
۴ چالشی که نیازمند تدبیر است

وز تا ساماندهی  7 ر
صف یارانه بگیران

قرارداد توسعه میدان گازی بالل با دو شرکت ایرانی به امضا رسید

وزیر نفت: »فرزاد بی« را خودمان کلید می زنیم

مقوله فســاد و مبارزه با آن همیشه یکی از چالش ها 
برای حکومت ها بوده اســت. به جرات می توان ادعا 

کرد تاریخ هیچ حکومتی عاری از فساد نبوده است.
اگر موضوع فســاد، نشانه ای از ســاختار بد اقتصاد و 
نابه سمانی اجتماعی تلقی نشود، مبارزه با آن نیز در 
حد رویارویی با معلول محدود می مانــد و هر اندازه 
که سریع و طوفانی باشــد، موج ها که فرو نشستند، 
صاحبان فساد روابط و مناسبات فســادزا را مجددا 
بازســازی می کنند. متاســفانه فســاد تا اندازه ای 
گسترش پیدا کرده که قبح و زشتی آن برای بسیاری 
از مردم ریخته شده و افراد فاسد دیگر از علنی شدن 
مفسده هایشان خجالت نمی کشند و گاها دیده شده 

که به عملکردشان نیز افتخار کرده اند.

این روزها کــه انبوهــی پرونده های ریز و درشــت 
گشوده و ناگشوده حول و حوش فساد در فعالیت های 
گوناگــون در دادگاه هــا جریــان دارد، معنای رنج 
جانکاهی که فســاد بر جســم و جان شــهروندان 
تحمیل می کند، آشکارتر می شود. با کمی گفت وگو 
با قشــرهای مختلف جامعه درباره دلیل وقوع فساد، 
پیامدها و نتایج گســترش و ژرف و نهادینه شــدن 
فســاد نشــان می دهند بیش از هرچیــز ناامیدی و 
بی اعتمادی از فعالیت برپایه ســامت و درستکاری 
اســت. جوانان کشــورمان و کارآفرینان زحمتکش 
هنگامی که با این حجم از ابعاد فســاد و حاشیه های 
آن روبــه رو می شــوند، دچار نوعی ســرخوردگی و 
یاس سنگین شــده و تمام انگیزه هایشان برای ادامه 
کار صادقانه و ســامت در ایران را از دست می دهند 
و حتی دیده شــده  که برایشــان کار صادقانه برابر با 

ساده لوحی تفسیر شده است.
تراژدی فساد این روزها به ســریالی دنباله دار با تنوع 

بســیار زیاد در حوزه های مختلف تبدیل شــده که 
ظاهرا تمایلی به پایان ندارد و هرروز ابعاد تازه خود را 

به نمایش می گذارد.
 این ســریال دنباله دار، ژانرهــای مختلفی همچون 
بانک و بیمه، خودرو و محصوالت نفت و پتروشیمی، 
ارز، طا و ســکه دارد و نگاهی اجمالی به این نمایش 
نشان خواهد داد که بیشــتر فعالیت های اقتصادی 
که در زمیــن دولت بازی می شــود، با این ســریال 
ارتباطات جالب و تنگاتنگی دارد.متاسفانه صاحبان 
پرقدرت فســاد در ایران تمام تاششــان بر این بود 
که با هر زور و فشاری که در دستشــان بوده، جلوی 
آزادسازی اقتصاد را بگیرند و همچنان اقتصاد دولتی 
و رانت هایش را ســر پا نگه دارند. با توجه به مشکات 
و آســیب هایی که فســاد در دولــت می تواند برای 
جامعه ومردم داشته باشد، آن را در دسته بندی های 

مختلف قرار می دهند.
به طور نمونــه، در یک تقســیم بندی فســاد را در 

ســه گروه سیاه، خاکســتری و ســفید گذاشته اند. 
در یک تقســیم بندی دیگر، فســاد به دو نوع خرد و 
کان تقسیم شده که منظور از فســاد خرد، گرفتن 
رشــوه توســط کارکنان رده پایین و فســاد کان، 
سوءاســتفاده دولتمــردان و سیاســیون رده باال از 
قدرت و رانت های آن اســت که به نابودی و تضعیف 
حاکمیت قانون، ثبات اقتصــادی و اعتماد مردم به 

حاکمیت منجر می شود.
از انواع دیگر فســاد، می توان به نوع سیستماتیک آن 
اشاره کرد. در ساختارهایی که فساد سیستماتیک در 
آن نهادینه شــده، گروهی از سیاسیون و دولتمردان 
رده باال بــا ایجاد انحصــار، وضع تعرفه و ســهمیه و 
قوانین مســاله دار، راه را برای صعود افــراد دیگر به 
فعالیت های بــا ارزش اقتصادی محــدود می کنند 
و بدین ترتیــب برای خود رانت هایی می ســازند که 

منافع حاصل از آن، به جیب سیاسیون می رود.
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چرخش ایران به سمت راه اندازی شبه سوئیفت با روسیه

پیمان های پولی این بار به نتیجه می رسد؟
محبوبــه فکوری  یــک مقــام روس در حالی از 
راه اندازی شــبکه پیام رسان شبه ســوئیفت با ایران 
خبر داده که هنوز گام جدی و عملیاتی از سوی بانک 
مرکزی کشورمان برای فعال سازی پیمان های پولی 
برداشته نشده است.دســتیار رئیس جمهور روسیه 
از اتصال ســامانه سپام به عنوان ســامانه پیام رسانی 
الکترونیکی مالی ایران به شــبکه پیام رســان مالی 
روسیه برای از بین بردن اثرات تحریم در مبادالت بین 
دو کشور و همکاری بانکی خبر داده است؛ موضوعی 
که مدتها از سوی صاحب نظران و کارشناسان مسائل 
بانکی به بانک مرکزی توصیه می شــد تا در راستای 
دوری از تحریم هــای آمریکا، بتوان مــراودات مالی 

ایران را در قالب آن انجام داد.

 سپامی که به شبکه مالی روسیه متصل
خواهد شد، چیست؟

آنگونه که بانک مرکزی در معرفی سپام به عنوان یک 
سامانه پیام رســان الکترونیکی مالی تاکید دارد؛ قرار 
بر این است که تمامی سیســتم های بانکی را توسط 
آن تحت پروتکل های اســتاندارد مبــادالت مالی به 
یکدیگر متصل و ارتباطات، مکاتبات و مراودات میان 
بانک ها و بانک مرکزی را به صورت کامًا الکترونیکی 
و امن میســر کرد و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی بر 

این مراودات بر روی آن قابل پیاده سازی است.
همچنین با استفاده از سپام نه تنها برای اولین بار، یک 
زیرساخت پیام رسانی واحد مالِی ملی در کشور برای 
تمام مراودات مالی عمده بانک هــا از قبیل اعتبارات 
اسنادی ارزی و ریالی، ضمانت نامه های ارزی و ریالی، 
حوالجات ارزی، مکاتبات، اســتعام ها و مذاکرات از 
طریق یک شبکه واحد پیام رســانی قابل انجام بوده، 
بلکه امکان اتصال به بانک هــای خارجی در خارج از 
کشــور را می توان به گونــه ای برقرار کــرد که بدون 
به کارگیری امکانات مؤسســه سوئیفت و نگرانی های 
مربوط به آن، با زبانی مشــترک و آشنا، تعامات مالی 

با آخرین فناوری های موجود صورت گیرد.

سکوت بانک مرکزی در مقابل پیشنهاد 
روس ها

اما اینکــه در این مرحله، اتصال ســپام به سیســتم 
داده های مالی روســیه، چقدر بتواند کمک رســان 
مراودات باشد، موضوعی است که بانک مرکزی هنوز 
در مورد آن، اعام نظر نکرده اســت. در واقع، مقامات 
روســیه عنوان کرده اند که قصد دارند بــا اتصال این 
دو ســامانه پیام رســان مالی الکترونیکی، بخشی از 

تحریم های آمریکا را در مراودات خود دور بزنند.
در این میان، بســیاری از کارشناســان بر این باورند 
که در شرایط فعلی کشــور که بانک های بزرگ جهان 
حاضر به نقــل و انتقال منابع مالــی حاصل از فروش 
نفت ایران نیستند و عمدتا از جریمه ها و تحریم های 
آمریکا واهمــه دارند، هیچ نشــانه ای از بهبود روابط 
بانکی ایــران با خارج از کشــور دیده نمی شــود و تا 
هنگامی که ایــران نیازمند نظام مالــی آمریکا و اروپا 
باقی بماند، نه تنها فشارهای باقی خواهند ماند؛ بلکه 
افزایش خواهند یافت، این در حالی است که تاکنون 
ایران طرحی عملیاتــی و جدی در راســتای بی اثر 

کردن تحریم های مالی آمریکا تدارک ندیده است.
در واقع، اعمال تحریم ها ازســوی آمریکا و دشمنان 
و افزایــش هزینه های اســتفاده از نظــام پرداخت 
بین  الملل کــه تحت اختیار و نظارت آمریکا و ســایر 
کشورهای غربی است، موجب خروج مبادالت تجاری 
بین المللی ایران از قالب های رسمی بانکی سبب شده 
که مبادالت با روش هایی از قبیل صرافی یا شبکه های 
پیچیده ارزی سایر کشورها انجام شود و بر این اساس 
هزینه ها و دشواری تجارت بین المللی برای بازرگانان 

ایرانی در پی داشته است.

 سرنوشت نامعلوم طرح پیمان های پولی 
در مجلس

مجلس سال گذشته طرحی را در دستور کار قرار داد 
که بر مبنای آن، دولت مکلف می شد پیمان های پولی 
با شــرکای اصلی تجاری را در دســتور کار قرار دهد؛ 
به نحوی که اســتفاده همزمان از دو پول ملی در بین 
کشورهای مبدا و مقصد در تجارت و روابط اقتصادی 
به منظور انجام دریافت هــا و پرداخت ها و در فرآیند 
سرمایه گذاری و تامین مالی دوجانبه برقرار شود، به 
گونه ای که نیازی به ارزهای واسطه ای از قبیل دالر و 
یورو و غیره در دریافت ها و پرداخت ها نباشد؛ اما یک 

فوریت این طرح، مردادماه امسال در مجلس رد شد.
در واقع، بر اساس این طرح مجلس، استفاده از ارزهای 
واسط و یا فلزات گران بها و یا سایر کاالها و انرژی صرفا 
برای حسابداری و استفاده از این روش در قراردادهای 
چند جانبه بامانع است. همچنین استفاده از تک ارز 
کشــورهای طرف مقابل و خارج از نظام بانکی رسمی 
ایران به منزلــه پیمان پولی تلقی نمی شــود؛ ضمن 
اینکــه بانک مرکزی موظف شــده بود تــا به منظور 
کاهش هزینه ها و ریسک های مبادالتی، بی اثر شدن 
تحریم ها، تهدیدات و سوء اســتفاده های اطاعاتی، 
در مبادالت مالی و بانکــی داخلی و بین المللی با بهره 

گیری از ظرفیت های کشــور، حداکثر ظرف مدت ۳ 
ماه از تصویب این قانون اقدامات الزم را انجام دهد.

