واکسن برای حفظ ماهیان خاویاری دریای خزر 

را آغاز می کند.
دکتر علی اسحاقی در نشست مشترک با رئیس 
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای 
خزر، در خصوص درخواســت این موسسه برای 
ساخت واکسن ماهیان خاویاری، گفت: موسسه 
رازی برای حفظ ماهیــان خاویاری دریای خزر 
و تداوم پرورش اختصاصی ایــن گونه در ایران، 

همکاری الزم را به عمل خواهد آورد.
وی افزود: برای این منظور الزم اســت موسسه 
تحقیقــات تاســماهیان دریای خــزر پس از 
هماهنگی های الزم با ســازمان دامپزشــکی، 
ســویه های در گــردش بیماری هــای آبزیان 
خاویاری را به منظور مقایسه ایمنی زایی و آغاز 
تحقیقات در اختیار موسســه رازی قرار دهد و 
موسسه رازی نیز در زمینه کشت، فرموالسیون 
و بهینه ســازی به کمک ادجوانت های مختلف، 

وارد عمل شود.
رئیس موسســه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
رازی یادآور شــد: پس از دستیابی به دانش فنی 
ساخت واکسن در موسسه رازی، می توان تولید 

انبوه این واکسن را به بخش خصوصی سپرد.



مدیر بهره برداری شرکت گاز استان البرز خبر داد

ون سپاری گاز یک شهر به بخش خصوصی  بر
خریدار    مدیر بهره برداری شرکت گاز استان البرز، 
از برون سپاری یک شــهر تا پایان سال ۱۳۹۸ به بخش 
خصوصی در راســتای اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد.

هرمز نوروزی، مدیر بهره برداری شــرکت گاز اســتان 
البرز با اشــاره به اقدامات انجام شــده در شرکت گاز 
استان البرز گفت: در برنامه ریزی انجام شده کوتاه مدت 
و بلندمدت، در حوزه بهره برداری، اقداماتی انجام شد 
که موجب برون رفت از بحران در سال اول شروع به کار 

رسمی شرکت گاز استان البرز شد.
نوروزی بابیان اینکه ابتدا بحــث تنگناها مطرح بود، 
گفت: در ســال اول شروع به کار رســمی شرکت گاز 
اســتان البرز، گرفتگــی و عــدم یکپارچگی خطوط 
برطرف شــد. همچنین درجاهایی که عــدم موازنه 
مصرف با ظرفیت ایســتگاه ها وجود داشــت، به طور 
موقت با راه انــدازی خطوط موقــت و تقویتی موازنه 
بین مصرف و تغذیه ایجاد شــد و زمستان را پشت سر 
گذاشــتیم؛ در همین حین، برای حل مســئله برای 

سال آینده برنامه ریزی کامل و جامعی انجام شد.
وی خاطرنشــان کرد: همین برنامه ریزی کوتاه مدت 
موجب شــد تا بتوانیم زمســتان ۹۴ را بــدون قطعی 
گاز ســپری کنیم. ســال ۹۵ برنامه های چون تقویت 
خطوط و اتصاالت جدید چندین ایســتگاه به یکدیگر 
را در دســتور کار قراردادیم، تا جایی که مشــکل افت 
فشــار و نقاط ارتی گاز و قطعی به طــور کامل برطرف 
شــود. در بخش حفاظت از زنگ نیز کمبود cps هایی 
که در اســتان مطرح بود را مرتفع کردیم و با تدابیری 
که طی سال های گذشته انجام شد، مشکل حفاظت از 
زنگ مرتفع شد، به طوری که در حال حاضر ۹۷ درصد 
خطوط حفاظت می شود و از پایداری خوبی برخوردار 
است.مدیره بهره برداری شرکت گاز استان البرز تصریح 
کرد: تدوین ایستگاه تقویتی در راستای رفع کمبود گاز 
در شبکه توزیع، رفع ایراد شــیرهای منهولی و حذف 
حوضچه ها، افزایش ۴۰ درصدی وصــول مطالبات و 
ارتقاء از رتبه ۳۱ به ۱۱ بین شــرکت های گاز استانی، 

برون ســپاری پیمان هــا، اشــتراک پذیری ۳۸ هزار 
مشترک که ۹ درصد بیشــتر از تعهد بوده است، نصب 
بیــش از ۴۵۰۰ انشــعاب، نصب و تعویــض ۵۰ هزار 
کنتور، گازرســانی ۱۲۱ روستا، جمع آوری ۳۵۰ مورد 
شیر پیاده رو،هوشــمند ســازی هیترها،جداسازی 
خط تغذیه قزوین از البرز و برگــزاری بیش از ۲۵ مورد 
مانور را ازجمله اقدامات این امور در سال گذشته بوده 
است.نورزی همچنین اظهار داشــت: در حال حاضر 
۱۴۵۸ ایستگاه در سطح استان داریم که از این تعداد، 
۲۰۰ ایســتگاه در برنامه پدافند غیرعامل در بازسازی 

ایستگاه ها قرار گرفته است که در حال انجام است.
وی همچنین در خصوص آمــوزش ۱۲۰ نفر امدادگر 
و گازبان خبــر داد و گفت: این مرکز قطب آموزشــی 
کشــور شــناخته شــده اســت، به طوری که تمام 
ایستگاه ها، رگالتورها و...از ســوی امور بهره برداری 
شبیه سازی شده اند و آموزش به امدادگران به صورت 

عملی انجام می شود.

البرز

شــهردار منطقه یک بندرعباس 
گفت: این منطقه از شــهرداری 
در کســب درآمدهــای پایــدار 
پیشتاز است.به گزارش مدیریت 
ارتباطــات و امــور بین الملــل 
شــهرداری بندرعبــاس، هومن 
رفیعــی بنــدری بــا اشــاره به 
فعالیت هــای واحــد ممیزی و 
نوســازی شــهرداری منطقــه 
یــک، اظهــار کــرد: در اجرای 
ایــن طرح بــرای تمــام امالک 

فازهای  در  موجــود 
تشــکیل  مختلــف، 
فیزیکــی  پرونــده 
بــا  الکترونیکــی  و 
تخصیص کد نوسازی 
به هر واحــد، صدور و 
ارسال فیش به صورت 

منزل به منزل بــه همراه آموزش 
شهروندان آغاز شده است.

