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چند ماهی اســت که صحبت از سهمیه 
بنــدی و اصــاح قیمت بنزیــن با هدف 
مقابله با قاچــاق و کاهش مصرف بی رویه 
است. این روزها و با تشدید تحریم های غرب و 
تمدید نشدن معافیت های خریداران نفت 
ایران، شاهد افت صادرات نفت کشورمان 

هستیم . 
کاهش صادرات نفت نیز نتیجه ای به جز 
افت درآمد دولت و تشــدید روند کسری 

بودجه نخواهد داشت .
 اما راه عبور از این بحران چیست؟ قیمت 
بنزیــن در پنج ســال گذشــته افزایش 
نداشته و دولتمردان ترجیح می دهند که 
قیمت آن بر خاف رونــد تورمی حاکم بر 

اقتصاد، ثابت بماند . 
در رتبه های جهانی، ایران معموال دومین 
کشوری اســت که بنزین ارزان در اختیار 

شهروندانش قرار می دهد . 
جایگاه اول نیز ســال هاســت در تصرف 
ونزوئــا و هوگو چاوز و نیــکاس مادورو 
است . تفاوت قیمت بنزین در کشورهای 
مختلــف به دلیــل اعمــال مالیــات و 
یارانه هایی اســت که دولت ها تخصیص 

می دهند . 
گزارش هــا گویای این اســت که قیمت 
بنزیــن در ایران نســبت به کشــورهای 
همســایه ارزان تر بوده و این خود بدترین 
مشوق برای فعالیت بیشــتر قاچاقچیان 
شــده اســت . بر طبق آمار و ارقام ،ر وزانه 
۹۰ میلیون لیتر بنزیــن در ایران مصرف 
می شود و به صورت تخمینی برآورد می 
شود که روزانه بین ۱۰ تا ۴۰ میلیون لیتر 

بنزین از ایران قاچاق می شود .
 این اتفاق هم منابــع ملی را تلف می کند 
و هم آثار مخرب زیســت محیطی دارد. 
وجود چنیــن فاکتورهایــی در اقتصاد 
ایران، ناخودآگاه شــرایط را به سمتی می 
برد که در آن ضرورت ســهمیه بندی بنزین 
 در کشــور و اصاح قیمت ها مطرح 

می شود. از ســوی دیگر نباید فراموش 
کنیم که تــورم حدود پنجــاه درصدی 
فروردین ماه سال ۹۸ و گرانی برخی اقام 
و کاالها از خودرو گرفتــه تا مواد غذایی، 
اقتصــاد ایــران را با شــرایط اضطراری 

درگیر کرده است . 
جدای از تحریــم های ســنگین ایاالت 
متحده آمریکا و ققل شــدن مــراودات 
بانکی و تجاری ایران با اکثر کشــورهای 
دنیا، باعــث بر هــم خوردن تعــادل در 
اقتصــاد نیز شــده اســت. تقریبــا همه 
کارشناســان با ســهمیه بندی بنزین به 
صورت کلــی موافقنــد اما نبایــد از این 
نکته غافل شــویم که در هــر اقتصادی، 
هــر تصمیم و سیاســت درســتی تنها 
در زمانــی مــی تواند مفید باشــد که 

زیرساخت های آن آماده شده باشد .
شــرایط موجود اقتصاد ایــران،در حدی 
ملتهب اســت که دولت نمــی تواند هر 
تصمیمی را بدون در نظــر گرفتن میزان 

عوارض و تبعاتش عملیاتی کند. 
ادامهدرصفحه2
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 مردم و فعاالن اقتصادی به عملکرد بازار متشکل ارزی اعتماد کرده اند

ود؟ بازار ارز، طال و سرمایه به کدام سو می ر
 افت قیمت طا و ارز طی روزهای گذشته  خریدار 
این پرسش را نزد فعاالن اقتصادی و حتی بسیاری از 
مردم عادی به وجود آورده که بازار سرمایه و نیز طا و 
ارز چه وضعیتی را دســت کم در آینده نزدیک تجربه 

خواهد کرد؟
از کســادی کار دالالن و ســفته بــازان در اقتصــاد 
کشورمان چهار ســالی می گذشــت و در این مدت 
بازارها پس از تحمل هشــت سال نوســان پی درپی 
روی آرامش را دیدند تا اینکه اواخر سال ۹6 تحرکات 
اعتراضی از سوی جریان مخالف دولت از شهر مشهد 
آغاز شد و بافاصله به سایر شــهرها سرایت کرد. این 
تحرکات نقطه آغاز خروج تعــادل بازارها به ویژه بازار 

ارز بود.
پس از آن خروج آمریــکا از برجــام، افزایش قیمت 
ارز، هراس مــردم از آینده اقتصادی کشــور و هجوم 
نقدینگــی به بازارهــای مختلف بــرای حفظ ارزش 
ســرمایه ها در مقابل کاهش ارزش ریــال و آغاز دور 
جدید تحریم ها همه دســت به دســت هــم دادند و 
بازارها از تعادل خارج شدند و امروز نرخ تورم نقطه به 

نقطه به 5۱ درصد رسیده است.
هر چند در طول سالیان گذشته اقداماتی برای کاهش 
سهم دالر در اقتصاد کشــورمان انجام شده اما واقعیت 
این اســت که نقش پررنگ دالر در نوسانات قیمتی در 

بازارهای کشورمان قابل انکار نیست.
 بنابراین با رشد جهشــی قیمت دالر حتی کاالهایی که 
وابسته به ارز نیستند هم تحت تاثیر افزایش نرخ این ارز 

قرار گرفتند.
هر چند در این مدت دولــت راهکارهایی را برای مهار 

جهش دالر و بــه دنبال آن طا و ... به اجرا رســاند اما 
هر بار باعث شــد برای افرادی رانت ایجاد شود و این 

کمکی به بازار و آرام گرفتن قیمت ها نکرد.
 این بار نســخه دولت برای پایدارسازی قیمت ها، راه 
اندازی بازار متشــکل ارزی اســت که از روز گذشته 
-دوشنبه، سی ام اردیبهشــت ماه- شاهد اثرگذاری 
این راهکار در بازار بودیم به طــوری که قیمت دالر و 
به دنبال آن طا به طور محسوســی کاهش یافت و در 

مقابل تابلو بورس و بازار سرمایه سبز شد.