بانک مرکزی در پیمان های پولی چه وظایفی 
خواهد داشت؟

بر این اســاس، بانــک مرکزی مکلف شــده بود 
که راه اندازی و اســتفاده از پیام رســان های مالی 
اختصاصی در همکاری دوجانبه و چند جانبه با سایر 
کشــورها یا اتحادیه ها بــا بهره گیــری از آخرین 
فناوری هــای روز دنیا با بکارگیــری معماری توزیع 
شده مانند فناوری زنجیره بلوکی و سایر فناوری های 
مرتبط را در دســتور کار قــرار داده و از ظرفیت های 
سامانه های بومی از قبیل ســپام )سامانه پیام رسانی 
الکترونیکی مالی( در تبــادالت داخلی و بین المللی 
و ایجاد دسترســی برای بانک ها و موسســات مالی 
خارجی طرف قرداد با بانک هــای ایرانی که متقاضی 
استفاده از پیام رسان های مالی کشور ایران هستند را 

نیز در دستور کار قرار دهد.
انعقاد قرارداد همکاری با کشــورها، مجامع، اتحادیه 
ها، بانک ها و موسســات مالی منطقه ای و بین المللی 
که در زمینــه ایجاد پیام رســان هــای مالی موازی 
ســوئیفت اقدام کرده اند نیز، از جمله وظایفی است 

که طرح مجلس آن را مورد پیگیری قرار داده است.
در واقع، سپام )سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی( 
دارای هســته مرکزی پردازش پیام های مالی ارزی 
بین بانکی با فرمت های اســتاندارد ســوئیفت است 
و بانک های متصل به سپام با ســهولت باال نسبت به 
تبادل این گونه پیــام ها با یکدیگر اقــدام می کنند؛ 
از ســوی دیگر، ســپام این قابلیت را دارد که با اتصال 
استاندارد و رمزنگاری شده با شبکه سوئیفت )جامعه 
جهانی ارتباطات مالی بین بانکی(، بانک های متصل 
داخلی را به شبکه سوئیفت متصل کند.همچنین این 
طرح، بانک مرکزی را موظف کرده بود که پیمان های 
پولی دو و چنــد جانبه به منظور اســتفاده از ارزهای 
ملی در دریافت ها و پرداخت های تجاری و اقتصادی 
را با حداقل ۲۴ کشــور چین، روسیه، هند، پاکستان، 
ترکیه، برزیل،عراق، ژاپن، کــره جنوبی، آذربایجان، 
افغانســتان، ترکمنستان، ارمنســتان، قطر، عمان، 
قزاقســتان، ســنگاپور، تایلند،اندونــزی، باروس، 
ســریانکا، لبنان، ســوریه و مالزی منعقد و اجرایی 
کرده و زمینه اتصــال کارت های بانکــی ایران به 
نظام های پرداخت بانکی کشــورهای فوق و ســایر 
کشورها را جهت استفاده از ارزهای ملی در داخل این 

کشورها و ایران به صورت متقابل فراهم کند.
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  ادامه از صفحه یک
 به بیان دیگــر، هر گونه جــرح و تعدیل اقتصاد 
برای رسیدن به اهداف سیاســی در واقع فساد 
سیستماتیک است. فساد سیستماتیک هنگامی 
اتفاق می افتد که سیاســت، اقتصــاد را درگیر 
فســاد و مفســده می کند و این درحالی است 
که دســتگاه های ناظر و متولیان مبارزه با فساد 

خودشان مساله دار شده اند.
وقتی برای مدیریــت واردات، قواعد اقتصادی 
نرخ ارز، اصول تجــاری تعرفه هــای غنی کنار 
گذاشــته شــود و به جای آن هــا، گاوصندوق 
صدور مجوزهای طایــی و تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی استفاده شود، در ساختار خود زمینه ساز 
تخلفاتی همچون خــودداری از خرید و واردات 
کاالهای تخصیص ارز شــده و یــا گران فروش 
کاالهای وارد شــده با ارز دولتی خواهد شــد. با 
این دیدگاه در مبارزه ریشه ای با فساد، اولویت با 
عقیم کردن محیط پرورش فســاد است. به بیان 
دیگر، شــرط الزم برای برچیدن ســفره فساد، 
واکســینه کردن محیط فعالیت های اقتصادی 
از قابلیت زایش و پرورش فســاد و شــرط کافی 
آن، ناامن کردن محیط برای مانور دادن فاسدان 

است.
به نظر می رسد بدون فراهم کردن شرایط اولیه 
مبارزه با فســاد که همان ایجــاد فضای رقابتی 
کســب وکار، حذف امتیــازات ویــژه و قوانین 
دست وپا گیر و مداخات دولتی است، نمی توان 
تنها به برخــورداری قضایی امیــدوار بود. البته 
نباید فراموش کنیم که وجود شــرایط رانت زا به 
هیچ وجه توجیه کننده عمل زشــت و محرمانه 
مفســدین که به منابع بیت المال دست اندازی 

می کنند، نیست.
این روزها که شــاهد جدیت ریاست قوه قضائیه 
در برخورد جــدی و بــدون اغماض با فســاد 
هســتیم، کمی امیدواری در بین مــردم ایجاد 
شــده که اراده ای به وجود آمده که سفره فساد 
و متولیانش جمع شــود. ولی انتظار این نیست 
که این رویکرد برای یک دور کوتاه مدت باشــد. 
تجربه سایر کشورها نشــان داد هرجا که آزادی 
پایه فعالیت هــای اقتصــادی و اجتماعی بوده 
و شــفافیت به مثابه یک مقولــه غیرقابل انکار 
بر مناســبات نهادها و نیروها اثربخشــی واقعی 
داشــته، موفقیت نیز به دنبالش حاصل شــده 

است.
اصل اساســی و انکارناپذیر و سنگ بنای مبارزه 
موفق برای دستیابی به فساد، حداقل این است 
که قبول کنیــم فعالیت های اقتصــادی از هر 
قید و بنــد و از هر اراده سیاســی تحمیلی به هر 
بهانه و با هر توجهی آزاد شــوند. تنهــا و تنها در 
این مسیر اســت که می توان امیدوار بود در یک 
فرآیند تدریجی به میزانی کــه اقتصاد از چنگ 
دیوان ساالری بیرون آید، زمینه های وقوع فساد 

نیز سست و تضعیف خواهد شد.
یادمان نرود هر روش و برنامــه ای جز این برای 
مبارزه با فساد هرچند که با قاطعیت و با صابت 
انجام شــود، نهایت بــه بیراهه خواهــد رفت. 
تا زمانــی که زمینه های فســاد وجود داشــته 
باشــد، مفســران اقتصادی راه های پنهان تر و 
پیچیده تری را برای ارتکاب جرم فساد می یابند. 
هنگامی کــه رقابت در یک جامعــه از بین برود 
و روابــط و معیارهایی بــه غیــر از توانمندی و 
شایستگی جایگزین آن شــود، زمینه مناسبی 

برای پرورش فساد ایجاد شده است.
 مســاله ای که امروز به وفــور آن را می توان  در 

سطح کشور دید.
کوچک تر کردن دولت و تقویت بخش خصوصی 
واقعی و ایجاد رقابت واقعی در فضای کسب وکار 
و حذف قوانین دست و پاگیر در رسانه های آزاد، 
راهکارهای قطعی مبارزه با فساد در اقتصادمان 
هستند که بایســتی هرچه زودتر زمینه ایجاد 

آن ها فراهم شود.



   ۴ چالشی که نیازمند تدبیر است

وز تا ساماندهی صف یارانه بگیران 7 ر
سمیه رسولی تنها 7 روز تا اجرای طرح دولت برای 
غربالگری یارانــه بگیران باقی مانده اســت، اما هنوز 
دولتمردان سازوکار و جزئیات اجرای این طرح را که 

تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد، اعام نکرده اند.
اگرچه قرار بــود یارانه نقدی ۵ ســال مهمان اقتصاد 
ایران باشد اما حال نزدیک به ۹ ســال از زمان اجرای 
قانون هدفمندســازی یارانه ها با هدف بسط عدالت 
اجتماعی، تقویــت تولید و کاهش مصــرف انرژی از 
طریق افزایش نرخ می گذرد و در این مدت سه دولت 
)دهم، یازدهــم و دوازدهم( با دیــدگاه های مختلف 

اقتصادی متولی اجرای این قانون بوده اند.
حال آنکــه طی این ســال هــا نحوه اجــرای قانون 
هدفمندســازی یارانه ها به جهت عدم نیل به اهداف 
مدنظر در بهبود فاصله طبقاتی، عدم رقابتی شــدن 
اقتصاد، بی توجهی به بخش تولید و عدم ســاماندهی 
یارانه پنهان مــورد انتقاد کارشناســان، نمایندگان 

مجلس و حتی دولتمردان قرار گرفت.

مصبیت عظمایی که ماندگار شد
 از سال ۹۳ که دولت یازدهم به صورت رسمی سکان 
امور را بدســت گرفت، از تریبون های مختلف بر لزوم 
هدفمندسازی واقعی یارانه ها به ویژه در بخش یارانه 
نقدی و حذف افــراد پردرآمد از صــف دریافت یارانه 
بگیران تاکید کــرد، تا جایی که علــی طیب نیا وزیر 
وقت اقتصاد در تابستان سال ۹۴ با »مصیبت عظما« 
خواندن یارانه نقــدی، از نحوه ریل گذاری و شــیوه 
اجرای قانون مذکــور انتقاد کرد و بیــژن زنگنه وزیر 
نفت نیز با »عذاب الیم« توصیــف کردن یارانه نقدی 
تاکید کرده بود که »بسیاری از شب ها از نگرانی اینکه 
چطور باید پول هدفمندی یارانه هــا را تامین کنیم، 

خوابم نمی برد.«
با این حال طی ۴ ســال اول دولت تدبیــر و امید اتفاق 
تاثیرگــذاری که بتوانــد در ادبیات یارانه ای کشــور 
تغییری ایجاد کند، رخ نداد و بــه جز یک مرحله ثبت 
نام مجدد از یارانه بگیران برای راستی آزمایی اطاعات 
افراد و حذف تعداد محدودی به موجب تاکید مجلس، 
شاهد هدفمندی واقعی یارانه آنطور که تیم اقتصادی 

دولت یازدهم بر آن تاکید می کرد، نبودیم.
با آغاز دولت دوازدهم و دوره دوم تیــم تدبیر و امید، 
مطابق با وعده هایی که داده می شــد امید زیادی به 
حل بحران ایجاد شده به دلیل عدم سازگاری وضعیت 
اقتصــاد و درآمدهای کشــور با هزینه هــا در بخش 
هدفمندی، وجود داشــت؛ این امید همچنین بخش 
نادیــده گرفته شــده تولید و صنعت کشــور و عقیم 

ماندن ســهم ۳۰ درصدی این بخش از هدفمندی را 
در بر می گرفت و کارشناســان تاکیــد می کردند که 
دولت و مجلس پس از گذار از یک دوره آزمون و خطا، 
دیگر بایــد در این دوره ضمن شناســایی حفره های 
هدفمندی، هم بخش تولید را از یارانه بهره مند سازند 
و هم یارانه نقدی را فقط به قشــری کــه برای گذران 
بخشی از هزینه های زندگی به آن نیاز دارند بپردازند.

در ســال اول آغاز به کار دولت دوازدهم و البته ایجاد 
تغییرات چند بــاره در تیم اقتصــادی تدبیر و امید، 
علی رغم وعده های فراوان و عجــز از کمبود درآمد، 
اهداف مدنظــر در اجرای صحیح قانــون هدفمندی 
در اولویت کار قرار نگرفت و همچون ســال های قبل 
روال پرداخت یارانه به بیــش از 7۸ میلیون ایرانی به 
مبلغ ماهانه حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ادامه 
یافت؛ این در حالی بود کــه تورم به صورت فزاینده در 
حرکت بود اما نرخ یارانه نقدی همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ 

تومان بر مبنای محاسبات سال ۸۹، ثابت ماند.

الزام چند باره قانون بودجه به مرتب سازی 
صف یارانه بگیران، این بار در سال 98

با شروع ســال ۹۸ و رســیدن عمر دولت دوازدهم به 
نیمه دوم خود، تشدید تحریم های ظالمانه و خصمانه 
آمریکا که درآمدهای کشــور را دچــار تزلزل کرد و 
حرکت افسارگسیخته تورم که خط فقر را تا جایی باال 
برد که گفته می شود ۴۰ درصد مردم پایین تر از این 
خط قرار گرفته اند، دیگر راه چاره ای جز ســاماندهی 
وضعیت نامطلوب یارانه پیــش روی دولتمردان قرار 
نگرفت و در بودجه ســال ۹۸ بر لــزوم مرتب کردن 
صف یارانه بگیران تاکید شد و اگرچه دولت در ابتدا در 
نظر داشــت که از طریق اســتانداری ها این موضوع 
را پیاده ســازی کند اما در نهایت این موضوع مورد 
موافقت نمایندگان مجلس قــرار نگرفت و همچون 
ســال های قبل تکلیفی در قانون بودجه نگاشته شد 
که بر حــذف ۳ دهک باالی درآمدی از ســوی دولت 
تاکید داشــت.در این راســتا در اجرای تکلیف قانون 
بودجه ۱۳۹۸ آئین نامه مربوطه بعــد از حدود چهار 
ماه در هیــات دولت تصویب و مقرر شــد بعد از اعام 
نظرنهایی وزارتخانه های تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
ارتباطات و فناوری اطاعات و همچنین سازمان برنامه 
و بودجه به عنوان مسئوالن شناسایی دهک های باال، 

غربالگری از پایان شهریور ماه آغاز شود.