وی با تاکید بر اینکه این امر باعث 
ایجاد درآمدهای مهــم و پایدار 

شهرداری شده است، 
بیان کــرد: بــا توجه 
بــه اهمیت ایــن کد 
درآمدی، یک دستگاه 
ســاختمان در اختیار 
کارشناسان نوسازی و 
درآمد و واحد ممیزی 

قرار گرفته است.
شــهردار منطقه یک بندرعباس 
با تقدیر از کارکنان دلســوز این 
مدیریت هــا در انجــام مراحل 

مختلف تشکیل پرونده و وصول 
عــوارض، بیان کرد: نوســازی از 
اصلی ترین منابع پایدار درآمدی 
در شــهرداری های کل کشــور 
محســوب می شــود که مطابق 
قانون، درآمد حاصل از آن صرف 
ترمیم بخش های آســیب دیده 
و توســعه معابر شهری، کمک به 
احداث پارک ها، آسفالت معابر و 
تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز 

عمومی شهر می شود.

معاون مالی اقتصادی شــهرداری 
کرج: طــی چهار ماه اول امســال 
۲۰۳ درصــد از بودجــه عوارض 
خودرو بــه عنوان یکــی از منابع 
پایدار شــهرداری  درآمدهــای 
محقق شده اســت.علی سلطانی 

مقــدم در بــه وضعیــت وصول 
عوارض خــودرو طی چهــار ماه 
اول امســال اشــاره کرد و افزود: 
در این بخش منطقــه ۱ با جذب 
۱۵۵ درصد، منطقــه ۵ با جذب 
۱۵۱ درصد و منطقــه ۴ با جذب 

۱۰۱ درصد، رتبه های اول تا سوم 
را به خود اختصــاص داده اند.وی 
همچنیــن به وضعیــت دریافت 
عوارض نوســازی به عنوان بخش 
دیگری از عوارض پایداری شهری 
اشاره کرد و گفت: شهرداری کرج 

طی مدت مذکور موفق به وصول 
۶۱ درصد از عوارض شــده که در 
این بخش منطقه ۳ با ۹۵ درصد، 
منطقه ۸ بــا ۸۷ درصد و منطقه ۱ 
با ۷۰ درصد رتبه های اول تا سوم 

را کسب کردند.

شهر

عوارض

منطقه یک بندرعباس، پیشتاز در کسب درآمد پایدار

ج محقق شد و در کر بیش از ۲۰۰ درصد از بودجه عوارض خودر
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در دست ساخت دارد 
اســتان البرز با همت و مشارکت سرمایه گذاران 
یک هزار و ۵۰۰ واحــد تولیدی و صنعتی جدید 
در دســت ســاخت دارد که با راه اندازی آنها در 
ســال های آینده جهش خوبی در عرصه تولید و 

اشتغال استان به وجود می آید.
اکنون این استان دارای ســه هزار و ۴۶۰ واحد 
تولیدی و صنعتی اســت که به گفته مدیرعامل 
شرکت شــهرک های صنعتی اســتان و طبق 
آخرین  بررســی ها ۷۰ درصد آنها فعال و مابقی 

نیمه فعال هستند. 
از مجمــوع کل واحدهای تولیــدی و صنعتی 
استان البرز حدود ســه هزار واحد تولیدی آنها 
کوچک و با اشــتغالزایی کمتــر از ۵۰ نفر 

راه اندازی شده اند.
محمدامین فرشی، مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی البرز  به مناســبت ۲۱ مرداد روز صنایع 
کوچک گفت: بیــش از ۵۵ درصــد واحدهای 
صنعتی استان در شــهرک های صنعتی دولتی 
و غیردولتی مســتقر بوده  کــه دارای ظرفیت 

اشتغالزایی این  واحدها  ۶۷ هزار نفر است .
میزان ســرمایه گذاری در شهرک های صنعتی 
البرز برای واحدهــای تولیدی فعال و نیمه فعال 
حــدود ۶ هــزار و ۵۱۴ میلیارد تومــان برآورد 

شده است.
همچنین میزان اشتغالزایی تمام سه هزار و ۴۶۰ 
واحد صنعتی البرز  حدود ۱۳۰ هزار نفر بوده که 
راه اندازی آنها ۱۴ هــزار و ۶۲۰ میلیارد تومان 

سرمایه در برداشته است.
فرشــی در خصوص مشکالت ســر راه صنایع 
کوچک البــرز اظهار داشــت: تامین نشــدن 
بخشی از  زیرســاخت ها مانند برق و آب، کمبود 
نقدینگی، تسهیالت بانکی، مواد اولیه و ماشین 
آالت به واســطه نوســانات نرخ ارزی، مالیات، 
تامیــن اجتماعــی و گمــرک  از عمــده ترین 

مشکالت صنایع کوچک استان است.
در حالت کلی بیش از ۹۰ درصد صنایع کشــور 
را صنایع کوچک و متوسط تشــکیل می دهند 
و این صنایــع نقش مهمــی در بهبــود فضای 

اقتصادی کشور و استان ایفا می کنند.
استان البرز دارای ۱۳ شهرک و منطقه صنعتی 
دولتی و خصوصی است که عملیات ساخت سه 

شهرک صنعتی دیگر نیز در حال انجام است.



آمار مسکن مهر بدون متقاضی نصف شد

موج گرانی مسکن در اطراف تهران
محســن محروقی    با وجودی که رشــد قیمت 
مسکن در شــهرهای اطراف پایتخت معموال با فاصله 
زمانی از این کالنشهر رخ می دهد، طی یک سال اخیر 
قیمت مسکن در برخی مناطق اطراف تهران تا ۵۰۰ 

درصد افزایش داشته است.
قیمت مســکن در پردیس حــدود ۵۰۰ درصد، در 
پرند حدود ۲۰۰ درصد و در هشــتگرد ۱۰۰ تا ۱۵۰ 
درصد نسبت به قبل از نوســانات بازار مسکن افزایش 
یافته که در مواردی از میانگین رشــد قیمت مسکن 
تهران نیز فراتر رفته است. البته قیمت خانه در تهران 
نسبت به سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۱۵ درصد رشد کرده و 
شواهد گویای توقف رشــد قیمت در کالنشهر تهران 
اســت. با لحاظ این واقعیت که معموال رشد قیمت در 
شهرهای اطراف پایتخت با فاصله زمانی از شهر مادر 
رخ می دهد، می تــوان نتیجه گیری کــرد که قیمت 
مسکن در دو شهر پرند و هشتگرد معقول است اما در 

پردیس حباب دارد.