افتقیمتارزبورسرانجاتمیدهد
ســعید اســامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای 
سرمایه  گذاری ایران در گفت و گو با ایرنا درباره آینده 
بازارهای طا، ارز و بازار سرمایه با توجه به آغاز ریزش 
قیمت ها از روز گذشــته گفت: در شرایط حال حاضر 
تحلیل وضعیــت بازارهایی مانند ارز، طــا و ...از بُعد 
اقتصادی بسیار دشوار اســت چرا که این روزها وزن 
متغیرهای سیاسی و تاثیر آنها بر متغیرهای اقتصادی 
به حدی زیاد اســت که تمام تصمیم گیری  هــا با این 

موضوع گره خورده است.
وی با بیان اینکه برخی از نوســانات در بازارهای مالی 
پشــتوانه اقتصادی ندارد و تحت تاثیــر متغیرهای 
سیاسی است، ادامه داد: به نظر می رسد که راه اندازی 
بازار متشکل ارزی و تزریق ارز از سوی بانک مرکزی 
و کاهش تاثیرپذیری ســرمایه گذاران از اخبار منفی 
سیاســی باعث شــده که قیمت ارز روند نزولی پیدا 

کند.
اســامی افزود:  به دنبال کاهش قیمت ارز، نرخ طا 

هم پایین آمد. البته ریزش قیمــت طا در بازار متاثر 
از کاهش نرخ آن در بازارهای جهانی هم بوده اســت. 
البته نکته قابــل توجه دیگر در کاهــش قیمت طا 

بحث کاهش تقاضا در بازار است.
وی با بیان اینکه به نظر می رســد بــه دلیل افزایش 
چشــمگیر قیمت ارز از سال گذشــته تا به امروز، 
ســفته بازان انتظار برگشــت قیمت ها را داشــتند، 
اظهار داشــت: معتقدم مجموعه ایــن عوامل باعث 
شده این روند نزولی قیمت ها آغاز شود اما تداوم این 
جریان به مباحث و اخبار سیاسی بستگی دارد. البته 
شکل گیری بازار متشکل ارزی و تحقق اهداف دولت 
از اجرای سیاســت هم می تواند در کنتــرل بازار ارز 

موثر عمل کند.

آرامشبازاردرگروپیشبینیپذیربودناقتصاد
مهم ترین عامل پایــداری قیمت ها و خروج التهاب از 
بازارها، پیش بینی پذیر بودن اقتصاد است. اعتماد به 
آینده اقتصاد، نقش ضربه گیر را دارد و می تواند جلوی 
نوسانات قیمتی ناشی از شــوک های وارده به بازار را 
بگیرد. اگــر تهدیدهای اقتصادی قابــل پیش بینی و 
شناسایی باشند، به طور قطع عامل جو روانی در ایجاد 
التهابات در بازار حذف می شود و به دنبال آن دالالن 

هم قدرت مانور در بازار را نخواهند داشت.
پیام کاهش قیمــت ارز در بازار این اســت که مردم و 
فعاالن اقتصادی به عملکرد بازار متشکل ارزی اعتماد 
کرده اند و به طور قطع اگر دولــت نتواند در جلب این 
اعتماد موفق عمل کند نه تنها به بازار کمکی نمی کند 

بلکه باعث رشد دوباره قیمت ها خواهد شد. 

سرمقاله

اسم رمز؛ افزایش اعتماد عمومی
ادامهازصفحهیک

دولت طی چند ماه گذشــته به دنبال ســهمیه 
بندی و اصاح قیمت بنزین بوده است اما در گام 
اول بایســتی مشخص شــود که این کار با هدف 
جبران کســری بودجه طراحی شــده یا هدف از 

اجرای ان، مقابله با قاچاق بنزین است؟
 شــاید هدف تامین نقدینگی الزم برای پرداخت 
یارانه هــای نقدی اســت . یکــی از موضوعات 
مغفول مانده در این حــوزه بحث ناکارامدی های 
مدیریتــی در هدررفت انــرژی ، افزایش قیمت 
تمام شــده بنزین و پایین بــودن راندمان تولید 

بنزین در پاالیشگاه های ایران است .
 موضوع دیگر بحــث کیفیت خودروهای تولیدی 
در کشــورمان اســت . امــروزه میانگین مصرف 
بنزیــن در خودروهای تولیدی حــدود ۱۱ لیتر 
و حتی بیشــتر است . تردیدی نیســت که بهبود 
کیفیت خودروهای داخلی و نزدیک شــدن آن 
به اســتانداردهای جهانی که حدود ۷ لیتر است، 
نقــش تاثیرگذاری در کاهش مصــرف بنزین در 

بلند مدت خواهد داشت . 
نظرات کارشناســان و تحلیلگــران در خصوص 
افزایش قیمت یا ثابت ماندن نرخ سوخت همچون 
دولتمردان و ســاکنان ســاختمان بهارســتان 
متفاوت اســت . گروهی مــی گویند که قیمت 
ســوخت باید آزاد شــود و گروه دیگر به شــدت 
معتقد به بروز آثار تورمــی افزایش قیمت بنزین 

هستند.
بیشتر از یک سال اســت که مردم در بیم افزایش 
قیمت ها و کاهش ارزش سرمایه های زندگیشان 
خبرها رادنبال می کنند و با کوچکترین تلنگری 
از یک خبر ظاهرا قطعی، هراســناک می شــود 
و اولین راهکاری که به ذهنشــان می رســد انبار 
کردن اجناســی است که قرار اســت گران شود . 
این گونه است که برای همه چیز صف می کشند، 

دالر، سکه، پراید، مرغ گوشت و حتی بنزین.
به نظر می رســد مهمترین کارویژه دولت تقویت 
اعتماد عمومی در مردم اســت تا در ســایه این 
بازگشــت ، امکان اجرای سیاست های اصاحی 

فراهم شود.

بازار متشکل ارزی تا پایان 
خردادماه راه اندازی می شود

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اســامی از راه اندازی بازار متشکل ارزی تا پایان 
خردادماه خبر داد و گفت: ایــن بازار موجب می 
شود که نرخ هایی همانند بازار سنا و امثال آن به 

تدریج کنار گذاشته شود.
محمدرضا پورابرهیمی درباره نشست کمیسیون 
اقتصادی مجلس با مسئوالن بانک مرکزی درباره 
بازار متشکل ارزی افزود: اقدامات و فعالیت هایی 
که در حوزه ساماندهی بازار ارز توسط دولت و به 
ویژه بانک مرکزی در طول ماه های اخیر شــروع 
شده است، مســیری را فراهم کرده که بازار ارز به 
تعادل منطقی تری نســبت به گذشته برسد.وی 
ادامه داد: در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی 
با مجموعه تیم مدیریتی و رییس کل بانک مرکزی 
در حوزه هــای مختلف مباحــث تخصصی خوبی 
مطرح شــد و سیاســت های ارزی دولــت مورد 
بررســی قرار گرفت.رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت: در این جلســه برای تسریع در راه 
اندازی بازار متشــکل ارزی تا پایــان خرداد ماه 
توافق خوبی داشــتیم و قرار شد برنامه زمانبندی 
به صورت کامل از طرف بانک مرکزی به مجلس و 
کمیسیون اقتصادی ارائه شود.پیش بینی ما این 
اســت که اقدامات اخیر و به ویژه بخشنامه ای که 
در یکی دو روز گذشته صادر شد، مقدمه ای برای 

راه اندازی بازار متشکل ارزی باشد.