۴ ابهام غیر قابل قبول در غربالگری یارانه بگیران
در این میان اگرچه مرتب ســازی صف یارانه بگیران 

و ساماندهی اوضاع مورد اســتقبال کارشناسان قرار 
گرفته اســت اما نــکات مبهمی در پیشــبرد اهداف 
مدنظر وجود دارد که الزم اســت دولتمردان به ویژه 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پیش از آغاز فرآیند 

غربالگری به آن پاسخ مشخصی دهند.
مســاله اول مربوط به معیار دولت در تعیین ســقف 
مصرف خانوارها است؛ شریعتمداری تنها به این نکته 
که نمی توان سقف درآمدی معینی را در نظر گرفت و 
میزان مصرف باالی خانوارها مدنظر است اکتفا کرده؛ 
در حالی که مهم ترین ماموریت این وزارتخانه اطاع 
رســانی دقیق به خانوارها و اعام سقف مصرف است؛ 
متولیان ایــن وزارتخانه باید اعام کنند که ســقف 
مدنظرشــان برای قرار گرفتن خانوارها در صف »پر 
مصرف ها« چیست و ســازوکار اجرای این تصمیم به 

چه صورتی است.
مســاله دوم که بســیار ضروری به نظر می رســید، 
شفاف سازی در خصوص نوع مصرف خانوارها است؛ 
شــریعتمداری در حالی تنها بر لفــظ »مصرف باال« 
تاکید کرده که مشــخص نیســت منظور دقیق او از 
مصرف باال بر چه کاال و خدماتی صــدق می کند؛ در 
واقع به صورت شفاف مشخص نیست که وزارت تعاون 
مصرف باالی حامل های انرژی و ســوخت و یا اینکه 

خرید ماهانه و مواردی از این قسم را مدنظر قرار دارد.
البته با توجــه به کامــل و جامع نبــودن بانک های 
اطاعاتی از میزان درآمد و مصرف خانوار، به احتمال 
زیاد منظور شــریعتمداری از مصرف بــاال مربوط به 

حوزه حامل های انرژی و سوخت می شود.
مساله سوم، عدم اعام سامانه و یا شماره تلفن مختص 
برای شکایت خانوارها است، چراکه مطابق با آنچه که 
طی سال های گذشته شاهد بودیم همواره سودجویانی 
بودند که با سواستفاده از شرایط موجود و واهمه مردم 
از قطع یارانه نقدی شان، با اعام سایت ها و شماره های 
تقلبی اقدام به کاهبرداری از اطاعات خانوارها کرده 
اند. اگرچه شــاید دولت برنامه ای بــرای این موضوع 
داشته باشــد اما با توجه به اینکه کمتر از ۱۰ روز تا آغاز 
مهر ماه باقی مانده ضروری است که دولت هر چه سریع 

تر سیاست های خود را در این زمینه اعام کند.
مســاله چهارم، عدم اطاع رســانی به موقع دولت در 
خصوص زمان اجرای مصوبه مذکور است؛ اینکه دولت 
باید از حداقل ۴ ماه پیش به صورت عمومی و شــفاف 
اعام می کرد که در پی غربالگری یارانه بگیران از مهر 
ماه اســت امری غیرقابل انکار است. عدم شفاف سازی 
دولت از جزئیات تصمیمات خود که تاثیر مســتقیم بر 

زندگی مردم دارد با هیچ ادله ای توجیه نمی شود.

شعبه
3

وزنامـهدوشنبه      25 شهریور 1398     شماره 379 ر

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسرمایه
kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar قدردانی رئیس دفتر

ح  رئیس جمهور از اثربخشی طر
ونق تولید »طراوت« در ر

 رئیس دفتر رئیس جمهــور از مدیرعامل بانک 
صادرات ایران در خصوص »نحــوه اجرا و اثرات 

طرح اعتبای ویژه تولید، طراوت« قدردانی کرد.
محمود واعظــی، رئیس دفتــر رئیس جمهور 
از نحوه اجرا و اثرات طرح ویــژه اعتباری تولید 
)طــراوت( و عملکــرد اعتبــارات اعطایــی به 
مشتریان بانک صادرات ایران در قالب این طرح، 

قدردانی کرد.
در گزارش حجت اله صیــدی، مدیرعامل بانک 
صادرات ایران به دفتــر رئیس جمهور، عملکرد 
اعتبارات اعطایــی به مشــتریان در قالب طرح 
طراوت طی چهار ماه ابتدای ســال ۹۸ ارائه شد 
که بر اساس آن، مانده اعتبارات اسنادی داخلی 
ریالی مدت دار گشایش شــده )ثابت واحدهای 
تولیدی( این بانک به  ۴۵ هــزار و ۵۹۵ میلیارد 

ریال رسیده است.
همچنیــن، مانده تنزیــل اعتبارات اســنادی 
داخلی ریالی مــدت دار در قالب عقد خرید دین 
بابت ۵۳ واحد تولیــدی ۱۱ هزار و ۳۵۸ میلیارد 
ریال بوده است. تا پایان تیرماه سال جاری برای 
۵۲ هــزار و ۳۳۴ نفر کارت اعتبــاری مرابحه به 
منظور مصارف خرده فروشان و مصرف کنندگان 
نهایی توسط بانک صادرات ایران در قالب طرح 
طراوت صادر شــده که مانده آن بــه  ۱۰ هزار و 

۲۵۵ میلیارد ریال رسیده است.
در طــرح »طــراوت« واحدهــای تولیدی که 
محصوالت خود را به صورت نسیه به خریداران 
در ازای اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مدت دار 
صادره توســط شــعب بانک صــادرات ایران 
بفروشند، می توانند از تسهیات ریالی در قالب 
عقد خرید دین برای تنزیل اعتبارات اســنادی 
داخلی ریالی مدت دار گشــایش شده در شعب 

بانک صادرات ایران بهره مند شوند.
اولویت دادن به بخش های تولیدی، تســهیل و 
تســریع در تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای 
تولیدی، افزایش ســهم بخش تولید از اعتبارات 
بانکی و کاهــش هزینه های تولید به واســطه 
اســتفاده از اعتبارات اســنادی داخلــی ریالی 
مدت دار به جای تســهیات بانکــی، از جمله 
مزایای اجرای طرح »طراوت« در شــبکه بانک 

صادرات ایران است.

انعقاد تفاهمنامه همکاری بانک 
تجارت با سازمان نوسازی مدارس 

کشور
 بانک تجارت سه باب مدرســه در مناطق سیل 
زده اســتانهای گلستان،لرســتان و خوزستان 
احداث می کند.بــه موجب تفاهمنامه همکاری 
سه جانبه امضا شده میان بانک تجارت به عنوان 
خیر ، سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس 
کشــور به عنوان ناظر و جامعه خیرین مدرسه 
ساز به عنوان هماهنگ کننده ، بانک تجارت در 
احداث سه باب مدرســه در مناطق آسیب دیده 
از سیل استانهای گلستان،لرستان و خوزستان 

مشارکت می کند.
حق وردی قائم مقام مدیر عامل بانک تجارت در 
مراسم انعقاد این تفاهمنامه با اشــاره به سابقه 
اقدامات ایــن بانک در حوزه مســئولیت های 
اجتماعــی گفت: احــداث ، نوســازی و تجهیز 
مدارس یکــی از رویکردهای بانــک تجارت در 
انجام امور عام المنفعه طی ســالهای گذشــته 
به شــمار مــی رود. وی افــزود: بر اســاس این 
تفاهمنامــه مبلــغ ۳۰ میلیارد ریــال از محل 
کمکهای نقدی جمع آوری شده توسط کارکنان 
بانک تجارت به احداث مدرسه در مناطق آسیب 
دیده از ســیل اســتانهای گلســتان، لرستان و 

خوزستان اختصاص می یابد. 



قرارداد توسعه میدان گازی بالل با دو شرکت ایرانی به امضا رسید

وزیر نفت: »فرزاد بی« را خودمان کلید می زنیم
عرفانه تاجیکی  وزیر نفت گفت: کنسرســیوم 
انگلیســی پرگس در حال حاضر فعال نیســت، برای 
حل مشــکل مالی خود، جلو نیامده کــه آن را حل و 
فصل کنــد و از نظر مــا کوتاهی نیســت؛ البته فعًا 

جایگزینی برای آن نداریم.
بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشــیه مراســم »امضای 
قرارداد توسعه میدان گازی بال با دو شرکت ایرانی« 
در جمع خبرنگاران در پاســخ به ســؤال مهر درباره 
آخرین وضعیت حضور کنسرسیوم انگلیسی پرگس 
اظهار داشــت: پرگس در حال حاضر فعال نیست. به 
عبارت دیگر، برای حل مشکل مالی خود، جلو نیامده 
که آن را حل و فصل کند و از نظر ما کوتاهی نیســت؛ 
البته فعــًا جایگزینی بــرای آن نداریــم و باید دید 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، چه جایگزینی 
را برای آن در نظر دارد اما به طــور کلی، در نظر داریم 
تا ســرمایه مورد نیاز طرح های خود را از طریق بازار 

سرمایه تأمین کنیم.
وی در پاســخ به پرســش دیگر خبرنگار مهر درباره 
آخرین وضعیت میدان گازی »فرزاد B« نیز توضیح 
داد: قصد داریم که اکتشاف توصیفی در این میدان را 
آغاز کنیم. اگر هندی ها طــی فرصت چند ماهه مایل 
به حضور بودند، حاضریم با آنها کار کنیم؛ در غیر این 

صورت خودمان به شکل مستقل ورود می کنیم.
وزیر نفت با اشاره به نشست »اوپک پاس« در ابوظبی 
گفت: اگر اعضای این نشســت قصــد کاهش تولید 
دارند، انجام دهند چرا که خود آنها بازار را خراب کرده 
و خودشان نیز باید آن را درست کنند البته باید دید با 
کاهش ۱.۸ میلیون بشکه در روز، چه تأثیری در بازار 

شاهد هستیم.

 فاز چهارم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
 در مراحل پایانی

زنگنه با اشاره به اینکه فاز چهارم پاالیشگاه میعانات 
گازی ســتاره خلیج فارس به طور مجــازی در حال 
اجرا و تکمیل اســت، اظهار داشــت: مجازی بودن 
به این معناســت که در حال حاضر با ظرفیت ۴۲۰ 
هزار بشــکه در روز، در حال فعالیت اســت که این 
رقم تا پایان ســال جاری به ۴۸۰ هزار بشکه در روز 

می رسد. 
به ایــن ترتیب، ما توانســته ایم با هزینــه ای کمتر از 
۱۰۰ میلیــون دالر، عمًا ظرفیت فاز ۴ را در ســه فاز 
تقســیم کنیم چرا که برای احداث یک فاز جدید، نَه 
امکان تأمین خوراک وجود دارد و نَه واحد یوتیلیتی؛ 
بنابراین علت اصرار برای اجرایی شدن فاز چهارم که 

هزینه ای حدود یک میلیارد دالر دربر دارد، مشخص 
نیست.