پردیس از 150 تا 600 میلیون تومان
در حــال حاضر محدوده قیمت مســکن مهر در پرند 
با توجه به زمان تحویل آن بیــن ۸۵ تا ۲۰۰ میلیون 
تومان اســت؛ در حالی که حدود یک سال و نیم قبل 
سقف قیمت ها تا ۷۰ میلیون تومان بود. در هشتگرد 
نیز هم اکنون قیمت واحدهای معمولی مســکن مهر 
بین ۷۰ تــا ۱۷۰ میلیــون تومان اســت و در بعضی 
واحدهای بزرگ متراژ به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان 
می رسد. این ارقام تا حدود یک ســال قبل ۳۰ تا ۶۰ 
میلیون تومان بود. در پردیس امــا وضعیت متفاوت 
است. با این که بعد از ایجاد حباب قیمتی در پردیس، 
طی هفته های اخیــر قیمت ها روند نزولــی به خود 
گرفته و دیگر از نرخ های بــاالی ۵۰۰ میلیون تومان 
خبری نیســت، هم اکنون بر اســاس متراژ، موقعیت 
و زمــان تحویل، قیمت هــا از ۱۵۰ میلیــون تا ۶۰۰ 
میلیون تومان است؛ در حالی که حدود دو سال پیش 

رقم ها ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان بود.
در فــاز ۱۱ پردیس شــروع قیمــت واحدهای یک 
ســال تحویل از ۱۶۰ میلیــون تومــان، واحدهای 
شــش ماه تحویــل از ۲۰۰ میلیون تومــان تا ۳۴۰ 
میلیون به اضافه ۴۰ میلیون تومان وام بانکی اســت. 
واحدهای تحویلی هم ۲۵۰ تــا ۴۵۰ میلیون تومان 
قیمت گذاری می شود. در فاز ۸ نیز در مواردی قیمت 
به ۶۰۰ میلیون تومان می رســد. با توجه به نزدیکی 
پردیس به تهران و تکمیل زیرســاخت های این شهر 
طی یک ســال اخیر تقاضا برای مســکن آن افزایش 

یافت که به رشد قیمت منجر شد.
با این حال در ماه های گذشــته بســیاری از اقشــار 
مجبور شــدند به دلیل فاصله قیمتی که بین قیمت 
مســکن در کالنشــهرهای تهران و کرج با مجموعه 
شــهرهای اطراف آنها وجود ایجاد شده به شهرهای 
اقماری مهاجرت کنند. بررســی های میدانی حاکی 
از آن اســت طی یک ســال اخیر جمعیــت بعضی از 
شــهرهای اطراف تهران و کرج به طور محسوســی 
افزایش یافته است.رشــد قیمت خانه در کالنشهرها 
تاثیر خود را بر افزایش قیمت مسکن مهر نیز گذاشته 
اســت. با وجودی که ۵۵ هــزار و ۹۹ واحد مســکن 
مهر بدون متقاضی در کشــور وجــود دارد که یکی 
از دالیل آن به  نبود خدمات و زیرســاخت ها مربوط 
می شود، اما بخشی از این خالی ماندن از پایین بودن 
تــوان متقاضیان نشــات می گیرد. به طــور مثال در 
خوزستان ۷۰۰۰ مســکن مهر فاقد تقاضا است که به 
گفته مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن، 
به دلیل عدم نیاز نیســت، بلکه رشــد نامناسب تورم 
موجب شده تســهیالت موجود نیز پاسخگوی قدرت 

خرید مردم نباشد.

آمار مسکن مهر بدون متقاضی نصف شد
تعــداد واحدهــای بــدون تقاضای مســکن مهر در 
شهریورماه سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۱۰ هزار مورد بود. این 
در حالی اســت که دولت روحانی شروطی را که دولت 
گذشته برای تحویل مسکن مهر گذاشته بود برداشت 
و قوانین تسهیل شده بود، اما استقبال زیادی صورت 
نگرفت. تا این که از اواخر ســال ۱۳۹۶ قیمت مسکن 
در کالنشهرها روند صعودی به خود گرفت و متقاضی 
برای خرید مســکن در شــهرهای اطــراف افزایش 
پیدا کرد. حاال بعد از دو ســال تعداد واحدهای بدون 

مشتری مسکن مهر به نصف رسیده است.
طبق آخرین آمار از مجمــوع دو میلیون و ۲۰۳ هزار و 
۷۶ واحد مسکن مهر، یک میلیون و ۸۳۴ هزار و ۴۳۲ 
واحد تحویل شده و ۳۶۸ هزار و ۶۴۴ واحد باقیمانده 
اســت. کل واحدهای آمــاده تحویل فاقــد خدمات 
زیربنایی ۱۶۵ هزار و ۶۲۶ واحد، کل واحدهای دارای 
مشکالت حقوقی شــامل ۹۱ هزار و ۵۶۱ واحد، کل 
واحدهای فاقــد متقاضی ۵۵ هــزار و ۹۹ واحد و کل 
واحدهای باقیمانده در تعهد دولت شــامل ۵۶ هزار 
و ۴۳۸ واحد اســت. حســن روحانی، رییس جمهور 
دستور داده که مســکن مهر تا پایان ســال جاری به 

اتمام برسد.
مجموعه شــهری تهران و کرج جمعاً دارای ۵۸ شهر 

هستند. طبق سرشماری ۱۳۹۵ جمعیت شهر تهران 
هشــت میلیون و ۶۹۳ هزار نفــر و جمعیت کرج یک 
میلیون و ۵۹۲ هزار نفر اعالم شــده است. نکته جالب 
این که بین ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ جمعیت کرج 
۲۲ هزار نفر کاهش یافته اســت. پس از این دو کالن 
شــهر، پرجمعیت ترین شــهرهای اطراف به ترتیب 
اسالمشهر دارای ۴۴۸ هزار نفر، شــهریار ۳۰۹ هزار 
نفر، قــدس ۳۰۹ هزار نفــر، مالرد ۲۸۱ هــزار نفر، 
گلســتان ۲۳۹ هزار نفر، پاکدشــت ۲۳۶ هزار نفر و 

قرچک ۲۳۱ هزار نفر هستند.
اسفندماه سال گذشــته که با جهش سنگین قیمت 
مســکن در تهران، لواســان و کرج مواجه شدیم، در 
پاکدشت، ورامین، قرچک، پرند، هشتگرد، فردیس، 
مالرد و حتی بعضی مناطق اسالمشــهر می شــد با 
بودجه بین ۵۰ تــا ۱۰۰ میلیون تومــان آپارتمان یا 
خانه حیاط دار قدیمــی خریداری کرد. اما شــواهد 
گویای آن اســت که طی پنج ماه اخیر در این مناطق 

نیز قیمت ها روند صعودی داشته است.