رییس کنفدراســیون صادرات با ابراز 
نگرانی نســبت به بخشــنامه جدید 
ارزی گفت: نباید این بخشــنامه روند 
سرعت بازگشت ارز را کند کند.محمد 
الهوتی در جلســه هیات نمایندگان 
اتاق تهران با اشاره به مسائل پیرامون 
بازکشــت ارز صادراتی اظهــار کرد: 
متاسفانه در هفته های گذشته هجمه 
ای به صادرکنندگان غیرنفتی مبنی بر 
عدم بازگشت ارز با ارایه آمار نادرستی 
صــورت گرفت کــه خوشــبختانه با 

ارایــه عــدد ۱۸.۷ میلیارد 
دالری از ســوی رییس کل 
بانک مرکزی و بازگشــت 
6۰ درصــدی ارز حاصــل 
از صادرات تا اردیبهشــت 
ماه، خــط بطانــی بر این 
هجمه کشــیده شــد.وی 

با اشــاره به بخشــنامه بانک مرکزی 
درباره روش های بازگشت ارز حاصل 
از صــادرات گفت: کمیتــه ارزی اتاق 
ایران پیشــنهاداتی 6 بندی را در قالب 

نامه ای به رییس کل بانک 
مرکزی پیشنهاد کرده بود 
که برخــی از آنهــا در این 

بخشنامه لحاظ شده است.
عضو کمیته ارزی اتاق افزود: 
بخشنامه بانک مرکزی برای 
بازگشت ارز صادراتی البته 
برخی نگرانی ها را بیشــتر کرد و نباید 
این بخشــنامه روند ســرعت بازگشت 
ارز را کنــد کند.رییس کنفدراســیون 
صادرات اظهار داشــت: بانک مرکزی 

در این بخشنانه مســیر برگشت ارز  را 
برای صادرکننــدگان کانالیزه کرده در 
حالی که صادرکننده باید مختار باشد تا 
با هر یک از روش های مورد تایید بانک 
مرکزی، خصوصا ابــزار مهم واردات در 
مقابل صــادرات امکان برگشــت ارز را 
داشــته باشــد.امکان بازگرداندن ارز 
صادراتی به شکل اســکناس در برخی 
از بازارها وجود ندارد و ســهم ابزار مهم 
واردات مقابل صــادرات ٣۰ درصد در 

نظر گرفته شده که بسیار ناچیز است.

تجارت

نگرانی صادرکنندگان از بخشنامه جدید ارزی
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 تحمل مشقات دریافت وام بانکی برای فعالیت در بازار ارز و سکه

 دست چه کسانی به وام کم بهره می رسد؟
 اغلب کارشناســان معتقدنــد تنها ۱۰  خریدار 
درصــد از کل جمعیت ایــران می تواننــد از مزایای 
تســهیات ارزان بانکــی در موقعیت های مناســب 

استفاده کنند.
این روزها بسیار می شــنویم که برای دریافت یک وام 
کوچک بانکی بــا بهره مصوب بانــک مرکزی، موانع 
متعددی پیــش روی متقاضــی وجود دارد. شــاید 
این موضوع را بتوان یکی از راهبردهای کان شــبکه 
بانکی برای اطمینان از بازگشت سرمایه دانست اما در 
صورتی این امر صحت دارد که در تمام شعب، در تمام 
بانک ها و در مورد تمام متقاضیان شرایط و مقررات و 

ضوابط یکسان و قانونی جاری باشد.
امروز مردم بــا نگرانی از وضعیت رکــود اقتصادی و 
مشــکات معیشــتی، برای حل برخی مشکات از 
جمله رهن خانه و اشتغال برای دریافت وام های خرد 
به سمت بانک ها می روند. اما بعد از گذشتن از مراحل 
سخت ثبت درخواست و نوبت رسیدگی به درخواست 
و معرفــی ضامــن و وثیقــه و تایید آنها، بــه مرحله 
بازپرداخت می رسند که شوربختانه با نوسانات شدید 
قیمتی که دامنگیر بازارها و خانوارها شده است دیگر 
قادر به اجرای برنامه از پیش تعیین شده را نبوده و در 
نهایت تسهیات هرچند خرد با سود کم نیز تبدیل به 
معوقات بانکی و فرد متقاضی نیز وارد فهرست اسامی 

سیاه بانکی می شود.

تسهیالتبرایخواصیااقلیت
با این اوصاف جای سوال اینجاســت که پس کسانی 

که به راحتی آب خوردن موفق به دریافت تسهیات 
هنگفت آن هــم با ســود ۴درصدی می شــوند چه 

مشخصاتی دارند؟
طی روزهای گذشــته اخبــار متعــددی از دریافت 
تســهیات چند صد میلیارد تومانی با وثیقه معادل 

یک پنجم آن منتشر شده است. 
با شــنیدن ایــن خبرها ســوال اصلی کــه در ذهن 
مشــتریان بانکها نقش می بندد این است که چگونه 
یک وام چند میلیاردی درکمتــر از یک هفته با وثیقه 
بســیار کمتر از میزان وام پرداخت می شود اما برای 
یــک وام 5 میلیــون تومانی وثیقه و ضامــن کارمند 
رسمی دولت با معرفینامه وگواهی کسر از حقوق نیاز 

است؟
عدم تطابق شــرایط دریافت تســهیات بــرای وام 
گیرندگان موضوعی اســت که کارشناســان بانکی 
هیچ اظهار نظری درخصــوص آن ندارند. چرا که هر 
بانکی برای انتخاب یا تخصیــص وام اختیارات کامل 
را به عهده مدیرشعبه گذاشته و این مدیر شعبه بانک 
است که تشخیص می دهد چه وامی، با چه شرایطی و 

در ازای چه وثایقی پرداخت شود.
البته برخی معتقدند مشــتریان خــرد باید از طریق 
بانک هایی که مختص پرداخت این تســهیات است 
اقدام به دریافت وام کنند اما مشــتریان و متقاضیان 
ارقام باالتر به دلیــل فعالیت هــای اقتصادی بزرگ 
می توانند از امتیــازات ویژه و یا ســرویس های ویژه 
خدمات بانکی برخوردار باشند. اما این برخورداری از 
مزایای ویژه در برخی موارد منجر به عدم بازپرداخت 

منابع بانکی و تشــکیل پرونده های اختاس و اخال 
اقتصادی شده است.