وی با بیان اینکه مجموعه پاالیشــگاه های سیراف با 
دســتور رئیس جمهوری در مراحل آخر هماهنگی به 
منظور تأمین مالی است، افزود: قصد داریم تا سرمایه 
مورد نیاز این طــرح را از طریق بازار ســرمایه تأمین 
کنیم که در همین راســتا هماهنگی های الزم نیز با 
بورس، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی انجام شده 
است و پیش بینی می شــود تا پایان هفته جاری، این 

بررسی ها و جلسات نهایی شود.
وزیر نفت در این رابطه ادامه داد: ســرمایه گذاران این 
طرح مایل هستند تا با استفاده از نفتای تولیدی نهایی 
این طرح، اقدام به احداث طرح های پتروشیمی کنند 

که به نظر می رسد یک طرح اقتصادی است.
این عضو کابینــه دولت دوازدهم درباره اساســنامه 
شرکت ملی گاز که اخیراً در دســتور کار مجلس قرار 
گرفته است، خاطرنشــان کرد: طرحی که در مجلس 
درباره اساســنامه شــرکت ملی گاز وجــود دارد،  به 
شــرکت ملی گاز ایران امکان می دهد تــا به بخش 

باالدستی صنعت نفت و گاز ورود کند.
وزیر نفــت درباره طــرح چینی ها مبنی بر ســرمایه 
گــذاری ۴۰۰ میلیارد دالری در صنعــت  نفت ایران 
ظرف ۲۵ سال آینده، پاسخ داد: من چنین موضوعی 
را نشنیدم، از کانال های رســمی هم در این زمینه به 

وزارت نفت اطاع رسانی نشده است.
وی درباره فاز چهارم پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس 
هم توضیح داد: فاز چهــارم به صورت مجازی در حال 
اجراســت و مراحل پایانی را طــی می کند. ظرفیت 
پاالیش کنونی این پاالیشگاه ۴۲۰ هزار بشکه در روز 
است و تا پایان امسال هم با ســرمایه گذاری کمتر از 
۱۰۰ میلیون دالر، ان شــاء اهلل به ۴۸۰ هزار بشکه در 

روز خواهد رسید.
وزیر نفت با بیــان اینکه هم اکنون واحــد یوتلیتی و 
خوراک اضافی برای پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس 
وجود ندارد، ادامه داد: من نمی دانم، چه اصراری است 
وقتی پروژه ای با ۱۰۰ میلیون دالر اجرا می شــود ما 

یک میلیارد دالر برای آن هزینه کنیم.
وی درباره طرح فراگیر پاالیشــی ســیراف هم گفت: 
تامین مالی این طرح با دســتور رئیــس جمهوری و 
پیگیری ایشان در مراحل آخر هماهنگی است. تامین 
مالی این طــرح طبق مباحثی که مطرح اســت، قرار 
است از طریق بازار سرمایه انجام شود و هماهنگی آن 
با بورس انجام شده  است. فکر می کنم بتوانیم به زودی 

این موارد را نهایی کنیم.

نیاز ارزی شرکت های داخلی برای توسعه 
میدان بالل

زنگنه اظهار داشــت: ارزش کنونی قرارداد توســعه 
میدان گازی بال ۴۴۰ میلیون دالر اســت که البته 
رقم نهایی بر اساس برگزاری مناقصات و تایید شرکت 
ملی نفت ایران به طور دقیق مشــخص می شود. نکته ای 
که وجود دارد این اســت که اقدامات این پروژه به 
شرکت های داخلی سپرده می شود که این شرکت ها 

نیز مقداری نیاز ارزی دارند که تامین می شود. 

برای حضور چین در فاز 11 در حال رایزنی برای 
حل مشکل هستیم

وی در پاسخ به اینکه آیا شرکت سی.ان.پی.سی چین به 
طور رسمی اعام کرده که درفاز ۱۱ پارس جنوبی فعالیت 
نمی کند، گفت: رسما اعام نکرده و عما در حال خروج از 
این قرارداد است. البته در حال صحبت کردن با این شرکت 
هستیم تا به طور مسالمت آمیز مشکل ایجاد شده را حل و 
فصل کنیم. به گفته این مقام مسوول اعطای ۱۵ میلیارد 
دالری فرانســه به ایران نشــان از کاهش تحریم های 
نفتی نیست؛ انتظار داشــتیم تحریم های نفتی علیه 

ایران کاهش یابد تا بتوانیم نفت بیشتری بفروشیم.

سوخت گیری با کارت سوخت شخصی هیچ 
محدودیتی ندارد

وزیر نفت درباره کاهش امکان ســوختگیری با کارت 
سوخت جایگاه داران توضیح داد: اینکه گفته می شود 
سهمیه ها را کاهش دادیم یک برداشت غلط است. ما 
سهمیه ســوخت مصرف کنندگان را کاهش ندادیم. 
مردم با اســتفاده از کارت سوخت شــخصی خود هر 
میزان که می خواهند می توانند سوختگیری داشته 
باشــند. این در حالی اســت که اغلب افراد از کارت 
جایگاه داران اســتفاده می کنند و این موضوع نقض 
غرض ما از به کار گیری کارت ســوخت شــخصی در 
روند سوختگیری اســت. وی افزود: طبق آنچه به ما 
اباغ شده اســت تمامی دارندگان خودرو باید کارت 
سوخت داشــته باشند و با اســتفاده از کارت سوخت 
شخصی خود ســوختگیری کنند.  طی یک تا ۲ روز 
آینده در ۹ کانشــهر همگی دارای کارت ســوخت 
می شــوند. در روز امکان صدور ۴۰ تا ۵۰ هزار کارت 
ســوخت را داریم، به این ترتیب هنوز عده ای کارت 
ســوخت ندارنــد. البته هنــوز یک میلیــون کارت 
سوخت در بادجه های پســت معطل دریافت از سوی 
دارندگان آن اســت چرا که برخــی آدرس صحیح به 

پست نداده اند.

نفت
۴
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 راهکار بلندمدت جلوگیری

  از افت فشار مخزن گازی
 پارس جنوبی آغاز شد

مدیرعامل شــرکت نفــت و گاز پــارس ضمن 
تشــریح راهکار کوتاه مــدت و بلندمدت برای 
جلوگیری از افت فشــار گاز در میــدان گازی 
پارس جنوبــی، گفت: امضای قرارداد توســعه 
میدان بال یکــی از راهکارهای بلندمدت برای 
جلوگیری از افت فشــار گاز در پــارس جنوبی 

است.
محمد مشــکین فام در آیین امضــای قرارداد 
توســعه میدان گازی بال با اشاره به اینکه برای 
۲۵ سال آینده پارس جنوبی، چشم انداز تازه ای 
بر مبنای تامین مســتمر حداقل 7۵ درصد گاز 
مورد نیاز مصرفی کشور در شــرکت نفت و گاز 
پارس تعریف شــده اســت، اظهار کرد: تا پایان 
امسال، پنج ســکوی باقیمانده پارس جنوبی در 
یارد شرکت صدرا نصب و برداشــت گاز غنی از 
همه بلوک های گازی پــارس جنوبی )به جز فاز 

۱۱( محقق خواهد شد.
وی با بیان اینکــه پس از توســعه کامل میدان 
مشــترک پارس جنوبی باید به فکر نگهداشت 
تولید بر مبنای همین چشم انداز باشیم، تصریح 
کرد: اگرچه تاکنــون افت فشــار از این میدان 
محسوس نبوده اســت، اما پیش بینی می شود 
تا پنج سال آینده ساالنه ۲۸ میلیون مترمکعب  

گاز این میدان کاهش یابد.
مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس با اشاره به 
اینکه برای نگهداشت تولید در پارس جنوبی دو 
راهکار کوتاه مدت و بلندمدت پیش بینی شــده 
اســت، درباره این راهکارها توضیــح داد: انجام 
عملیات اســیدکاری، مشــبک کاری و تعمیر 
چاه های تولیدی، حفــر چاه های جدید، احداث 
خطــوط لوله جدید بیــن ســکوها و... از جمله 
راهکارهای کوتاه مدت هســتند کــه در همین 
راستا، اسیدکاری ۱۱ حلقه از چاه های تولیدی 
میدان در نیمه نخست امسال آغاز شد و تا پایان 
ســال ۱۱ حلقه چاه دیگر نیز اسیدکاری خواهد 

شد.
مشکین فام ادامه داد: مشــبک کاری ۱۱ حلقه 
چاه در الیه K1، حفر۶۰ حلقــه چاه جدید در 
محدوده بلوک بندی موجــود و تعمیر چاه ها از 
جمله اقدام های دیگری اســت که به نگهداشت 
تولید در میــدان گازی پــارس جنوبی کمک 
می کند، در همین زمینه یک چاه تعمیر شــده 
است و تا پایان امسال چهار حلقه چاه نیز به طور 

کامل تعمیر خواهد شد.
وی همچنیــن به احــداث خطــوط لوله بین 
ســکوهای دریایی کــه منجر بــه کاهش ۵۰ 
درصدی افت فشــار گاز می شود اشــاره کرد و 
افزود: بر مبنای این سناریو، افزودن خطوط لوله 
بین سکوها و از ســکو تا پاالیشگاه خشکی را در 

دستور کار قرار داده ایم.
مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس در تشریح 
راهکارهــای بلندمدت بــرای جلوگیری از افت 
فشــار مخزن پارس جنوبی هم گفــت: تمرکز 
بر بلوک های اطــراف میدان پــارس جنوبی از 
جمله راهکارهــای بلندمدت به شــمار می آید 
که با امضای قرارداد توســعه میدان گازی بال 
می توان گفــت راهکارهای بلندمــدت از امروز 

آغاز شده است.
وی با بیان اینکــه حفر چاه های اکتشــافی در 
بلوک گازی یلدا، انجــام فعالیت های عملیاتی 
در نواحی شــمالی میدان گازی پارس جنوبی 
و طراحــی و نصــب ســکوهای تقویت فشــار 
گاز گام های بعدی این شــرکت بــرای تحقق 
نگهداشت تولید خواهد بود، یادآور شد: توسعه 
میدان هایی مانند پارس شــمالی، فرزاد و کیش 
نیز در برنامه اســت و در آینده گاز تولیدی این 
میدان ها پــس از توســعه به پاالیشــگاه های 

خشکی منتقل خواهد شد.



شهردار کرج خبر داد

اهتمام ویژه مدیریت شهری در ساماندهی مرکز حلقه دره 
خریدار    احداث لندفیل مهندســی و بهداشــتی، 
تصفیه شیرابه، توسعه کارخانه کمپوست و استحصال 
گاز از مهمتریــن پــروژه های عمرانی ســال جاری 

مدیریت شهری کرج در مرکز حلقه دره است.
علی اصغر کمالی زاده در حاشــیه بازدید از مرکز دفن 
زباله در حلقه دره اظهار داشــت: با توجه به اهتمام و 
رویکرد تخصصی شورای شهر در حوزه محیط زیست 
شهری، تدوین طرح جامع مرکز حلقه دره و بازنگری 
در طرح جامع مدیریت پســماند و دریافت استاندارد 
ایزو ۱۴۰۰ و  تهیه پیوست های فنی و زیست محیطی 

پروژه های عمرانی این مرکز ضرورت دارد.
شــهردار کرج با بیان اینکه دفن پســماند در زمین، 
خســارت های زیادی به دنبال دارد و ســال ها باید 
سپری شــود تا این خسارت ها جبران شــود، افزود: 
بیشــترین تاش برای کاهــش تولید زباله توســط 

شهروندان و دفن پسماند در زمین باید باشد.
وی از بســیج کلیه امکانات و اختصاص منابع و ایجاد 
ظرفیت مشــارکت بخش خصوصی جهت اســتفاده 
از تکنولــوژی های روز دنیــا برای بازیافــت و احیاء 
حداکثری مواد و انرژی از پســماندهای تولیدی خبر 
داد و خاطرنشــان کرد: احداث لندفیل مهندســی و 
بهداشتی، تصفیه شیرابه، توسعه کارخانه کمپوست 
و استحصال گاز از مهمترین پروژه های عمرانی سال 

جاری مدیریت شهری کرج در مرکز حلقه دره است.
شــهردار کرج از برگزاری جلســات متعدد با بخش 
خصوصی جهت احداث نیروگاه زباله ســوز خبر داد و 
یادآور شد: با مشارکت دانشگاه های استان و تشکیل 
کارگروه های تخصصی و با پرهیز از اقدامات شتابزده 
و با بهرگیری از تجربیات ســایر کانشهرها به دنبال 

کاهش حدکثری بوی نامطبــوع و اجرای پروژه های 
عمرانی این مرکز هستیم.