  اجاره بهای خانه در تهران 33درصد
 افزایش داشت

از سوی دیگر رئیس ســازمان برنامه و بودجه تهران 
گفت: شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی 

استان تهران در بهار ۹۸، به ۱.۱۵۸ رسید.
نعمت اهلل ترکی گفــت: یکی از بخش هــای مهم در 
برآورد شــاخص قیمت مصرف کننده، بخش مسکن 
اســت. این بخش شــامل زیر بخش های اجاره بهای 
واحدهای مســکونی و خدمات نگهــداری و تعمیر 
واحد مسکونی )تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله 

کشی، گچکاری، برق کاری، نصب ایزوگام و...( است.
وی ادامه داد: در فصل بهار ۱۳۹۸، شــاخص قیمت 
اجاره بهای واحدهای مســکونی در مناطق شــهری 
اســتان تهران، به عدد ۱.۱۵۸ رســید که نسبت به 
فصل قبل ۱.۳ درصد افزایش داشــته اســت. مقدار 
این شاخص برای کل کشــور عدد ۰.۱۴۲ بوده است. 
در این فصل بیشــترین نرخ تورم فصلــی مربوط به 
استان سیستان و بلوچســتان با ۷.۱۴ درصد افزایش 
و کمترین آن مربوط به اســتان لرستان با ۶.۰ درصد 
افزایش اســت.به گفتــه وی، نرخ تــورم چهار فصل 
منتهی به فصل بهار ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال 
قبل در بخش اجاره بها، برابر ۲۲.۶ درصد است. طبق 
اطالعات مذکور در استان تهران۳۳ درصد بیشترین 
عدد و در اســتان آذربایجــان غربــی۷.۸ )درصد( 

کمترین عدد را نشان می دهد.
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 از مالیات بر خانه های خالی 
چه خبر؟

نماینده مــردم مبارکــه در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: طرح مالیات بر عایدی مسکن 
که به معنــی مالیات بر خانه های اضافه اســت، 
در ۱۷۰ کشــور دنیا در حال اجرا است و اکنون 
این طرح در کمســیون اقتصادی تصویب شده و 

به زودی به نتیجه خواهد رسید.
زهرا سعیدی مبارکه خاطرنشــان کرد: وظیفه 
یــک نماینده قانون گــذاری و نظارت اســت و 
نظارت بر اجــرای امــور از وظایفی اســت که 
نماینــدگان بایــد در اولویت قــرار دهند و در 
این جنگ اقتصــادی نمی شــود عملکردهای 

دوره های مختلف را مقایسه کرد.
سعیدی با اشــاره به تصویب طرح اصالح قانون 
منبع به کارگیــری بازنشســتگان، افــزود: با 
همکاری ۱۱۸ نفر از همکاران توانســتیم طرح 
اصالح قانون منبع به کارگیری بازنشســتگان را 
تصویب کنیم که این قانون موجب شــد ۸ هزار 
مدیر ارشد بازنشســته جای خود را به نیروهای 

جوان بدهند.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس در خصوص 
آخریــن وضعیت مالیــات بر خانه هــای خالی 
عنوان کرد: طرح مالیات بر عایدی مسکن که به 
معنی مالیات بر خانه های اضافه اســت، در ۱۷۰ 
کشــور دنیا در حال اجرا است و اکنون این طرح 
در کمسیون اقتصادی تصویب شده و به زودی به 

نتیجه خواهد رسید.

  تامین مسکن کارکنان دولت 
در آستانه تصویب در دولت

معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی ضمن اعالم این مطلــب که طرح 
تام کاد )طــرح تامین مســکن کارکنان دولت( 
به زودی در دولت تصویب می شــود، خواستار 
واگذاری زمین های دولتی توســط دستگاه ها 

برای حل مشکل مسکن کارکنان دولت، شد.
مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی در جلسه شورای مسکن استان 
خوزســتان با اعالم اینکه مسائل مبتالبه استان 
تهران و خوزســتان در خصوص مســکن مهر 
کامال با هم متفاوت هســتند، توضیــح داد: در 
خصوص مشــکالت و مســائل مبتال به مسکن، 
استان خوزستان به واقع مقام نخست را به خود 
اختصاص داده است. به همین دلیل حل و فصل 

مشکالت استان برای همه در اولویت قرار دارد.
این مقام مســئول در وزارت راه و شهرســازی 
ادامه داد: بحث مســکن موردتاکید دولت است 
و وزارت راه و شهرسازی برنامه احداث ۴۰۰ هزار 
واحد مسکونی را در دستور کار دارد. امیدواریم 
استان خوزستان در اجرای طرح اقدام  ملی جزو 

استان های فعال باشد.
حســینی ادامه داد: طرح تام کاد بــه ویژه برای 
خانه دار شــدن کارمندانی اســت که به تازگی 
وارد دســتگاه ها شــده اند. در عین حال، مازاد 
واحدهای مســکونی که در این طــرح احداث 
می شوند، می تواند در اختیار ســایر مردم، قرار 

بگیرد.
وی تاکیــد کــرد: با ایــن روش، هــم اختالط 
جمعیتی رخ می دهد و هــم زمین هایی که فریز 
شــده و از مدار توسعه و ســاخت و ساز خارج 
شده اند می تواند وارد ســاخت و تولید مسکن 

شود.
حسینی گفت: مســکن، جزو مهمترین مسائل 
وزارتخانه راه و شهرسازی و موردتاکید ریاست 
جمهور اســت. در آینده نزدیک، برنامه اجرایی 
طرح تام کاد که طرح تامین مســکن کارکنان 
دولت اســت در دولت مصوب خواهد شد و عمال 
امیدوار هســتیم که در اســتان خوزســتان 
بخشــی از مشــکالت مردم را بــه کمک این 

طرح ها برطرف کنیم.