یکتجربه!
امیر رضا 6۷ ساله، بازنشسته تامین اجتماعی بدنبال 
وامی جهت پرداخت شــهریه آخرین ترم دانشــگاه 
دخترش و همچنیــن راه اندازی یک کارو کاســبی 
کوچک برای تنها پســرش که فــارغ تحصیل مقطع 
کارشناسی ارشد رشته شیمی به بانک های مختلفی 

سرزده است. 
وی در گفــت و گو با خبرنــگار ما می گویــد: از آبان 
ماه سال گذشــته در یکی از بانک های عامل حساب 
ســپرده ای جهت دریافــت وام 5۰ میلیونی افتتاح 

کرده ام.
به گفته این بازنشســته، از روز اول با پــر کردن فرم 
درخواست تســهیات آن هم با باالترین سود مصوب 

بانکی خیلی خوشبینانه به این موضوع نگاه نکردم.
امیررضا در ادامه به رونــد ضعیف و پرپیچ و خم اداری 
انتقاد داشــت و گفت: برای دریافت وام 5۰ میلیونی 
نیاز به ٣ نفر ضامن و حدود ۲۰ میلیون سپرده در بانک 

داشتم.
به گفته این شهروند پس از گذشــت ۷ ماه هرروز که 
به بانک مراجعه می کنم بــا قیافه حق به جانب رئیس 
شعبه و مسئول پرداخت تســهیات مواجه می شوم 
که در پاســخ به این ســوال که وام من در چه مرحله 
قرارگرفته می گویند:  طبق مصوبه از زمان تشــکیل 

پرونده تا دریافت آن باید یک سال زمان بگذرد.

شعبه

تکذیب خبر افزایش سقف 
برداشت از خودپردازها

 بانک مرکزی، صدور بخشــنامه بــرای افزایش 
سقف برداشت از خودپردازها را تکذیب کرد.

در پی انتشار اخباری مبنی بر افزایش برداشت از 
خودپردازها تا سقف پنج میلیون ریال، به اطاع 
می رساند هیچ بخشنامه ای در این مورد و مربوط 
به این زمان صادر نشــده و مجوز قبلی این بانک 
صرفاً برای ایام پایانی سال گذشــته و بازه زمانی 

۲5 اسفند ۹۷ الی ۱۷ فروردین ۹۸ بوده است.
همچنین مجدداً یادآور می شود اخبار مربوط به 
بانک مرکزی تنها از طریق روابط عمومی و سایت 

بانک مرکزی منعکس می شود.

انجام قرعه کشی جشنواره 
پس انداز »ُامید آینده«

 قرعه کشی جشــنواره قرض الحســنه پس انداز 
»اُمید آینده«، در روز یک شــنبه بیســت و نهم 
اردیبهشــت ماه ســال ۱٣۹۸، با حضور اعضای 
هیأت مدیــره، معاونــان، مدیــران و جمعی از 

رؤسای شعب بانک آینده، انجام شد.
در این جشــنواره، که از پانزدهم اسفندماه سال 
۱٣۹۷ آغاز و تا پایان سی و یکم فروردین ماه سال 
۱٣۹۸، ادامه داشــت؛ تعداد ۱.٣۰٣ )یک هزار و 
سیصدوســه( نفر، واجد شــرایط برای حضور در 
قرعه کشی، شــناخته شــدند. جوایز این دوره از 
جشنواره قرض الحسنه پس انداز »اُمید آینده«، 
شامل: ۱  )یک( دســتگاه تبلت، ۱۰ )ده( جایزه 5  
)پنج( میلیون ریالــی و ۱۰۰ )یک صد( جایزه ۱ 

)یک( میلیون ریالی بود.
پس از انجام قرعه کشی، خانم هلیا عنایت خانی، 
برنده ۱ )یک( دســتگاه تبلت؛ جایــزه ویژه این 

دوره شدند.
هم چنین؛ ۱۰ )ده( برنده جایزه 5 )پنج( میلیون 
ریالی نیز؛ خانم ها: نعیمه کاتب خیابانی، اســماء 
اخوان گابی، فاطمه جدلی، پریا حیدری، ریحانه 
افشاری، بی بی معصومه موسوی، ترانه احمدپور 
کیوانی و غزل قرشــی و آقایان: علی مرادی و نیما 

نوذری بودند.
الزم به ذکر اســت؛ جشــنواره »اُمید آینده«، در 
امتــداد کارزار »نهال آینده« بر بســتر محصول 
در  قرض الحســنه پس انــداز،  دانش آمــوزی 
اسفندماه سال گذشته با توزیع »سبزه آینده« در 
بین دانش آموزان، آغاز شد تا ضمن تهیه عکسی 
از این سبزه ها، در کنار سفره هفت سین خود، در 

جشنواره نیز، شرکت و افتتاح حساب نمایند.
بانک آینده، در راســتای آشــنایی با مقوله بانک 
و ایجاد توجه بیشــتر در کــودکان و نوجوانان به 
امر قرض الحســنه پس انداز و دوراندیشی برای 
داشتن »آینده ای روشــن«، برای دانش آموزانی 
که اقدام به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز 
دانش آموزی کردند؛ هدیه ٣۰۰.۰۰۰ )ســیصد 

هزار( ریالی، در نظر گرفته است. 

کمک ۵ میلیارد ریالی بانک ملت 
برای آزادی زندانیان نیازمند

 بانک ملــت با حضور در ســی و دومین جشــن 
گلریزان ستاد دیه و اعطای چک 5 میلیارد ریالی، 

در آزادی زندانیان نیازمند مشارکت کرد.
این بانک با هدف دســتگیری از زندانیان جرائم 
غیرعمد و همزمان با ماه مبارک رمضان، با حضور 
در جشــن گلریزان ستاد دیه کشــور، 5 میلیارد 

ریال را به این امرخداپسندانه اختصاص داد.
بانک ملت از ســال هــای قبل و با هــدف ایفای 
مسوولیت های اجتماعی، کمک نقدی و اعطای 
تســهیات قرض الحســنه بــه آزادی زندانیان 
نیازمند در جرائم غیرعمد را در دستور کار داشته 
و تاکنون تعداد زیادی زندانــی را به آغوش گرم 

خانواده هایشان بازگردانده است.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی بســته 
جدید بانــک مرکــزی را تکمیل کننده 
سیاست های کلی ســال گذشته اعام 
کرد.صمد کریمی با بررسی روند تکمیل 
شدن سیاســت های ارزی سال گذشته 
و چگونگــی بازگشــت ارز بــه چرخه 
اقتصادی گفت: از ۲۲ فروردین ۹۷ کلیه 
صادرکنندگان مجاب شــدند ارز حاصل 
از فروش را به چرخــه ارزی و اقتصادی 
کشــور برگردانند.دوم اردیبهشت سال 
گذشته نحوه بازگشــت در هیات دولت 
تصویب شد و درباره روش های واردات در 

مقابل صادرات و چگونگی بازگشت ارز به 
سامانه نیما تصمیم گیری شد. 