وی با اعام خرســندی از اصاحات مهندسی صورت 
گرفته در لندفیل و افزایش پوشش خاکی مناسب که 
موجب کاهش چشمگیر بوی نامطبوع و نازیبایی های 
بصری شده است خواســتار عملکرد دقیق، علمی و 
خروج از حالت سنتی در مدیریت پسماند و حفاظت از 
محیط زیست و سامت شهروندان شد که از مهمترین 

دغدغه های مدیریت شهری به شمار می رود.
کمالی زاده با تاکید بــر اینکه نگاه به مباحث مدیریت 
پســماند باید با نگاه توسعه پایدار همســو باشد، به 
میزان رو به رشــد انواع زباله ها و اثــرات مخرب آن 
بر محیط زیســت اشــاره کرد و گفت: زباله های قابل 
بازیافت اگر پس از تبدیل به مواد مختلف دوباره وارد 
چرخه مصرف شوند مقدار قابل توجهی از هزینه ها و 

خطرات دفن زباله کاهش می یابد.
وی ضمن تاکید بر فرهنگ ســازی تفکیــک از مبدا 
زباله برای تسهیل در بازگشت مواد بازیافتی به چرخه 
مصرف، گفت: بقای زندگی انسان و ارزش قائل شدن 
برای محیط زیســت امری ضروری است و شهرداری 

کرج توجه ویژه ای به این موضوع دارد.
این مسئول حل مشــکل پســماند را نیازمند توجه 
و اختصــاص منابع ویــژه و تعامل همــه جانبه همه 
دستگاههای اجرایی استان دانســت و افزود: روزانه 
۱۵۰۰ تــن زباله به این مرکز وارد می شــود که بیش 

از ۵۰ درصد آن متعلق به سایر شهرهای استان است.
 

وضعیت مرکز دفن زباله حلقه دره بهتر می شود
عضو شورای اسامی شــهر کرج گفت: برای کاهش 

اثرات زیســت محیطی ناشــی از فعالیت مرکز دفن 
زباله حلقه دره باید از تصمیمات شــتابزده خودداری 
کرد و طرح های کاربردی ارائــه داد.عباس زارع طی 
بازدیدی از مرکز دفن حلقه دره با بیان اینکه وضعیت 
این محل از گذشــته بهتر شــده، خواســتار تمرکز 
بر اجرای پروژه های زیســت محیطی به منظور رفع 
نازیبایی هــای بصری و کاهش بوی نامطبوع ناشــی 
از  دفــن زباله و فعالیــت کارخانه کمپوســت در این 
محدوده شــد. وی ضمن قدردانی از اقدامات صورت 
گرفته برای کاهش مشــکات مرکز دفن زباله حلقه 
دره گفت: بدون شک اجرای راه حل های ساده، بومی 
و ارزان و تقویت پشتوانه های کارشناسی جهت انجام 
پروژه هــای مهم از جملــه تصفیه شــیرابه، احداث 
لندفیل و مهندســی بهداشــتی،  نقش به سزایی در 

ساماندهی وضعیت این مرکز خواهد داشت.
 این عضو شــورای شــهر افزود: مدیریت پسماند از 
اولویت های مدیریت شــهری است و با دقت، آرامش 
و پرهیز از تصمیمات شــتابزده باید به دنبال کاهش 
اثرات مخرب زیست محیطی ناشــی از فعالیت مرکز 
دفن زباله حلقه دره باشــیم. وی در ادامــه با تاکید بر 
ضرورت چابک ســازی و اصاح ســاختار ســازمان 
مدیریت پسماند خاطر نشان کرد: با انتخاب مشاورین 
ذی صاح و دعوت از نخبگان دانشگاهی در رشته های 
مرتبط، زمینه ســاماندهی مرکز حلقــه دره فراهم 
می شــود. احمد خیــری، رییس ســازمان مدیریت 
پسماند شهرداری کرج در حاشیه این بازدید گزارشی 
از اقدامات انجام شــده در مرکز دفن زباله حلقه دره و 
برنامه های پیش روی ســازمان برای بهبود وضعیت 

این مجموعه ارائه داد.

هرمزگان

 فرمانــده دریاباني اســتان هرمزگان 
از شناســایي و انهــدام یــک باند از 
قاچاقچیان خارجی ســوخت و کشف 
محموله ســوختی قاچاق در مرزهای 

آبی استان خبر داد.
ســرهنگ حســین دهکــی گفــت: 
در اجــراي فرامیــن مقــام معظــم 
رهبري)مدظله العالي( و تدابیر فرمانده 
مرزبانــي ناجا و با توجه بــه پیامدهای 
مخــرب و تاثیرگذار پدیــده قاچاق بر 
اقتصاد کشــور، برخورد قاطع با باندها 

و شــبکه هــاي ســازمان 
یافتــه قاچــاق کاال و ارز به 
صورت ویــژه در دســتور 
کار ایــن فرماندهــي قرار 
گرفت.این مقــام انتظامی 
از کشــف محموله سوخت 
قاچاق و انهــدام یک باند از 

قاچاقچیان خارجی سوخت در استان 
خبر داد و افزود: در این راســتا با انجام 
اقدامات اطاعاتــي، مراقبت هاي ویژه 
و با تاش هاي شــبانه روزي و فعالیت 

بي وقفه مرزبانان اســتان، 
یــک بانــد از قاچاقچیان 
ســوخت کــه بــه صورت 
کان اقــدام بــه قاچاق 
مي کردند را شناســایي و 
تحت نظــر اطاعاتي قرار 
دادند.فرمانــده دریابانــي 
استان هرمزگان افزود: با اقدام به موقع 
مرزبانــان و دریک عملیات ســریع و 
غافلگیرانه محموله سوخت قاچاق در 
آب های شهرستان سیریک شناسایي 

و توقیــف شد.ســرهنگ دهکی بیان 
کرد: در این عملیــات یک فروند یدک 
کش خارجی توقیف و ۲۸۳ هزار و ۹۰۰ 
لیتر ســوخت قاچاق از نوع گازوئیل به 
ارزش ۳۲۲ میلیــارد و 7۱۲ میلیــون 
ریال نیز کشف شــد.فرمانده دریابانی 
اســتان هرمزگان خاطرنشان کرد: در 
این رابطه ۱۲ نفــر متهم خارجی تبعه 
کشــور فیلیپین دســتگیر و اقدامات 
قانونــي از طریــق مراجــع قضائي به 

صورت ویژه در حال پیگیري است.

مرز
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شرکت برق منطقه ای خوزستان 
ابقا شد

طی حکمی ازسوی مدیرعامل شــرکت توانیر 
محمود دشــت بزرگ در ســمت رئیس هیات 
مدیــره و مدیرعامل شــرکت بــرق منطقه ای 

خوزستان ابقا شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت سهامی برق 
منطقــه ای خوزســتان، محمــد حســن 
متولی زاده مدیرعامل شــرکت توانیر و رییس 
مجمع عمومی شــرکت های تابعه طی حکمی 
محمود دشــت بزرگ را برای مدت ۲ سال دیگر 
به عنوان مدیرعامل شــرکت بــرق منطقه ای 

خوزستان منصوب کرد.
محمود دشــت بزرگ از اســفند ۹۴ مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان است، نوسازی 
و توسعه شبکه، ایمن سازی شــبکه در مقابله با 
پدیده های جوی و گرد و غبار، پایداری شــبکه 
برق در فصل گرم، نهادینه کــردن الگوی بهینه 
مصرف برق و .. را در کارنامــه مدیریتی خود در 

برق منطقه ای خوزستان دارد.
همچنین در احکام دیگری از ســوی مدیرعامل 
شرکت توانیر، مهرداد سروش و کیوان خورسند 
برای مدت ۲ ســال دیگر به عنــوان عضو اصلی 
هیات مدیره شــرکت ســهامی برق منطقه ای 

خوزستان منصوب شدند.

شهرداری بندرعباس دستگاه 
برگزیده جشنواره شهید رجایی شد

معاون امــور عمرانــی و زیربنایی شــهرداری 
بندرعباس از انتخاب این مجموعه نیمه دولتی 
به عنوان دســتگاه برتــر در بیســت و دومین 

جشنواره شهید رجایی خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شــهرداری بندرعباس، عبدالرضا بهادر در این 
زمینه اظهار کرد: با تاشهای بی وقفه، شهرداری 
بندرعباس در بیســت و دومین جشنواره شهید 
رجایی استان به عنوان دســتگاه برتر در زمینه 
اجــرای برنامه های اقتصــاد مقاومتی در حوزه 
بافت های فرسوده شهری مورد تقدیر عالی ترین 

نماینده دولت در استان قرار گرفت.
وی افزود: این جشــنواره هر ســاله در ســطح 
استان و کشور برگزار می شــود و امسال با توجه 
به کارنامه درخشــان و اقدامــات قابل توجه در 
زمینه احیای بافت های فرســوده، شــهرداری 

بندرعباس مورد تقدیر قرار گرفت.
معاون امــور عمرانــی و زیربنایی شــهرداری 
بندرعباس ادامه داد: اقداماتی مانند بازگشایی 
بیــش از ۳۰ خیابان جدیــد در محات قدیمی 
شــهر، ایجاد زیرســاخت مانند پارک محله ای، 
فرهنگسرا، ســرای محله، زمین ورزشی و غیره 
بخشــی از این اقدامات صورت گرفته توســط 
شهرداری بندرعباس در این دوره مدیریتی بوده 
که نظر داوران جشــنواره را به خود جلب کرده 

است.

سازمان های مرتبط برای مبارزه با 
پدیده شوم مواد مخدر بکوشند

معاون سیاســی فرمانــدار بندرعبــاس گفت: 
اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهمترین معضات 
اجتماعی ، اقتصادی و بهداشــتی است.معاون 
سیاسی فرماندار بندرعباس گفت: سازمان های 
مرتبط بــرای مبارزه با پدیده شــوم مواد مخدر 
بکوشــند. به گزارش روابط عمومي فرمانداري 
شهرستان بندرعباس، جلسه شوراي هماهنگي 
مبارزه با مواد مخدر شهرســتان بندرعباس به 
ریاست فرزاد ابراهیمی معاون سیاسی فرماندار 
با حضــور ابراهیم فرهــادی نیا دبیر شــورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان در محل 

سالن کنفرانس  فرمانداري  برگزار شد.



 وام مسکن ۲۲ درصد قیمت یک آپارتمان ۵۵ متری است

حذف وام از معادالت بازار مسکن
 محســن محروقی   بررســی ها نشــان می دهد 
میانگین قیمت مسکن از اواسط سال ۹۶ تاکنون ۲۰۰ 
درصد رشد داشته؛ در این فرایند، نسبت پوشش دهی 
قوی ترین تســهیات اعطایی برای خرید مســکن، 
یعنی وام مسکن یکم زوجین، از ۵۳درصد در سال ۹۶ 

به ۱۶ درصد در نیمه سال جاری رسیده است.
براســاس آمارها، میانگین قیمت یک واحد مسکونی 
مطابق با الگوی مصرف در شــهر تهران در میانه سال 
۹۶معــادل ۳۳7میلیون تومــان بوده و تســهیات 
۱۶۰میلیون تومانی مسکن یکم زوجین تهرانی بیش 
از نیمی از این هزینه را جبــران می کرد. ارزش همین 
واحد مســکونی در میانه امســال به مرز یک میلیارد 
تومان رسیده و تسهیات ۱۶۰میلیون تومانی زوجین 

تهرانی فقط ۱۶درصد از آن را پوشش می دهد.
در این وضعیت، افزایش سقف وام مسکن، تنها راهی 
است که برای ترمیم شکاف میان قدرت پوشش دهی 
وام و ارزش مســکن وجود دارد؛ اما بــا توجه به اینکه 
افزایش وام مســکن منجر به تحریک و رشــد دوباره 
قیمت مسکن می شود، عمًا این گزینه از دستور کار 
خارج شده است. هرچند با افزایش سقف وام مسکن، 
مبلغ اقســاط بازپرداخت نیز باال خواهد رفت و عمًا 
از دایره تــوان پرداخت متقاضیان وام مســکن خارج 

می شود.