کارت سوخت مصرف بنزین را روزانه 10 میلیون لیتر کاهش می داد

زیر و بم های احیای دوباره کارت سوخت
مازیار شــریف کیان   براســاس آخرین تصمیم 
دولت از روز سه شــنبه ۲۲ مرداد ماه سال ۹۸ عرضه 
بنزیــن در جایگاه هــا فقط از طریق کارت ســوخت 
شــخصی امکان پذیر اســت؛ هرچند کارت سوخت 
جایگاه ها تــا مدتی وجود دارد اما ظاهــرا برای اینکه 
مصرف کنندگان ملزم به اســتفاده از کارت سوخت 
شــخصی خود باشــند عرضه بنزین از طریق کارت 

جایگاه ها محدود می شود.
احیای مجدد کارت سوخت توسط دولت دوازدهم در 
حالی صورت می گیرد که مسئوالن فعلی وزارت نفت 
و دولت در ســال ۹۴ بنا به دالیلی که مشخص نیست 
تصمیم به حذف کارت ســوخت از چرخه ســوخت 
گیری کردند. اما امسال بعد از گذشت ۴ سال تصمیم 

دارند این سامانه را دوباره راه اندازی کنند.
محمد جواد نوفرســتی، عضو هیات علمی دانشــگاه 
الزهرا و از اعضای اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف 
در این باره گفت: من این تصمیــم دولت یعنی احیای 
کارت ســوخت را هر چند که با ۴ ســال تاخیر در حال 
انجام اســت به فال نیک می گیــرم هرچند که حذف 
کارت ســوخت تصمیمی بود که به اشتباه گرفته شد و 
اگر امروز و همین االن هم احیای مجدد کارت سوخت 
را اجرا کنند مورد تقدیر است. البته این کار باید کامل 
انجام شــود یعنی زمانی این طرح کامل اجرا می شود 
که کارت سوخت جایگاه وجود نداشته باشد واال دوباره 
مردم حاضر نیستند که از کارت سوخت شخصی خود 
اســتفاده کنند.وی ادامه داد: حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون 
نفر از دارندگان کارت ملزم به استفاده از کارت سوخت 
شخصی خود نیستند و اتفاقا استفاده نیز نخواهند کرد 
تا زمانی که کارت ســوخت جایگاه وجود دارد اما به هر 
حال با فرجه ای که اعالم شــده است و از یک سال قبل 
هم که تاکید می کردیم اجرای همین راه کار ساده این 
بود که کارت سوخت جایگاه حذف شود و اال احیای آن 

قانونی است که خیلی ارزش نخواهد داشت.
این کارشــناس انرژی ادامه داد: در سال ۹۴ تصمیم 
گرفته شده بود که بنزین تک نرخی شود من نیز اعالم 
کردم که تک نرخی کــردن بنزین مقدمه ای بر حذف 
کار سوخت اســت و فکر می کنم بیشتر از استدالل و 

منطق اقتصادی موضوعات سیاسی هم اثر گذار بود.
وی ادامه داد: در ســال ۹۴ وقتی این طرح اجرا شــد 
و دولت تصمیــم گرفت که کارت ســوخت را حذف 
کند، مجلس پیگیری هایی کرد و بــا ارتباطاتی که با 
نمایندگان مجلس گرفته شد در سال ۹۵ دولت ملزم 
به احیای کارت سوخت شد؛ این مصوبه مجلس است 
و این درحالی اســت که خیلی از نماینــدگان امروز 

مجلس نمی دانند که این تصمیم را خودشان گرفتند 
و بعضا در مصاحبه هایشان در سال گذشته می گفتند 
که اگر الزم باشــد دولت را ملــزم می کنیم که کارت 
ســوخت را احیا کند. یعنی خبر نداشــتند که چنین 

مصوبه ای را خودشان تصویب کرده اند.
نوفرســتی خاطرنشان کرد: حتی ســخنگوی هیات 
رئیسه مجلس در سال گذشته چنین چیزی را مطرح 
کرده بود و مجلس در همین حوزه هم دوباره پذیرفت 

که کوتاهی کرده اند و پیگیر مصوبه خود نیستند.
به گفته این کارشناس انرژی متاسفانه ما قانون گریز 
هستیم یعنی قانون می نویســیم که اجرا نکنیم و راه 

دور زدن قانون را بلد هستیم.

 رشد نجومی مصرف بنزین بعد از حذف 
کارت سوخت

وی با اشــاره به علت حــذف کارت ســوخت گفت: 
تنها اســتدالل درســت آن روز آقای زنگنه این بود 
که می گفت طبــق آمار مــردم ارزش بنزین را درک 
کرده اند و رشد مصرف بنزین در ســال ۹۳ و ۹۴ زیر 
۲ درصد بوده اســت و این رشــد ۲ درصدی منطقی 
اســت زیرا که افزایش واردات و تولید خود رو و موتور 

سیکلت وجود دارد و همه ما این رشد را می پذیریم.
نوفرســتی ادامه داد: امــا آن موقع اتفاقــی که افتاد 
علت کاهش مصــرف بنزین ســقوط نــرخ جهانی 
نفت بود به طوریکــه در یک مقطــع زمانی کوتاهی 
حتی نرخ بنزیــن ۱۰۰۰ تومانی در داخل کشــور از 
نرخ فوب خلیج فارس باالتر هم بــود و حتی بعضا در 
برخی از رسانه ها گفته می شد چرا نرخ بنزین را پایین 
نمی آوریم.وی تصریــح کرد: به اســتناد دوره کوتاه 
مدتی که نفت به زیــر ۳۰ دالر رســید وزارت نفت و 
دولتی هــا گفتند خب بــا این شــرایط بیاییم کارت 

سوخت را حذف کنیم.
وی ادامــه داد: اما اگر تغییرات ســال های بعد را نگاه 
کنید وقتی کارت سوخت را حذف کردند رشد فروش 
بنزین در داخل که می شود شــامل مصرف و قاچاق 
تغییر کرد به طوریکه در ســال ۹۵ حدود ۵ درصد و 
در ســال ۹۶ حدود ۸ درصد و در نیمه اول ســال ۹۷ 
به ۱۱ درصدمی رســد که دیگر بعد از آن گزارشــی 
ارائه نشد. یعنی اگر با همان اســتدالل درست آقای 
زنگنه در مجلس در سال ۹۵ رشد تا ۲ درصد را قبول 
می کردیم فــروش بنزیــن در ســال ۹۷ روزانه باید 
می رسید به حدود ۷۸ میلیون لیتر در حالی که طبق 
آمار رســمی خود وزارت نفت در نیمه اول ســال ۹۷ 

چیزی حدود ۹۱ میلیون لیتر بنزین مصرف کردیم.

 کارت سوخت مصرف بنزین را روزانه
 10 میلیون لیتر کاهش داد

نوفرستی تصریح کرد: در سال ۸۵ یعنی قبل از اینکه 
سامانه کارت سوخت اجرا شــود فروش روزانه بنزین 
طبق آمار و مســتنداتی که خود دولت ارائه می دهد 
چیزی حــدود ۷۳ میلیون لیتر بوده اســت اما ۹ تیر 
ماه یعنی بعد از گذشــت ۱۰۰ روز که از سال سامانه 
کارت سوخت اجرا می شــود و میانگین فروش روزانه 
بنزین در سال ۸۶ می رســد به ۶۴ میلیون لیتر. حتی 
در ایامی بــه ۵۲ میلیون لیتر هم رســیده حاال با این 
شــرایط باید گفت این آمار در حالی رقم خورده است 

که در ایام پر سفر هم بوده است.
وی خاطرنشان کرد: همه متفق القول هستند سامانه 
کارت ســوخت به خاطر کارکردی کــه دارد فروش 
روزانه را ۱۰ میلیون لیتر کاهــش داد و خیلی جالب 
اســت که این ۶۴ میلیون لیتر فروش روزانه بنزین در 
سال ۸۶ بعد از ۸ سال که کارت سوخت وجود داشت 
یعنی در سال ۹۴ تازه رسید به ۷۴ میلیون لیتر یعنی 
بعد از گذشت ۸ ســال فقط ۸ میلیون لیتر به مصرف 

افزوده شد.