مدیــر اداره صــادرات بانــک مرکزی 
افزود: در نهایت بســته جدید چگونگی 
بازگشت ارزی مصوب شــد که در آن دو 
گروه پتروشیمی و سایر صادرکنندگان 
و میــزان بازگشــت ارز به ســامانه نیما 
مشخص شده است. از این پس هیچگونه 
محدودیت قیمتی برای صادرکنندگان 
در بازار دوم نخواهیم داشــت. معامات 
اسکناس در بانک ها و نیما انجام می شود 

و در سامانه نیما ثبت خواهد شد.

بانک
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جزییات بسته ارزی جدید بانک مرکزی



 بازی دو سر باخت آمریکا با عدم تمدید معافیت از تحریم نفت ایران

برنامه ایران برای احقاق حقوق نفتی 
خریدار  جمهــوری اســامی ایــران هجدهم 
اردیبهشت ماه همزمان با گذشــت یک سال از زمان 
خروج آمریکا از برجــام، به اروپــا 6۰ روز مهلت داد 
که درباره حفظ توافق هســته ای و یا پیروی از رئیس 
جمهور آمریکا درباره ایــن توافق تصمیم گیری کند. 
در این باره وزیر نفت کشورمان درباره درخواست های 
نفتی ایران از اروپا، تاکید کرده اســت که وزارت نفت 
با وزارت امــور خارجه که مدیریــت کار را با نظارت و 
سیاست های شورای عالی امنیت ملی لحاظ می کند، 

بسیار هماهنگ است.
نوزدهم اردیبهشــت ماه که اتحادیه اروپا و فرانســه، 
انگلیــس و آلمــان در بیانیــه خــود در واکنش به 
کاهش تعهــدات برجامی کشــورمان بــا تاکید بر 
این که به برجام پایبند هســتند، تصریــح کردند که 
اولتیماتوم ایران دربــاره این توافــق را نمی پذیرند. 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا و وزیران 
امور خارجه فرانســه، انگلیس و آلمــان در بیانیه ای 

مشترک به تصمیم جدید ایران برای کاهش تعهدات 
برجامی اش واکنش نشان دادند.

بیژن زنگنه وزیر نفت اخیراً دربــاره این که در مهلت 
6۰ روزه ایــران به اروپــا چه درخواســت هایی برای 
فروش نفت دیده شــده اســت، به خانه ملت تصریح 
کرده اســت اگرچه نمی توانــم در این بــاره صریح 
صحبت کنم، اما وزارت امور خارجه، مدیریت کار را با 
نظارت و سیاست های شورای عالی امنیت ملی لحاظ 
می کند، وزارت نفت نیز با آن ها بسیار هماهنگ است، 
من و دکتر ظریف کارها را دنبــال می کنیم و مرتبط 
با موضوع، ماقات هایی داریــم و از طرف ایران کارها 
با حســن نیت دنبال می شود و ان شــاءاهلل پاسخ این 

حسن نیت ها داده شود.
پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشــت پارسال 
و بازگشــت تحریم هــای این کشــور علیــه ایران، 
قدرت های اروپایی عضــو برجام به حمایــت از این 
قرارداد ادامــه داد ه و بر پایبندی ایران و ســایر اعضا 

به آن تاکید کردند. پس از این اتفاقات، کشــورهای 
اروپایی ضمن حمایت از تصمیم ایران برای پایبندی 
به برجام از سیاســت های یک جانبه آمریــکا انتقاد 
و اعام کردند که کانالی را برای تجارت کشــورهای 

اروپایی با ایران راه اندازی خواهند کرد.
در ابتدا فدریکا موگرینی، مســئول سیاست خارجی 
 SPV اتحادیه اروپا از راه اندازی کانال مالی موسوم به
برای تجارت با ایران از آبان ماه ســال گذشته خبر داد 
که طبیعتاً این اقدام محقق نشد. پس از آن پایان سال 
۲۰۱۸ میادی دومین تاریخی بود که برای راه اندازی 

این کانال اعام شد و باز هم قول اروپایی ها قول نبود.
در نهایت اروپایی ها حدود سه ماه پیش، از راه اندازی 
یک ســاز و کار مالی برای تجارت با ایران خبر دادند 
و در همین راســتا شــرکتی با عنوان »اینستکس« 
)INSTEX( به میزبانی فرانســه، مدیریت آلمان 
و نظارت انگلیس ثبت و از ایران نیز خواســته شــد تا 

شرکت متناظر آن را در ایران به ثبت برساند.

نفت

مذاکره با سرمایه گذاران خارجی 
وشیمی صنعت پتر

مدیــر ســرمایه گذاری شــرکت ملــی صنایع 
پتروشــیمی از تداوم مذاکره با ســرمایه گذاران 

خارجی صنعت پتروشیمی ایران خبر داد.
حسین علیمراد درباره ســرمایه گذاری خارجی 
در صنعــت پتروشــیمی ایــران گفــت: جذب 
ســرمایه های خارجی، تابعی از شرایط بین الملل 
و همکاری هــا میان ایــران و دیگر شــرکت ها و 

کشورهای دنیاست.
وی افزود: هم اکنون روابط ایران با شــرکت ها و 
کشورهای مختلف اروپایی و آســیایی بر اساس 
برد - برد روند جدید ویژه خود را تجربه می کند و 
این گونه نیست که راهبرد منفی یک کشور، روی 
راهبرد دیگر کشورها اثر مستقیم، همسو و سریع 
بگذارد.مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی گفت: شــرکت های خارجی به ویژه 
شــرکت های آســیایی با در نظر داشتن شرایط 
و مزیت های صنعت پتروشــیمی ایران و با وجود 
همه تبلیغات منفی کنونــی پس از خروج ایاالت 
متحده از برجــام، همچنان مایل بــه همکاری 
هستند.علیمراد به حضور دوباره یک کنسرسیوم 
سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران اشاره 
و تصریح کرد: مذاکرات الزم با این کنسرســیوم 

انجام شده است.
وی اظهار کــرد: این گــروه ســرمایه گذاری به 
ما اطمینان داد که بــه دنبال اجــرای پروژه در 
طرح های صنعت پتروشیمی هستند و حتی از ما 
درخواست کمک برای تسریع انجام فرآیندهای 

اجرای پروژه را داشتند.