سقوط معامالت  وام مسکن
در پی گرانی مسکن و کاهش شدید تقاضای مصرفی 
در این بــازار، حجم معامات و قیمــت فروش اوراق 
گواهی تســهیات مســکن در فرابــورس از ابتدای 

امسال با سقوطی بی سابقه مواجه شده است.
براســاس آمارهای فرابورس، حجم معامات اوراقی 
گواهــی تســهیات مســکن در هفته گذشــته به 
۲۱۰هزار برگه رسید که در مقایسه با هفته قبل از آن 
۴۵درصد کاهش داشــت. همچنین آمارهای مربوط 
به معامات این اوراق از ابتدای امســال تاکنون نشان 
می دهد جمعاً ۸میلیون و ۲۲۰هــزار از این اوراق در 
فرابورس معامله شده که نسبت به پارسال ۱۴درصد 
کاهش دارد. البته مقایسه ارزش اوراق معامله شده در 
این دوره زمانی با دوره مشــابه سال قبل از افت بسیار 
ملموس تری حکایت دارد؛ زیرا عاوه بر کاهش تقاضا 
برای خرید اوراق گواهی تســهیات مسکن، کاهش 
قیمت این اوراق نیز باعــث پایین آمدن گردش مالی 
این بازار شده اســت. طبق آمارهای رسمی، از ابتدای 
امســال تاکنون ۳۶۹میلیــارد و ۹۰۰میلیون تومان 
اوراق گواهی تســهیات مســکن در فرابورس ایران 

دادوستد شــده که این میزان در مقایســه با ارزش 
۶۳۳میلیارد تومانــی معامات ایــن اوراق در دوره 
مشــابه ســال قبل ۴۲درصد افت کرده است. در این 
شــرایط، قیمت هر برگه از اوراق گواهی تســهیات 
مســکن از ۶۵هزار تومان در سال گذشته به محدوده 
۴۵هزار تومــان در ســال جاری رســیده، ازآنجا که 
متقاضیان باید برای دریافت هــر یک میلیون تومان 
وام مســکن از بانک مســکن، ۲برگه از ایــن اوراق را 
بخرد، هزینه دریافت یک فقره وام ۶۰میلیون تومانی 
با این اوراق ۲.۵میلیــون تومان کاهش یافته که البته 
در مقابل قیمت های بازار مســکن رقم دندان گیری 
محسوب نمی شــود و خریداران مســکن را به خرید 

مسکن با استفاده از اوراق ترغیب نمی کند

افت بی سابقه قیمت وام مسکن
 جهــش قیمت خانــه منجر بــه افــت 7۳ درصدی 
معامات و ریزش بی ســابقه قیمت اوراق تسهیات 

مسکن شده است.
میانگین قیمت مســکن شــهر تهــران در مردادماه 
۱۳۹۸ به ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان رســید که البته 
نســبت به ماه قبل ۲.۴ درصد کاهش یافت اما نسبت 
به ماه مشــابه ســال قبل 7۶ درصد افزایش نشان داد. 
با وجودی که بازار به حد اشــباع قیمت رسیده و انتظار 
می رود برای سه تا چهار سال مســیر ثبات را در پیش 
بگیرد، افت توان خرید متقاضیــان از یک طرف و عدم 
همخوانی ســقف تســهیات با قیمت روز مسکن، به 

کاهش شدید تقاضا برای دریافت وام منجر شده است.
آن طور که مدیر امور طرح وبرنامه بانک مسکن گفته 
است: شــرایط فعلی به لحاظ قیمت اوراق تسهیات 
مسکن، بی سابقه بوده است و تاکنون قیمت اوراق به 
این میزان ریزش نداشــته است. محمدحسن مرادی 
البته مقطع زمانی حاضر را بهترین فرصت برای خرید 
اوراق به منظور دریافت تسهیات خرید مسکن برای 
متقاضیان مصرفی عنوان کرده اســت. با این وجود، 
کارشناســان معتقدنــد اگرچه قیمــت خرید اوراق 
تسهیات مسکن )تســه( کاهش یافته اما متقاضیان 

واقعی، قدرت خرید خانه را ندارند.

 وام مسکن 22 درصد قیمت یک آپارتمان
 55 متری است

بــا توجه بــه میانگین قیمت مســکن شــهر تهران 
هم اکنون یــک آپارتمــان 7۵ متری که بــه عنوان 
میانگین الگوی مصرف عنوان می شود ۹77 میلیون 
تومان قیمت دارد. قیمت یــک واحد ۶۵ متری ۸۴۶ 

میلیون و یک واحــد ۵۵ متری با توجه به متوســط 
قیمت شهر تهران 7۱۶ میلیون تومان است؛ در حالی 
که ســقف پرداخت تســهیات برای زوجین تهرانی 
۱۶۰ میلیون تومان اســت. بر این اســاس وام ۱۶۰ 
میلیون تومانی، تنهــا ۲۲ درصد قیمت یک آپارتمان 

۵۵ متری در پایتخت را پوشش می دهد.
قیمت اوراق تسهیات مســکن در ماه قبل بیش از ۴۴ 
هزار تومان قیمت داشــت اما در روزهای اخیر نوســان 
چندانی نداشته و حدود قیمت آن ۴۲ هزار تومان است 
که زوج های تهرانی بــرای دریافــت وام ۱۲۰ میلیون 
تومانی مسکن و جعاله باید حدود ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار 
تومان هزینه کنند.در این روزها کــِف قیمت هر ورق از 
اوراق تسهیات مسکن بانک مســکن حدود قیمت ۴۱ 
هزار تومان است. این اوراق بسته به اینکه در چه تاریخی 
منتشــر شــده تا بیش از ۴۲ هزار تومان هم داد و ستد 
می شــوند. به عنوان نمونه هر ورق از اوراق تســهیات 
مسکِن اردیبهشت ۱۳۹۸ حدودا ۴۲ هزار و ۶۰۰ تومان 
داد و ستد می شــود و هر ورق از اوراق فروردین ۱۳۹۸ 

معادل ۴۲ هزار و ۳۰۰ تومان معامله می شود.
همچنین بیشترین قیمت اوراق تسهیات مسکن به 
مرداد ماه ۱۳۹۸ مربوط اســت. قیمت این اوراق ۴۳ 
هزار و ۳۰۰ تومان اســت. دیگر اوراق منتشر شده در 
ســال ۱۳۹۸ و اواخر ۱۳۹7 بیــش از ۴۲ هزار تومان 
معامله می شــود. اوراقی که در نیمه اول سال ۱۳۹7 
منتشر شده است نیز حدود ۴۱ هزار تومان داد و ستد 
می شود اما اوراقی که در ســال ۱۳۹۶ منتشر شده و 
به سر رســیِد آن زمان زیادی نمانده است کمتر از ۴۱ 

هزار تومان قیمت خورده است.

تقاضا برای مسکن هست، پول نیست
فرشــید پورحاجت، کارشناس بازار مســکن با بیان 
این که مهاجرت از کانشــهرها به شــهرهای اطراف 
نشان می دهد تقاضا برای مسکن وجود دارد اما مردم 
نقدینگــی ندارند، گفت: رکود مســکن خوشــحال 

کننده نیست بلکه برای اقتصاد کشور آفت است.
وی با بیان این که مهم ترین عامل ایجاد رکود در بخش 
مسکن، نبود نقدینگی در بخش تقاضا است، تصریح 
کرد: اگر در ماه های گذشته شــرایط بازار مسکن به 
صورت رکود تورمی بود، هم اکنــون تورم تا حدودی 
کنترل شــده اما رکود کمــاکان پابرجاســت. یک 
نقدینگی در دست دولت است که باعث ایجاد تورم در 
سال گذشته شد. از طرف دیگر نقدینگی دست مردم 
نیست که بتواند به رونق در ســطوح اقتصاد از جمله 

بازار مسکن کمک کند.
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 رقم مالیات بر اجاره بها 
مشخص شد

معــاون مالیات های مســتقیم ســازمان امور 
مالیاتی جزئیات الیحه اصــاح قانون مالیات بر 

اجاره بها را تشریح کرد.
نادر جنتــی درباره آخرین وضعیــت مالیات بر 
اجاره بها اظهار داشــت: وزارت راه و شهرسازی 
با توجه به التهابات بازار مســکن به دنبال اصاح 
تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم 

است.
وی افزود: بر اســاس این تبصره ماده ۵۳ قانون 
مالیات های مســتقیم، کسانی که مجتمع های 
مســکونی که الگوی مصرف مســکن را رعایت 
کرده یا بیــش از ۳ واحد مســکن احداث کنند، 
به طور کلی از پرداخت مالیــات معافند؛  در غیر 
این صورت، واحدهای مســکونی زیر ۱۵۰ متر 
مربع یا تا مجموع ۱۵۰ متــر در تهران و تا ۲۰۰ 
متر در سایر استان های کشور از مالیات بر اجاره 
معاون  بها به طور کامــل معاف هســتند.
مالیات های مســتقیم ســازمان امور مالیاتی 
یادآور شــد: وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی 
به کمیســیون اقتصاد دولــت ارائــه داد که به 
موجب آن پیشــنهاد، واحدهای مســکونی زیر 
۱۵۰ متر در تهران و زیر ۲۰۰ متر در سایر شهرها 
در صورتی مــی توانند از این معافیت اســتفاده 
کنند که ۲ شــرط را رعایت کننــد؛ یکی اینکه 
قراردادهای اجاره مسکن میان موجر و مستأجر 
دو ساالنه باشــد؛  دوم اینکه مبلغ اجاره ای که 
در قالب کارگروه تعیین سقف اجاره بها،  تعیین 

و اعام می شود، از سوی موجر تخطی نشود.
وی ادامــه داد: این پیشــنهاد در کمیســیون 
فرعی اقتصــادی دولت مورد بحث و بررســی 
قرار گرفت و ســپس به کمیسیون اصلی اقتصاد 
دولت رفت. اما نهایتا مقرر شد تا معاونت مسکن 
و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی همراه با 
معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد،  ســازمان امور 
مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه راهکاری پیدا و 

به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه کنند.
جنتی درباره پیشنهاد ســازمان امور مالیاتی در 
خصوص مالیات بر اجاره بها بیان داشــت: ما در 
ســازمان امور مالیاتی بر این نظریم که به جای 
اصاح قانون، همین قانون موجود اجرا شــود؛ 
در حال حاضر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های 
مستقیم را در خصوص مالیات بر خانه های خالی 
داریم. در این ماده اعام شــده بر اساس سامانه 
ملی اماک و اســکان که وزارت راه و شهرسازی 
باید طراحــی و اجرا کنــد، خانه هــای خالی 
شناســایی و از آنها مالیات گرفته شود؛ اگر این 
ســامانه راه اندازی و از خانه های خالی که بسیار 
زیادند، مالیات گرفته شــود، دیگر این خانه ها 
خالی نمی مانند و در بازار عرضه می شــوند که 

خود به خود در کاهش اجاره بها مؤثر است.
وی درباره میزان درصد مالیاتی که قرار اســت 
از موجران گرفته شــود، گفــت: در مذاکراتی 
که میــان وزارت راه و شهرســازی و ســازمان 
امور مالیاتی بوده، درباره نــرخ مالیاتی که قرار 
اســت از موجر اخذ شــود، صحبتی نشد و فقط 
به واحدهای مســکونی که مشــمول مالیات بر 
اجاره بها یا معافیت مالیاتی می شوند، پرداخته 
شد. اما آن دســته از موجرانی که موارد مذکور 
در ایــن پیشــنهاد را رعایت نکرده و مشــمول 
پرداخت مالیات بر احاره بها شــوند، ۲۵ درصد 
هزینه اســتهاکات منزل، طبق قانون معاف از 
مالیات بر اجاره بها بــوده و مابقی درآمد حاصل 
از اجاره بها را طبق مــاده ۳۱ قانون مالیات های 
مســتقیم پرداخت خواهند کرد.معاون سازمان 
امــور مالیاتی تأکید کــرد: بر اســاس ماده ۳۱ 
قانون مالیــات های مســتقیم، درآمــد تا ۵۰ 
میلیون تومان، مشــمول ۱۵ درصد مالیات،  تا 
۱۰ میلیون تومان، مشــمول  ۲۰ درصد و درآمد 
باالی ۱۰۰ میلیون تومان، مشــمول ۲۵ درصد 

مالیات خواهد شد.