بخش عمده قاچاق قبل از رسیدن سوخت به 
جایگاه رخ می دهد

وی ادامه داد: اما نقش کارت ســوخت چه بود؟ غیر از 
همان نظارت و شفافیت است که این را حذف کردیم؟ 
سال گذشــته که این موضوع مطرح شد که این کار را 
انجام دهیم بــه دلیل شــرایط روز اقتصادی که اصال 
دیگر امــکان افزایش نرخ وجود نداشــت و حتی من 
موافق اصالح قیمت ها در ســال ۹۶ هــم بودم مدام 
می گفتیم که کارت سوخت را احیا کنیم و حتی بارها 
در مناظره های گوناگون به گوش مســئوالن مختلف 
رســاندیم که باید این کار انجام شــود امــا همه فکر 
می کردند که کارت ســوخت یعنی دو نرخی کردن و 
یعنی سهمیه بندی ولی گفتیم نه لزوما، احیای کارت 

سوخت به معنی سهمیه بندی نیست.
نوفرستی ادامه داد: نکته مهمی وجود دارد که خوب 
است در اینجا به آن اشــاره کنیم و خوانندگان نیز آن 
را بدانند که بخش عمده قاچاق بعد از جایگاه نیســت 
و عمده قاچــاق برای قبل از جایگاه اســت پس اینجا 
نقش کارت سوخت چیست؟ که باید پاسخ داد کارت 
سوخت سامانه نظارتی اســت که ورود و خروج بنزین 
به جایگاه را و امــکان کنترل و پایــش را با خروجی 
مراکز تولید مثل پاالیشگاه ها در اختیار نهاد ناظر قرار 

می دهد.

پدال
۷
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تومان فاصله گرفت
قیمت پرایــد از پــس نوســانی طوالنی مدت 

باالخره از مرز ۵۰ میلیون تومان فاصله گرفت.
بررســی ها نشــان می دهد نرخ خرید و فروش 
پراید در بازار راکد کنونی در هفته جاری نسبت 
به هفته گذشــته کاهشــی قابل توجه را تجربه 

کرده است .
 بر این اساس هر دستگاه پراید ۱۱۱ که در هفته 
گذشــته ۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت 
خورده بود، در این هفته به  ۴۷قیمت  میلیون و 

۵۰۰ هزار تومان اگهی شد. 
قیمت ســایپا ۱۳۱ نیز از ۴۴ میلیون و دویست 
هزار تومان بــه ۴۳ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان 

رسیده است.
 ســایپا ۱۳۲ با کاهش ۸۰۰ هزار تومانی قیمت 
۴۵ میلیون تومــان فروخته می شــود. قیمت 
سایپا ۱۵۱ نیز در هفته گذشــته ۴۴ میلیون و 
۳۰۰ هزار تومان فایل شــد امــا در هفته جاری 
قیمت این خــودرو به ۴۳ میلیــون و ۵۰۰ هزار 

تومان رسیده است.
فعاالن بازار می گویند پول الزم ها حتی قیمتی 
به مراتب پایین تر از این رقــم را نیز برای فرش 

پراید خود اعالم می کنند.
 اظهــارات وزیر صنعت، معــدن و تجارت مبنی 
بر اینکه پراید به خط پایان رســیده و همچنین 
انتشار خبری مبنی بر عدم شماره گذاری پراید 
در سال آینده بازار این خودرو را با تغییراتی روبر 

کرده است. 
خداحافظی پراید از خط تولید در نهایت زمینه 
را بری کاهش نرخ این خودروی ســی ساله در 

خط تولید فراهم خواهد آورد.

و  تحویل ۳ هزار دستگاه خودر
و به مشتریان توسط ایران خودر

 گــروه صنعتی ایــران خودرو در روز نخســت 
تعطیالت تابستانی، ســه هزار دستگاه خودرو 
فاکتور و برای تحویل به مشــتریان در سراســر 

کشور حمل کرد.
با تمرکــز ایران خــودرو بــر تجاری ســازی 
خودروهــای ناقــص و برنامه تحویــل ۲۰هزار 
دســتگاه خودرو در دوره تعطیالت تابســتانی 
به مشــتریان، این خودروســاز در روز نخست 
تعطیالت، فاکتور ســه هزار دستگاه خودرو را به 

پایان رساند.
 عــالوه بر امــور مربــوط به حــوزه فروش، 
 )CRM(مدیریت امور مشتریان ایران خودرو
نیــز در روزهای تعطیــالت تابســتانی از ۲۲ 
مرداد تا دوم شــهریورماه پاسخگوی مشتریان 

است.

خط تولید پراید از سال ۹۹ متوقف 
می شود

 رئیس پلیــس راهور گفــت: با توجه بــه نامه 
نگاری های انجام شــده از ســال ۹۹ خط تولید 

پراید متوقف می شود.
ســردار ســیدکمال هادیانفــر در نشســت 
خبری با رســانه ها گفت: به خودروســازها 
اعالم شــده کــه قیمــت خودروهــای ایمن 
را پاییــن آورده یا خــودروی ایمن دیگری 
جایگزیــن کنند تا مردم توان خرید داشــته 

شند. با
وی اضافه کرد: ســتادهای ترخیص خودرو نیز 
سیســتمی شــده که از طریق اینترنت اجرایی 
می شــود. نرم افزار سیســتم ترخیص نوشــته 
شــده و از این پس قفل چرخ جایگزین جرثقیل 

می شود.
 رئیس پلیس راهور افــزود: طرح بانوان فرهنگ 
یار ترافیکی با هــدف کاهش حوادث ترافیکی از 

چهارشنبه گذشته کلید خورد.
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معاون ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان، بــا تشــریح جزئیات 
اولویت هــای بازرســی از بــازار کاالهای 
اساســی در هفته پیش رو گفت: شیرخام 
و دفترچه های دانش آمــوزی زیر ذره بین 

بازرسان قرار دارند.
شــهرام میراخورلو در گفتگو با مهر گفت: 

بر اســاس تصمیم گیری های صورت گرفته از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولویت های بازرسی 
برای بازرســان در هفته پیش رو تعیین شده است که 

بر مبنای آن، شــیر خــام و دفترچه های 
دانش آموزی بــا توجه به شــرایط بازار و 

افزایش تقاضا، در اولویت قرار گرفته اند.
معاون ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان افزود: بر این اســاس، 
مــرغ، چــای، شــیرخام، دفترچه های 
در صــدر  و الســتیک  دانش آمــوزی 
بازرســی ها قرار دارند و این امر سبب شده تا به جهت 
افزایش تقاضــا، اولویت های بازرســی در مورد این 

کاالها، تعیین شده است.