بنزین سبز در پایتخت نفت ایران
 شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در 
اطاعیه ای از آغاز توزیع بنزین یــورو ۴ در همه 
جایگاه های عرضه سوخت سه شهر مهم آبادان، 

خرمشهر و شادگان خبرداد.
در اطاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران آمده است: »به اطاع عموم هموطنان عزیز 
می رساند، همسو با اهداف، برنامه ها و رسالت های 
زیســت محیطی صنعت نفــت و تــدوام برنامه 
گسترش شــهرهای زیر پوشــش توزیع سوخت 
یورو در کشور از ســال ۹۷، عملیات توزیع بنزین 
با کیفیت یورو ۴ در جایگاه های عرضه ســوخت 
شــهرهای آبادان، خرمشــهر و شــادگان از روز 

یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه آغاز شد.
با توجه بــه تولید پایدار بنزین بــا کیفیت یورو ۴ 
در پاالیشــگاه آبادان، توزیع این فــرآورده پاک 
که در این سه شــهر آغاز شــده و مازاد آن نیز به 
انبار نفت اهواز ارســال شده اســت، به تدریج در 
همه جایگاه های عرضه ســوخت ســطح استان 

خوزستان توزیع خواهد شد«.

وعده دولت برای گازرسانی ساالنه 
وستا به ۳۰۰۰ ر

 نماینــدگان مجلس در مصوبــه ای مقرر کردند 
۱,5۰۰ میلیارد تومان برای گازرســانی روستاها 
در ســال ۹۸ اختصاص یابد، به تازگی نیز رئیس 
جمهوری ضمن اشاره به اتصال روزانه ۱۰ روستا 
به شبکه سراسری گاز وعده داد که ساالنه ٣۰۰۰ 

روستا به شبکه گاز کشور وصل می شوند.
تا پیش از پیروزی انقاب اســامی، تنها هشت 
شــهر و یک روســتا با بهره منــدی از یک خط 
سراســری گاز را دریافت می کردند، در حالی 
که اکنــون بیش از ٣۴5 هــزار و ۱۰۰ کیلومتر 
شــبکه توزیع گاز شهری و روســتایی در ایران 
احداث شده اســت که وظیفه تأمین گاز مورد 
نیاز ۱۱٣5 شــهر و ۲۷ هزار و ۱۹۸ روستا را با 
نصب بیش از ۱۱ میلیون و ۴6۰ هزار انشــعاب 

به عهده دارد.
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  ۲۱ درصد صادرات غیر نفتی از مواد معدنی است

 ۶۰۰هزار فرصت شغلی با ۱۰۰معدن فراوری
خریدار  ۴۰۰هزار معدن ثبت شده در کشور وجود 
دارد که با راه اندازی ۱۰۰ معدن فراوری می توان 6۰۰ 

هزار فرصت شغلی ایجاد کرد.
رئیس کمیســیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی در 
برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: وال 
اســتریت ارزش منابع طبیعی ایران را ۲۷.٣ تریلیون 
دالر ارزیابی کرده که بر این اساس رتبه کشورمان در 

دنیا پنجم و بخشی از این منابع معادن کشور است.
بهرام شکوری گفت: اگر زنجیره منابع معدنی را کامل 

کنیم این بخش تا ٣۰ درصد ارزش افزوده دارد.
رئیس کمیســیون صنایــع و معادن اتــاق بازرگانی 
افزود: در صورتی که بتوانیم زنجیــره مواد معدنی را 
تامین کنیم در افق ۱۴۰۴ بخــش معدن معادل 6۰ 

درصد درآمدهای نفتی را محقق خواهد کرد.
شــکوری با بیان اینکه مصوبه دریافت حقوق دولتی 
از معادن در ســال های ۹6، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۹۰۰، 
۱۰۰۰ و هزار و 5۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده 
است گفت: افزایش 5۰ درصدی در سال جاری برای 
دریافت حقوق دولتی از معادن در شــرایط اقتصادی 

کنونی باعث ایجاد رونق در بخش معدن نمی شود.
وی همچنین افزود: هزینه های حمل و نقل در بخش 

معادن ایران چند برابر دیگر کشورهاست.
معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت هم 
در این برنامه گفت: با گذشت هشــت سال از اجرای 
قانون جدیــد معادن هنــوز پنجــره واحد برای 

سرمایه گذاران در بخش معدن ایجاد نشده است.
جعفر سرقینی افزود: متوســط بازگشت سرمایه در 
بخش معدن بیش از ٣۰ درصد و بسیار بیشتر از دیگر 

بخش هاست.
وی گفت: در ســال ۹۷ کار مهمی برای اجرای نقشه 

راه معادن صورت نگرفت، اما زیرساخت ها مهیا شد.
رئیس فراکســیون معادن مجلس هم در این برنامه 
گفت: اگر چه معادن بزرگ آهن، طا، ســرب و روی 
کشور شناسایی شــده اند، اما به طور دقیق اطاعات 
معادن کشــور برای ارائــه به ســرمایه گذاران وجود 

ندارد.
داریوش اســماعیلی افزود: بیش از هزار و ۷۰۰ هزار 
میلیارد تومان حجم نقدینگی کشــور اســت که به 
بخش های مختلف اقتصاد کشــور آســیب می زند و 
بخش معدن می تواند محملی برای ســرمایه گذاری 

بخشی از این نقدینگی باشد.
وی گفت: در ســال ۹۷ نقشــه راه معدن بــا ۷۲ بند 

مشــخص تدوین و وظایف دســتگاه ها در آن تعیین 
شد، اما با این حال در ســال گذشته هیچ اقدامی برای 

اجرای این نقشه راه صورت نگرفت.
رئیس فراکســیون معادن مجلس افــزود: در برنامه 
ششم توسعه دولت مکلف شده است، حقوق دریافتی 

از معادن را در همان بخش سرمایه گذاری کند.
نایب رئیس اتحادیــه تولید کننــدگان محصوالت 
معدنی هم در ایــن برنامه گفت: پنج هــزار معدن در 
کشــور پروانه بهره برداری گرفته اند که اگر چه برخی 
هایشــان صرفه اقتصــادی ندارند، برخــی دیگر در 
صورت تحریم هــای بین المللــی و داخلی می توانند 

سود ده باشند.
سجاد عزتی افزود: ۲۱ درصد صادرات غیر نفتی سال 

گذشته کشور از بخش معدن بود.
وی گفــت: افزایــش ٣۰۰ درصدی حقــوق دولتی 
معادن و حذف معافیت مالیاتی آنها هوشمندانه ترین 

تحریم های داخلی در بخش معدن کشور است.
نایب رئیس اتحادیــه تولید کننــدگان محصوالت 
معدنی افزود: حکمرانی بخــش معدن دچار اختال 
جدی است و سهم مشارکت تشــکل های مردمی در 

آن دیده نمی شود.