   تداوم گرانفروشی خودروسازان

و صاحب ندارد قیمت گذاری خودر
مازیار شــریف کیان  هرج و مرج و نبود نظارت 
بر قیمت گذاری خودروها باعث شــده است تا برخی 
خودروسازان محصوالتشان را حتی از بازار هم گرانتر 

بفروشند.
نبود نظارت کافی بــر بازار خــودرو و قیمت گذاری 
محصوالت شرکت های خودروســاز باعث نابسامانی 
در تعیین نرخ برخی خودروها شــده است به طوری 
که این محصوالت در بازار با قیمتــی پایین تر از نرخ 
کارخانه معامله می شوند ولی شرکت های خودروساز 
حاضر به کاهش قیمتهایشان نیســتند. در این مورد 
می تــوان به جک S ۵ شــرکت کرمان موتور اشــاره 
کرد که با قیمت ۲۶۳ میلیون تومــان در بازار خرید 
و فروش می شــود در حالی که نــرخ کارخانه ای این 

خودرو ۳۰۰ میلیون تومان است.
همچنین ســراتو ســایپا در بازار ۲۹۳ میلیون تومان 
عرضه می شــود، در حالی که قیمــت کارخانه ۲۹۵ 
میلیون تومان است. ســایپا چندی پیش قیمت این 
خودرو را در شرایطی که در بازار ۲۹۰ میلیون تومان 
معامله می شد به یکباره افزایش داد و به ۲۹۵ میلیون 

تومان رساند.
در این مــورد می توان بــه ام وی ام X ۲۲ دنده ای نیز 
اشــاره کرد که قیمت کارخانــه ای آن ۱۶۱ میلیون 
تومان است ولی در بازار با قیمت ۱۴۳ میلیون تومان 
معامله می شــود. ام وی ام M ۲۲ اتومات نیز در بازار با 
قیمت ۱7۳ میلیون تومان عرضه می شــود اما قیمت 

کارخانه ای آن ۱۹۵ میلیون تومان تعیین شده است.
قیمت چری تیگو ۵ نیز در بــازار ۲۶۸ میلیون تومان 
اســت در حالی که قیمت نمایندگی برای فروش این 

خودرو ۳۲۸ میلیون تومان تعیین شده است.
این در حالی است که خودروهای فروخته شده توسط 
شرکت های خودروســاز با فاصله زمانی به مشتریان 
تحویل داده می شود اما خرید نقدی از بازار به معنای 

تحویل همزمان خودرو به مشتری است.

اختالف 10 تا 13 میلیون تومانی بین قیمت 
کارخانه و بازار

نابســامانی در قیمت گذاری خودروها در حالی ادامه 
دارد که با وجود کاهشــی بودن قیمــت خودروهای 
داخلی در بازار همچنان شــاهد ثابــت بودن قیمت 
کارخانه ای ایــن خودروها هســتیم. در حال حاضر 
اختاف ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومانی بین قیمت کارخانه 
و قیمت بازار در مورد اکثر خودروهای با قیمت کمتر 

از ۱۰۰ میلیون تومان وجود دارد.
در بررســی بازار باید به قیمت ۴۵.۵ میلیون تومانی 

ســایپا ۱۱۱ در بازار اشــاره کنیم و بگوییم که قیمت 
ســایپا ۱۳۱ نیز در بازار ۴۱.۵ میلیــون تومان و تیبا 

۴۸.۵ میلیون تومان است.
قیمت پژو۲۰۶ تیپ ۲ نیــز در بازار 7۵ میلیون تومان 
و سمند LX حدود 7۳ میلیون تومان است. در مورد 
پژو ۴۰۵ مدل GLX نیز باید بــه قیمت 7۱ میلیون 
تومانی این خودرو در بازار اشــاره کنیم در حالی که 

قیمت کارخانه ای آن ۶۳ میلیون تومان است.
پژو پارس نیز با قیمــت ۹۰ میلیون تومــان در بازار 
معامله می شــود در حالی که قیمت کارخانه ای این 
خودرو نیز 7۸ میلیون تومان است. قیمت پژو ۲۰۰۸ 
در بازار ۳۰۳ میلیون تومان اســت و ســراتو سایپا با 
قیمت ۲۰۳ میلیــون تومان در بــازار خرید و فروش 
می شــود.در حال حاضر مزدا ۳ کــه قیمت آن زمانی 
به ۵۱۰ میلیون تومان هم رســیده بود با قیمت ۳۶7 
میلیون تومان خرید و فروش می شود. قیمت بسترن 
نیز در بــازار ۱۶7 میلیون تومان اســت ، این خودرو 
توسط نمایندگی با قیمت ۱۲۴ میلیون تومان عرضه 
می شــود.اختاف قیمت کارخانه و بازار در حدی باال 
است که هرچند خرید و فروش راکد است اما شاید باز 
هم زمینه دالل بازی در این بازار وجود داشــته باشد. 
این در حالی است که به گفته فعاالن بازار خودرو این 
اختاف قیمت نباید بیشــتر از ۲ تا ۳ میلیون تومان 

باشد.

بازار خودرو دیگر محل امنی برای 
سرمایه گذاری نیست

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو 
در این مورد با بیان اینکه قیمت خودرو در بازار روندی 
کاهشــی دارد گفت: در حال حاضر خرید و فروش در 
بازار انجام نمی شــود و بازار خودرو دیگر محل امنی 
برای سرمایه گذاری نیست.وی ادامه داد: افرادی که 
در خرید خودرو ســرمایه گذاری کرده بودند حاال با 

ضرر بازار را ترک می کنند.
مؤتمنی با بیان اینکه روند کاهشــی قیمت خودرو در 
بازار ادامه خواهد داشت، به مشتریان این بازار توصیه 
کرد که اگر عجلــه ندارند برای خریــد بهتر و کاهش 
قیمت ها صبر کننــد.وی تصریح کرد: افرادی که طی 
ماه های گذشــته برای خرید خودرو ثبت نام کرده اند 
حاال قصد فروش این خودروها را دارند و همین مسئله 

نیز بر کاهش قیمت ها در بازار موثر است.
به گفته وی، تغییر و تحول در مدیریت شــرکت های 
خودروساز، مقابله با انحصار فروش خودرو و برخورد 
با چند نمایندگی متخلف شرکت های خودروساز در 

کاهش قیمت خودرو در بازار موثر بوده است.
رئیس اتحادیــه نمایشــگاه داران خــودرو ادامه داد: 
تاکنون خودرو به صورت کارتکســی عرضه می شــد 
و قیمت گذاری توســط چند نمایندگی شــرکت های 
خودروســاز صورت می گرفت، در حالی که حاال جلوی 
فروش کارتکسی گرفته شده و این مسئله بر قیمت های 
بازار موثر بوده است.رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو 
گفت: افزایش قیمت در خودروهای داخلی و وارداتی و 
مونتاژ نداریم.سعید موتمنی اظهار کرد: افزایش قیمت 
در خودروهای داخلی و وارداتی و مونتاژ نداریم، این در 
حالی اســت که در خودروهای داخلی و مونتاژی شیب 

قیمت کند است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو با اشاره به اینکه 
برخی خودروهای زیــر ۱۰۰ میلیون حبــاب دارد، 
اظهار کرد: زمانی کــه حباب قیمت ۲ یــا ۳ میلیون 
حباب دارد کامل منظقی است، اما اگر این حباب ۱۲ 

یا ۱۳ میلیون حباب داشته باشد منطقی نیست.
موتمنی بــا بیان اینکه هــم اکنون خریــدار در بازار 
نیست افزود: این در حالی اســت که در هفته آینده، 

این اختاف قیمت کارخانه و بازار به حداقل برسد.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در ادامه از قیمت 
خودروهای داخلی و وارداتی در بازار خبر داد و افزود: 
پراید ۱۳۱، ۴۱ ملیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۱۱، 
۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۴۶ میلیون تومان، ســمند 
ال ایکس 7۳ میلیون تومــان، ۴۰۵ جی ال ایکس 7۱ 
میلیون تومان، پژو پارس ۹۰ میلیون تومان، ســراتو 
۲۹۳ میلیــون تومــان، ۲۰۰۸، ۳۰۰ میلیون تومان، 
مــزدا ۳۶۵ میلیون تومــان، ســانتاف 7۶۵ میلیون 

تومان، النترا و سراتو ۴۶۵ میلیون تومان است.

خودروسازان ابتدا تعهداتشان را عملی کنند، 
بعد پیش فروش بگذارند

محمــد رضاخانی، یکــی از فعاالن بازار خــودرو نیز 
در این مورد گفــت: با فــروش فوری خــودرو زیاد 
موافق نیســتیم، زیرا شــرکت های خودروساز ابتدا 
باید تعهــدات قبلی خــود را عملی کنند ســپس به 
فروش و یا پیش فروش خــودرو بپردازند.وی افزود: 
خودروســاز زمانی باید برای فروش خودرو اقدام کند 
که محصوالتش در نمایندگی وجود داشــته باشــد 
تا تعهد جدیدی پیش از عملی شــدن تعهدات قبلی 
ایجاد نشود.رضاخانی با بیان اینکه سرمایه گذاران در 
بازار خودرو با ضرر این بــازار را ترک می کنند، گفت: 
اگر خریداری عجله نداشته باشــد می تواند با قیمت 

مناسب خودروی موردنیاز خود را خریداری کند.
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 قطعات خودکفاشده 
به وزارت صمت

دراولین جلسه ســتاد تعمیق و توسعه ساخت 
داخل ایران خــودرو بر اجرای فرآیند توســعه 
ساخت داخل و نظامات موجود ، تحلیل ریسک 
پروژه های خودکفایی مربوط بــه میزیک و دو 
با محوریت تعمیق ســاخت داخــل، روش های 
پیشــنهادی جهت تامین نقدینگــی الزم برای 

توسعه داخلی سازی تاکید شد.
اولین جلسه ستاد تعمیق ســاخت داخل ایران 
خودرو به ریاســت فرشــاد مقیمی مدیر عامل 
گروه صنعتی ایران خودرو، مدیران ارشد ، مشاور 
معاونت امور صنایع وزارت صمــت، مدیر گروه 
پژوهش های صنعت و معدن موسسه مطالعات 

و پژوهش های بازرگانی برگزارشد.
دراین جلسه فرشــاد مقیمی، مدیر عامل گروه 
صنعتی ایــران خــودرو گفت:  داخلی ســازی 
قطعات  طی دودهه درکشــور مطرح اســت اما 
به دلیل نداشتن چارچوب مشــخص و نظامند 

خیلی راهگشا نبوده است.
وی با تاکید بر ایجاد  فرآیند شــفاف در توســعه 
ســاخت داخل تصریح کــرد: اگــر فرآیند 
داخلی ســازی قطعات را شــفاف و نظام مند 
طراحی کنیــم، محصول بــا کیفیت تحویل 

می گیریم.
مقیمی خاطر نشــان ســاخت:  باید در نظامند 
ســازی داخلی ســازی قطعات ،  ریســک ها و 
گلوگاههای پــروژه هــای خودکفایی قطعات 

مرتبط با میز یک و دو صنعت  را شناسایی کنیم.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تاکید کرد: 
بــرای مدیریت واردات و کنترل ثبت ســفارش 
قطعات وارداتی باید  وضعیت تولید قطعاتی که 
خودکفاشــده و یا درحال خودکفایی است را به 

وزارت صنعت ، معدن و تجارت گزارش دهید.
مدیرعامل گــروه صنعتی ایران خــودرو خاطر 
نشان ســاخت: همچنین بســته ارائه مشوق  به 
سازندگان جهت پیشبرد پروژه های خودکفایی  

نیز باید از سوی ساپکو بررسی و اعام شود
وی یادآوری کــرد: امروز یکــی از چالش های 
موجــود داخلی ســازی قطعات که نیــاز مند 
هدف گذاری است ، نبود چارچوب مشخص در 

تجمیع نیاز ها و تقاضاست.
مدیرعامل گــروه صنعتی ایران خــودرو افزود: 
در این فرآیند داخلی سازی قطعات باید میزان 
داخلی ســازی هر قطعه و ارزبری هر محصول، 
تضمین خرید از سازندگان بابت قطعه  خودکفا 

شده ، مشخص شود.
مقیمی تاکیدکرد: باید در توسعه داخلی سازی 
قطعات پیشــرفته خــودرو ازتوان مهندســی  
صنایع دفاع تا شرکت های دانش بنیان استفاده 

بهینه کنیم.
درادامه منصــور منصوری، مدیرعامل ســاپکو 
گزارشی از روند داخلی سازی قطعات و امضای 
قرارداد با ســازندگان ارائه داد و اظهارداشــت: 
درمیــز اول تعمیــق ســاخت داخــل قطعات 
صنعت خودرو ، ۱7 قــرارداد با حجم ریالی ۴۲۰ 
میلیارد تومان به امضا ء رســید ودر میز دوم  نیز 
به زودی برای تولیــد ۳۴ قطعه با کاهش ارزبری 
۴۴ میلیون یورویی با  ۱۶ سازنده داخلی قرارداد 
امضا می شــود. به عبارت دیگر ســاپکو درمیز 
اول و دوم ۴۳ پروژه با ۳۳ ســازنده امضا کرده و 
یا درحال امضاء  اســت که حدود ۲. ۸۱ میلیون 
یورو) به لحــاظ تیراژ ســالیانه( کاهش ارزبری 
خواهــد داشــت.همچنین کیومــرث فروتنی 
مشــاور معاونت امــور صنایــع وزارت صمت، 
آغاز نهضت ســاخت داخل در صنعت و تشکیل 
میزهای تخصصی تعمیق ساخت داخل را یکی 
از مهمتریــن اقدامات انجام شــده عنوان کرد و 
گفت: ســاماندهی ثبت سفارش واردات قطعات 
و تجهیــزات خارجی  جهت حمایت از توســعه 