بازرسی

جزئیات اولویت های بازرسی از بازار کاالهای اساسی

گرانفروشی بلیت هواپیما پیگیری می شود
ونده تخلفات ایرالین ها ورود سازمان حمایت به پر

محبوبــه فکوری   معــاون وزیر صمــت از ورود 
سازمان حمایت به گرانفروشی بلیت هواپیما و صدور 
حکم برای دو ایرالیــن متخلف در ایــن زمینه خبر 
داد و گفت: شــرکت های هواپیمایی ضوابط مصوب 
قیمت گذاری بلیت را رعایت نمی کنند.عباس تابش 
در گفتگو با مهر با بیان اینکه شرکت های هواپیمایی، 
ضوابط فروش و نرخ گذاری بلیــت هواپیما را رعایت 
نمی کنند، گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان به صــورت جدی به مقوله نرخ گذاری 
بلیت هواپیما ورود کرده و متاسفانه در این بررسی ها، 
مشخص شــد که شــرکت های هواپیمایی ضوابط 

هیات تعیین قیمت را رعایت نمی کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بررسی ها، 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را 
به این نتیجه رسانده که یکســری اتفاقات در تعیین 
نرخ بلیت هواپیما رخ می دهد که متاثر از عدم رعایت 
ضوابط قیمت گذاری دولت از ســوی شــرکت های 
هواپیمایی است؛ بر این اســاس، قطع به یقین، به این 
جمع بندی رسیده ایم که تخلفاتی در خصوص قیمت 
بلیت هواپیما در حال انجام اســت و دو ایرالین نیز در 
این رابطه جریمه شده اند که آرای آنها روز چهارشنبه 

گذشته و هفته قبل از آن صادر شده است.
وی تصریح کرد: ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان وارد عمــل شــده و گشــت های 

ویژه ای را برگزار کرده اســت که نتایــج آن، در حال 
جمع بنــدی بــرای ارایه بــه مراجع قضایی اســت؛ 
ضمن اینکــه ایرالین ها بایــد تا پایان وقــت اداری 
پنجشنبه ۲۴ مرداد ۹۸، مســتندات خود را مبنی بر 
نحوه قیمت گذاری و مســتدل بودن نرخ های اعالمی 
برای فــروش بلیت های خــود، به ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان ارایــه دادند و 
ســازمان حمایت تا یکشــنبه هفته پیش رو، نظرات 
خود را در رابطه با مســتندات ایرالین ها، جمع بندی 
خواهــد کرد.تابش گفــت: مصرف کننــدگان طی 
ماههای گذشــته، شکایات بســیاری از قیمت بلیت 
هواپیما در مســیرهای مختلف پروازی داشــتند که 
بر این اســاس، ســازمان حمایت وارد عمل شده و تا 
زمانی که ایرالین ها، دالیل مستدل برای قیمت های 
تنظیم شــده ارایه ندهند، کار را پیگیری می کند؛ اما 
باید توجه داشــت که قیمت بلیت هواپیما، مشمول 
بند »ج« ضوابط قیمت گذاری است که بر این اساس، 
باید ایرالین ها بر طبق ضوابط هیات تعیین و تصویب 
قیمت، کار نرخ گذاری را صورت داده و بر روی سایت 
خود، قیمت های استخراج شده را بارگذاری نمایند؛ 
به هر حال پرونده ایرالین ها بر اســاس فرمول ابالغی 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
که منبعث از ضوابط هیات تعییــن و تثبیت قیمتها 

است، مالک عمل خواهد بود.

افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت سیب 
زمینی و گوجه

متوســط قیمت محصــوالت و هزینــه خدمات 
کشــاورزی بهار ۱۳۹۸ منتشر شــد که بر اساس 
این گــزارش،  در بخش غالت، در ســه ماهه اول 
سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت گندم ۱۷۲۱۰ ریال و 
متوسط قیمت جو ۱۷۸۵۱ ریال بوده که به ترتیب 
نسبت به فصل مشــابه ســال قبل ۳۱.۱ درصد و 
۵۷.۵ درصد افزایش داشته اند.در بخش حبوبات، 
در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت نخود 
۶۰۰۱۰ ریال و متوســط قیمــت عدس ۵۵۵۴۳ 
ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال 
قبل ۴۳.۸ درصد و ۲۵.۹ درصد افزایش داشته اند.
در بخش محصوالت جالیزی، در بهار سال ۱۳۹۸، 
متوسط قیمت هندوانه ۸۴۷۲، خربزه ۲۵۶۸۴ و 
خیــار ۲۱۵۱۰ ریال بوده که به ترتیب نســبت به 
فصل مشابه سال قبل ۵.۶ درصد کاهش و ۵۷.۹ و 

۷۹.۵ درصد افزایش داشته اند.
در بخش سبزیجات، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸، 
متوســط قیمت ســیب زمینــی ۳۶۱۲۳، پیاز 
۳۷۱۳۴ و گوجه فرنگی ۲۲۲۴۵ ریال بوده که به 
ترتیب نسبت به فصل مشــابه سال قبل ۵۲۷.۹، 

۵۳۹.۲ و ۲۲۱.۶ درصد افزایش داشته اند.
در بخش محصــوالت علوفه ای، در بهار ســال 
۱۳۹۸، متوســط قیمت یونجــه ۱۶۹۲۸ و کاه 
۳۰۵۰ ریال بــوده که به ترتیب نســبت به بهار 
سال قبل ۶۹.۵ و ۹۲.۷ درصد افزایش داشته اند.