تولید

وری یک ساعته  کاال های ضر
 از گمرک ترخیص می شوند

معاون فنی و امور گمــرک ایران اعــام کرد: با 
دستور مستقیم رئیس جمهوری برای جلوگیری 
از رســوب کاال در گمرکات تسهیات ویژه ای در 
نظر گرفته شــده اســت و کاالهای ضروری مثل 

گوشت یک ساعته ترخیص می شوند.
 مهرداد جمال ارونقی گفت: گمرک و ســازمان 
صمت طی فراخوانی به همــه صاحبان کاال که 
در ثبت ســفارش مشــکل دارند، اعام کردند 
صاحبــان کاال می توانند مســائل و مشــکات 
موجود در این زمینه را به گمرک و وزارت صمت 

اطاع دهند.
وی ادامه داد: برای کاال های ضروری مانند گوشت 
ظرف یک ساعت تشریفات سیستمی انجام و کاال 
به در خروج هدایت می شود. این نوع کاال ها بدون 
ارزیابی به مسیر سبز که ســاده ترین فرایند های 
قانونی را دارد ارجاع می شــود. بر همین اســاس 
طبق دســتور رئیس جمهوری همه سازمان های 
همجــوار موظفند که همزمان بــا تخلیه و حمل 
کاال و قبــل از اظهار اقدام به نمونــه برداری کاال 
و ارائه مجوز های قانونی کننــد تا کاال بدون هیچ 

گونه تاخیری ترخیص شود.

 تصویب ۳مصوبه در حمایت
 از تولیدکنندگان

 دبیر ستاد تســهیل و رفع موانع تولید از تصویب 
سه مصوبه جدید توسط سران قوا برای حمایت از 

تولیدکنندگان و صنعتگران خبر داد.
میثم زالی با اعام این خبر گفت: براســاس ماده 
۱6۷ قانون مالیات های مستقیم که هفته گذشته 
تصویب شــد، بنگاه های تولیدی مجاز به تقسیط 
بدهی های بانکی از ٣ به 5 ســال شدند. این قانون 
منجر می شود بســیاری از بنگاه های تولیدی که 
تا امروز بدهی های مالیاتی شأن را تعیین تکلیف 
نکرده بودند، ایــن کار را انجام دهنــد و با تعیین 

تکلیف بتوانند مفاصا حساب مالیاتی بگیرند.
وی ادامه داد: با مصوبه جدیــد، محدودیت های 
اعمال شــده در مــاده ۱۸6 قانــون مالیات های 
مســتقیم برای این بنگاه ها منتفی می شود و آنها 
می توانند پس از دریافت مفاصا حســاب مالیاتی 
کارت بازرگانــی شــأن را تمدیــد و از خدمات 
بانکی استفاده کنند. همچنین با ثبت شرکت ها 
می توانند پیگیــر تغییر و تحول ســهامداران و 
مدیران شوند.طبق اعام وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، وی با تاکید بر اینکه این مصوبات حمایت 
قاطع نظام از صنعتگران و تولیدکنندگان است، 
افزود: دیگر موضوع پیشــنهادی ســتاد، تجدید 
ارزیابی بود. این مبحث به بند ز تبصره ۱۰ قانون 
بودجه ســال ۹۷ مربوط می شــود. طبق مصوبه 
جدید شرکت هایی که حائز شــرایط این تبصره 
باشــند تا پایان ســال ۹۸ می توانند بــا تجدید 
ارزیابــی دارایی خودشــان و معافیــت مالیاتی 

سرمایه شأن را افزایش دهند.
زالی با اشــاره به اینکه این مصوبه بــرای افزایش 
ســرمایه بنگاه های تولیدی امکان بســیار خوبی 
اســت، تصریح کرد: وقتی ارزش دارایی یک بنگاه 
تولیدی پایین اســت، تســهیات متناسب به آن 
تعلق می گیرد. اگر این بنگاه بخواهد ارزش دارایی 
اش را افزایش دهد، بایــد مالیات پرداخت کند. به 
همین دلیل بنگاه های تولیــدی از تجدید ارزیابی 
و افزایش سرمایه منصرف می شوند. این معافیت، 
منجر به تحقق این امر می شود.وی سومین مصوبه 
جلسه ســران قوا را تعویق اجراییه ها عنوان کرد و 
گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیشنهاد داد 
برخی از اجراییه های بانکی و سازمان های خدماتی 
همچون تأمین اجتماعی، گاز، برق و… مشروط به 
تأیید برنامه تولید و اشتغال بنگاه با مجوز ستاد به 

مدت یک سال به تعویق بیفتد.

رئیس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی تهــران پیش بینی کرد: 
بخــش خصوصــی خواســتار اصاح 
فضــای کســب و کار اســت و بایــد 
حضــور و نقش آفرینی بیشــتری در 

تصمیم گیری ها داشته باشد.
مســعود خوانســاری، رئیــس اتاق 
تهــران در دومین نشســت دور نهم 
هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معــادن و کشــاورزی تهران 
به تحلیل شــرایط اقتصادی در ســال 
پیش رو پرداخت و گفت: ســال ۹۷ با 
همه فراز و نشــیب ها و  تــورم نقطه به 
نقطه 5۰ درصد پشــت ســر گذاشته 
شــد و امســال نیز به دلیــل کاهش 
فروش نفت به درآمدهــای مورد نظر 
در بودجه نخواهیم رســید و  کســری 
بودجه خواهیم داشــت.وی گفت: به 

نظر می رســد در سال ۹۸ 
تورم باالتر می رود و امسال 
به دلیــل کاهــش فروش 
نفت به درآمدهــای مورد 
نظــر در بودجــه نخواهیم 
رســید و  کســری بودجه 
خواهیم داشــت. در نتیجه 