تولید ملی ضروری است.
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نرخ بلیت هواپیما تا ۳۶ درصد کاهش یافت

وازهای داخلی قیمت جدید بلیت پر
روح اهلل رضایی مقــدم  پس از اعــام نرخ نامه 
جدید بلیت پروازهــای داخلی در تیر ماه امســال از 
ســوی ۱۶ شــرکت هواپیمایی و اعتراض مسئوالن 
متولی نســبت به این افزایش قیمــت، دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی از کاهش حدود ۱۰ درصدی 
قیمت بلیت هواپیما به صــورت میانگین خبر داد که 
حساب و کتابی ســاده در مســیرهای پر تردد نشان 
می دهد این میزان از ســه تا بیش از ۳۶ درصد متغیر 

است.
پس از آنکه جدول دامنه نرخ بلیت پروازهای داخلی 
خطوط هوایی کشــور در تیر ماه امســال از سوی ۱۶ 
ایرالین داخلــی تصویب و اعام شــد، اعتراض های 
بســیاری نســبت به آن صورت گرفت و از وزیر راه و 
شهرســازی تا ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان نسبت به این افزایش قیمت اعتراض 
کرده و اعــام کردند کــه مبنا و ماک بــرای آن ها 
نرخ های آذر ماه سال گذشته است و همه شرکت های 
هواپیمایی بایــد بلیت های خــود را بر اســاس آن 

بفروشند.
به نظر می رسید با این اظهارات فشار روی شرکت های 
هواپیمایی فشار زیاد شــد و همین شد که پنجشنبه 
هفته گذشــته )۱۴ شــهریور ماه امســال( مقصود 
اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
از کاهش حدود ۱۰ درصــدی قیمت بلیت هواپیما به 

صورت میانگین از ۲۱ شهریور ماه خبر داد.
 البته این مقام مســئول، اعام کــرده بود که کاهش 
قیمت بلیت پروازهای داخلی ناشی از با ثبات ماندن و 
ارزان شدن نرخ ارز است و به شرط ادامه این وضعیت 
بازار ارز، قیمت های جدید بــر جای خود باقی خواهد 

ماند.
نگاهی به قیمت بلیت پروازهای داخلی و مقایســه دو 

نرخ نامه اعام شده در تیر ماه و شــهریور ماه امسال 
نشان می دهد که پایین ترین میزان کاهش قیمت در 
مسیرهای پر تردد حدود سه درصد و بیشترین میزان 

کاهش قیمت بیش از ۳۶ درصد است.
برای رســیدن به مقایسه درســت بیش از ۱۰ مبدأ و 
مقصد پر تردد که اتفاقا جزو مســیرهای پرمسافر و پر 
مشتری در ایرالین ها محســوب می شوند را انتخاب 
کردیم و حداکثر نرخ ســابق تعیین شــده در تیر ماه 
امســال را با حداکثر نرخ کنونی )شهریور ماه امسال( 
بررسی کردیم، در این ۱۰ مسیر پروازی قیمت ۴7۱ 
هزار و ۱۰۰ تومانی بلیت پــرواز بندرعباس-کیش با 
سه درصد کاهش به ۴۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و 
کمترین کاهش قیمت را تجربه کرده است و در مقابل 
پرواز کیش-مشهد با کاهش حدود ۳۶ درصدی ۳۵۸ 
هزار تومان ارزان تر از گذشــته شده و از یک میلیون و 

۳۵۲ هزار تومان به ۹۹۴ هزار تومان رسیده است.
گرچه اســعدی ســامانی، دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی پیــش از این نیز اعام کــرده بود که این 
قیمت ها از ۲۱ شــهریور مــاه کاهــش می یابد و در 
حدود ۶۰ مســیر پروازی پرتــردد داخلی نرخ جدید 
بلیت هواپیمــا حتی از نرخ های آذر مــاه هم پایین تر 
اســت. اما با توجه بــه تاکید وزیر راه و شهرســازی و 
مســئوالن ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولید کننــدگان، مبنی بر اینکه مــاک و مبنا برای 
فروش بلیــت هواپیما، جــدول دامنه نــرخ تعیین 
شده در آذر ماه سال گذشته اســت و همه نرخ ها باید 
به آن عددها بازگردد؛ باید دید انجمن شــرکت های 
هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری که همچنان 
با دستگاه های نظارتی اختاف خواهند داشت یا آنکه 
با کاهش قیمت اخیر، مشــکلی در ایــن میان باقی 

نخواهد ماند.

ارزانی بیشتر سکه در راه است؟
رئیس کمیســیون تخصصی طا و جواهر گفت: 
سکه امامی نسبت به روز ۵ شــنبه گذشته، ۳۰ 

هزار تومان کاهش قیمت داشته است.
عبادهلل محمدولی درباره بازار طا و سکه اظهار 
کرد: سکه امامی نســبت به روز ۵ شنبه گذشته، 

۳۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.
رئیــس کمیســیون تخصصی طــا و جواهر 
ادامه داد: نســبت به روز ۵ شــنبه گذشته، 
هر اونس طا ۲۱ دالر و ۵۰ ســنت، هر مثقال 
طا ۱7 هزار تومان، هر گــرم طای ۱۸ عیار 
۴ هــزار و ۴۴۰ تومان کاهش قیمت داشــته 

است.
رئیس کمیسیون تخصصی طا و جواهر تصریح 
کرد: پیش بینی می شــود که بازار تا پایان هفته 

روند افزایشی داشته باشد.
محمدولی از مردم درخواســت کرد که زمانی به 
خرید طا و ســکه در بازار اقدام کننــد که بازار 

روند متعادلی داشته باشد.
هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادی طرح جدید 
در جریان معامــات بازار آزاد تهــران با قیمت 
۴ میلیون و ۵۵ هزار تومان، ســکه طرح قدیم ۴ 
میلیون و 7۰ هزار تومان، نیم ســکه ۲ میلیون 
و 7۰ هزار تومان، ربع ســکه یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان و ســکه گرمی ۹۲۰ هزار تومان داد 

و ستد شد.
همچنین قیمت هــر اونس طــا در بازارهای 
جهانی یک هــزار و ۴۸۸ دالر و ۵۰ ســنت و هر 
گرم طای ۱۸ عیــار ۴۰۹ هــزار و ۲۰7 تومان 

است.

پراید به ۴۱ میلیون رسید
رئیــس اتحادیه فروشــندگان خــودرو گفت: 
افزایش قیمت در خودروهای داخلی و وارداتی 

و مونتاژ نداریم.
ســعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشــندگان 
خودرو درباره بازار خــودرو اظهار کرد: افزایش 
قیمــت در خودروهــای داخلــی و وارداتی و 
مونتــاژ نداریــم، ایــن در حالی اســت که در 
خودروهــای داخلی و مونتاژی شــیب قیمت 

کند است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو با اشــاره 
به اینکــه برخی خودروهای زیــر ۱۰۰ میلیون 
حباب دارد، اظهار کرد: زمانی که حباب قیمت ۲ 
یا ۳ میلیون حباب دارد کامل منظقی است، اما 
اگر این حباب ۱۲ یا ۱۳ میلیون حباب داشــته 

باشد منطقی نیست.
موتمنی با بیان اینکه هم اکنون خریدار در بازار 
نیســت افزود: این در حالی اســت که در هفته 
آینده، این اختــاف قیمت کارخانــه و بازار به 

حداقل برسد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو در ادامه از 
قیمــت خودروهای داخلــی و وارداتی در بازار 
خبر داد و افزود: پراید ۱۳۱، ۴۱ ملیون و ۵۰۰ 
هزار تومــان، پرایــد ۱۱۱، ۴۵ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تا ۴۶ میلیون تومان، سمند ال ایکس 7۳ 
میلیون تومان، ۴۰۵ جی ال ایکس 7۱ میلیون 
تومان، پژو پــارس ۹۰ میلیون تومان، ســراتو 
۲۹۳ میلیــون تومــان، ۲۰۰۸، ۳۰۰ میلیون 
تومان، مزدا ۳۶۵ میلیون تومان، سانتافه 7۶۵ 
میلیون تومــان، النترا و ســراتو ۴۶۵ میلیون 

تومان است.

غ ۵۰۰ تومان پایین آمد مر
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشــتی 
گفت: نرخ هــر کیلو مرغ گرم بــا کاهش ۴۰۰ تا 
۵۰۰ تومانی نســبت به اواخر هفته گذشته ۱۲ 

هزار و ۵۰۰ تا ۱۳ هزار تومان است.
عظیم حجت درباره آخریــن تحوالت بازار مرغ 
اظهار کرد: متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب 
مرغداری ۸ هــزار و ۸۰۰ و مرغ آمــاده به طبخ 
در خرده فروشــی ها ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۳ هزار 

تومان است.
وی افزود: طبق روال همه ساله در اواخر شهریور 
عمده خرید خانوار به سمت لوازم التحریر سوق 
داده می شود که این امر در کنار روند خطی تولید 
موجب شــده قیمت هر کیلو مرغ زنده نسبت به 
اواخر هفته قبل ۲۵۰ تــا ۳۰۰ تومان و مرغ گرم 
۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان کاهــش یابد.حجت قیمت 
مرغ در بازار را پیش بینی کــرد و گفت: با واریز 
حقوق هــای کارمندی و کارگــری در پایان ماه 
پیش بینی می شود که قیمت مرغ زنده به سبب 
بهبود نسبی تقاضا به ۱۰ هزار تومان و مرغ گرم 

۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار تومان برسد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشــتی 
با اشــاره به اینکه حجم جوجه ریزی در شهریور 
همانند ماه های قبل است، بیان کرد: برآوردهای 
اولیه حاکی از آن است که بیش از ۱۰۰ میلیون 
قطعه جوجه ریــزی در واحدهــای مرغداری 
صورت گرفته که با این وجود کمبودی در عرضه 

مرغ در ماه مهر نخواهیم داشت.
وی درباره آخرین وضعیت بازار نهاده های دامی 
گفت: هم اکنــون در خصوص تامیــن کنجاله 
سویا مرغداران مشــکلی ندارند و پس از خرید 
طی 7 روز کاری نهاده به دستشــان می رسد، اما 
در خصوص ذرت به ســبب تاخیــر در بارگیری 
و تاثیر منفــی بارهایی که از لحاظ بهداشــتی 
دچار چالش شدند، قیمت با نوســاناتی در بازار 
روبروســت که پشــتیبانی امور دام بــا تامین 
بــار از انبارهای اســتانی درصــدد رفع چالش 
تولید اســت.حجت نرخ مصوب هــر کیلو ذرت 
را یک هــزار و ۳۵۰ و کنجاله ســویا را ۲ هزار و 
۴۵۰ تا ۲ هزار و ۶۰۰ تومــان اعام کرد و افزود: 
قیمت های فعلی نهاده های دامــی در بازار آزاد 
بیانگر اختاف ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت ذرت و 

۵ درصدی کنجاله سویاست.
وی در پایان قیمت مرغ در ایــام اربعین را پیش 
بینی کرد و گفت: همه ســاله ۲ تا ۳ میلیون زائر 
از ایران برای اربعین به عــراق می روند که ازدیاد 
نذورات در این ایام به ســبب کاهش مصرف این 
تعداد زائر نمی تواند تاثیری بر بازار بگذارد، ضمن 
آنکه برای جلوگیری از افت شدید قیمت و زیان 
تولیدکننــدگان درصدد ارتباط با کشــورعراق 
برای صادرات هســتیم چرا کــه کاهش قیمت 
مرغ به کمتر از ۹ هزار تومان بــه زیان مرغداران 
است و می تواند به سبب احتیاط تولیدکنندگان 
در جوجه ریزی بحث عرضه و قیمت در ماه های 

آتی را تحت تاثیر خود قرار دهد.