در بخش میوه های هســته دار، در سه ماهه اول 
سال ۱۳۹۸، متوســط قیمت زردآلو ۷۸۱۲۸ و 
متوســط قیمت آلبالو ۷۳۰۲۸ ریال بوده که به 
ترتیب نســبت به بهار ســال قبل ۵۴.۶ و ۶۳.۵ 
درصد افزایش نشــان می دهد و متوسط قیمت 
هلــو ۴۷۳۱۷ بوده کــه ۶۱.۴ درصــد افزایش 
داشــته اســت.در بخش میوه های دانه دار، در 
بهار سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت سیب درختی 
۶۰۴۲۵ ریال بوده که نســبت به فصل مشــابه 

سال قبل ۳۳.۹ درصد افزایش یافته است.
در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه اول سال 
۱۳۹۸، متوســط قیمت یک کیلوگرم گوسفند 
و بره زنــده ۴۳۰۶۳۰ ریال و یــک کیلوگرم گاو 
پرواری زنده ۳۶۴۵۴۱ ریــال بوده که به ترتیب 
نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱۲.۷ و ۱۳۴.۵ 

درصد افزایش داشته اند.
در بخش فراورده هــای دامی ســنتی، در بهار 
سال ۱۳۹۸، متوســط قیمت یک کیلوگرم شیر 
گوســفند ۵۳۸۵۹ ریال بوده که  نسبت به بهار 
ســال قبل ۲۲.۳ درصد افزایش داشــته است و 
متوســط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ۲۰۴۷۶ 
ریال بوده که نســبت به فصل مشــابه سال قبل 

۶۴.۸ درصد افزایش نشان می دهد.
در بخش هزینه های خدمات ماشــینی، در سه 
ماهه اول ســال ۱۳۹۸، هزینه شخم یک هکتار 
زمین زراعی آبــی ۲۵۴۰۴۸۹ ریــال و هزینه 
شــخم یک هکتار زمین زراعی دیم ۱۶۰۷۵۴۹ 
ریال بوده که به ترتیب نســبت به فصل مشــابه 
سال قبل ۳۸.۱ و ۲۸.۴ درصد افزایش داشته اند.

در بخش دســتمزد نیــروی کار، در بهار ســال 
۱۳۹۸، دســتمزد کارگــر میــوه چیــن مرد 
۶۴۹۴۲۰ ریال بوده که نسبت به سال قبل ۳۴.۳ 
درصد افزایش داشــته و دســتمزد کارگر میوه 
چین زن ۵۲۸۳۸۳ ریال بوده که نســبت به بهار 

سال قبل ۳۸.۴ درصد افزایش داشته است. 

دو دلیل افزایش قیمت تمام 
غ شده تولید مر

عضو هیات مدیره کانون سراســری مرغداران 
گوشــتی با بیان اینکه کاهش کیفیت نهاده های 
دامی و تلفــات شــدید باعث افزایــش قیمت 
تمام شده تولیدمرغ شده اســت، از تصمیمات 

غیرکارشناسی دولت دراین زمینه انتقادکرد.
برومنــد چهار آئیــن در گفتگو با مهــر، قیمت 
هر کیلوگرم مرغ آماده طبخ در بــازار را به طور 
متوســط، ۱۴ هزار و ۵۰۰  تومــان و قیمت مرغ 
زنده را بیــن ۱۰ هزار و ۲۰۰ تــا ۱۰ هزار و ۵۰۰ 
تومان اعــالم کرد و گفــت: باتوجه به شــرایط 
فعلی تولید، قیمت تمام شــده هر کیلوگرم مرغ 
زنده نیز با احتســاب ۱۰ درصد سود برای تولید 
درب واحدهای تولیــدی، در همین حدود بوده 
و قیمت های مذکور از نظر تولیدکنندگان کامال 

منطقی است.
چهارآئیــن گفت: بر خــالف تمام ســال های 
گذشته، از تیرماه ســال جاری، دو اتفاق مهم در 
حوزه مرغ رخ داده که هزینه تولید آن را باال برده 
و در افزایــش قیمت نهایی تاثیرگــذار بوده؛ اما 
متاسفانه تاثیر شــگرف این دو رخداد در تولید 
گوشــت مرغ، به طور کلی نادیده گرفته شــده 

است.
این فعال بخــش خصوصی اضافه کــرد: نکته 
نخســت در خصوص کاهش کیفیت نهاده های 
دامی اســت؛ به این معنا که در گذشــته، عمده 
کنجاله ســویا و ذرت مصرفی مورد نیاز صنعت 
طیور گوشتی کشــور از برزیل وارد می شد که 
کیفیت باالیی داشــت؛ اما در حال حاضر، مقدار 
زیادی کنجاله ســویا از هنــد و ذرت از اوکراین 
وارد و در استانها توزیع شده که کیفیت چندان 

مطلوبی نسبت به انواع برزیلی خود ندارند.
چهارآئین ادامــه داد: این محصــوالت به طور 
غیرمستقیم، در تلفات طیور تاثیر دارند؛ ضمن 
اینکه اثر اصلی آنها روی کاهش وزن گیری مرغ ها 
است.وی  با اشــاره به دومین اتفاق مهم و قابل 
مالحظه امســال که در تولید مــرغ تاثیرگذار 
بوده است، گفت: تلفات نامتعارف طیور از دیگر 
دالیل افزایش قیمت تمام شده نسبت به سنوات 
گذشــته اســت؛ ضمن اینکه عدم دسترسی به 
واکسن های کیفی و شیوع بیماری های مسری 
مانند نیوکاسل، برونشیت، گامبورو و مواردی از 
این دست، باعث تلفات غیرمتعارف در جمعیت 

طیور شد.
عضو هیــات مدیره کانون سراســری مرغداران 
گوشــتی کشــور، درباره اینکه اعتقــاد دولت 
همچنــان بر قیمــت ۱۲۹۰۰ تومــان برای هر 
کیلوگرم مرغ اســت، گفت: دولت در ۲۴ تیرماه  
بدون لحــاظ کردن ایــن دو رخ داد مهم در کنار 
سایر تغییرات مهم در فرآیند تولید گوشت مرغ، 
تصمیمی غیرکارشناســی درباره نرخ مرغ اخذ 
کرده و  این تصمیم در حالی اتخاذ شــده اســت 
که نمایندگان واقعــی تولیدکننــدگان در آن 
جلسه حضور نداشتند که از حقوق ما دفاع کنند؛ 
بنابراین این قیمت مورد رضایت تولیدکنندگان 
نیست.چهارآئین درباره اینکه برخی دولتمردان 
اعالم کرده اند در صورت عــدم کاهش نرخ مرغ، 
دولت اقدام به واردات ایــن کاال می کند، اضافه 
کرد: اوال با کدام ارز قرار اســت ایــن کار را انجام 
دهند و ثانیا وقتی ۱.۵ برابر نیاز داخل زیرساخت 

داریم؛ چرا باید واردات انجام شود.