با استقراض از بانک مرکزی و افزایش 
چــاپ اوراق، پایه پولی رشــد یافته و 

تورم به دنبال خواهد داشت.
خوانساری با اشــاره به رشد اقتصادی 
منفی در سال گذشته اظهار داشت: با 
توجه به شرایط موجود در سال جاری 
با رشــد مثبت اقتصاد مواجه نخواهیم 
بود و حجم اقتصاد کشور تا پایان سال 

نسبت به سال ۹6 کوچکتر می شود.
رئیس اتاق تهــران اضافه کرد: با توجه 
به مشکات اقتصادی فعلی پیش بینی 

می کنم فشــار بیشــتری 
در ســال جاری بــر بخش 
خصوصــی و بــه خصوص 
تجارت و مبــادالت بانکی 

وارد شود.
وی اضافه کــرد: در حالی 
که درآمــد بنگاه ها در حال 
کاهش است، مالیات دولتی در بودجه 

۹۸ افزایشی نگارش شده است.
خوانســاری همچنین گفت: گسترش 
دخالت ها در حــوزه قیمت گذاری نیز 
منجر بــه اتفاقاتی همچــون احتکار و 

گرانفروشی می شود.
وی اظهار داشــت: دولــت باید قبول 
کند کــه اگر بخــش خصوصی هرچه 
بیشتر به حاشــیه رانده شــود، ضرر 
آن در درجــه اول به اقتصــاد و مردم و 
ســپس متوجه خود دولت خواهد بود.

این فعال اقتصادی مهمترین خواسته 
بخش خصوصی را اصاح فضای کسب 
 و  کار عنوان کرد.وی درباره استراتژی 
جدیــد دور نهم اتــاق بازرگانی گفت: 
ســال گذشــته مجبور بودیم به جای 
مشــارکت در تصمیم گیری ها هر روز 
مقابل اقدامات ناگهانی واکنش نشان 
دهیم. امســال با توجه به مشــکات 
اقتصادی دولت دســتش را به سمت 
بخش خصوصی دراز کرده و می خواهد 
از ظرفیت آن اســتفاده کند. به گفته 
خوانســاری بخــش خصوصــی باید 
حضــور و نقش آفرینی بیشــتری در 
باشــد.وی  داشــته  تصمیم گیری ها 
تمرکز بر کشورهای همسایه و نتیجه 
 محور بودن فعالیت های اقتصادی را از 
دیگر اســتراتژی های دوره جدید اتاق 

تهران عنوان کرد.

اتاق

تشریح سه استراتژی مهم اتاق در دوره نهم
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 دفاع رئیس اتحادیه مشاوران امالک از هم صنفانش

 ما عامل گرانی ملک نیستیم
 رئیس اتحادیه مشــاوران اماک با بیان  خریدار 
اینکه رسالت اتحادیه مشاوران اماک، کاهش قیمت 
مســکن اســت، گفت: باید این ذهنیت که مشاوران 

اماک عامل گرانی مسکن هستند، اصاح شود.
مصطفی قلی خســروی، رئیس اتحادیه مشــاوران 
امــاک در بازدیــد از یکی از ســایت های تخصصی 
اماک کشــور اظهار داشــت: فعالیت مجموعه های 
دانش بنیان در کشــور بســیار حائز اهمیت اســت. 
ایجاد مجموعه های مبتنی بر دانش در کشــور بسیار 
مفید اســت اما باید با مجموعه هایی که متأسفانه از 
واژه های دانش بنیان در جهتی خاف بر رسالت خود 
استفاده می کنند مقابله کرد و از مجموعه هایی که با 
بهره گیری از دانش تخصصــی به فعالیت می پردازند 

حمایت کرد تا با دانش خود باعث تعالی کشور شوند.
رئیس اتحادیه مشاوران اماک ادامه داد: به طور کلی 
ما از اپلیکیشن های مسکن و فعالیت های نوآورانه در 
بخش خرید و فروش اماک حمایت می کنیم اما این 
مجموعه ها باید از قوانین و اصولی خاص پیروی کنند 
در نتیجه از آشــفتگی در بازار مســکن جلوگیری به 

عمل آید.
وی در خصوص ســایت هایی که باعث ایجاد تشویش 

در بازار مسکن شــده اند، افزود: متأســفانه برخی از 
ســایت ها با ارائه قیمت های غیر واقعی بازار مســکن 
را دچار تشویش کرده اند که خوشــبختانه با دستور 
دادســتانی قیمت گذاری در این ســایت ها ممنوع و 
بافاصله پــس از چند روز، تأثیر مثبــت این اقدام در 

بازار مشاهده شد.
قلی خســروی بــا بیان اینکــه ســایت های خرید و 
فروش مســکن، پل ارتباطی بین آژانس های اماک 
و متقاضیان ملک اســت، در رابطه با چگونگی کنترل 
مشاوران اماک برای جلوگیری از عرضه قیمت های 
غیرواقعی توســط اتحادیه مشــاوران اماک تصریح 
کرد: در حال حاضر پایه شفافیت در حوزه اماک کد 
رهگیری اســت که با مراجعه به این سامانه می توان 

شاهد شفافیت در قیمت گذاری ها بود.
رئیــس اتحادیه مشــاوران اماک بیان کــرد: ما در 
سال های گذشــته ۴ بار جهش قیمتی را تجربه کرده 
ایم. در ســال های 6۸، ۸6، ۹۱ و ۹۷ که در سال ۹۱ با 
افزایش قیمت دالر به میــزان ٣ برابر، قیمت ملک نیز 
٣ برابر افزایش یافت اما در ســال بعد افزایش قیمتی 

رخ نداد زیرا قدرت خریدی برای مردم وجود نداشت.
وی گفت: در ســال جاری نیز طبق آمــار ٣۱ درصد 

تعداد معامــات در تهران کاهش یافته اســت و اگر 
قیمت از این میزان نیز باالتر رود، رکود بیشــتری در 
بازار مسکن مشاهده خواهد شــد. قلی خسروی افق 
پیش روی بازار مســکن را زیر شاخص تورم دانست و 
خاطرنشــان کرد: با توجه به فعالیت های وزارت راه و 
شهرسازی، سازندگی ها شــروع و بافت های فرسوده 
نیز بازسازی خواهند شد و رونق بازار را شاهد خواهیم 
بود، ۱۷۴ شغل اساســی مربوط به ساخت و ساز است 
و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که امسال 
را سال رونق تولید نامگذاری کرده اند ما باید ساخت 
و ساز را که باعث اشــتغالزایی باالیی است را توسعه و 

رونق بخشیم.
در پایان این بازدید پریســا یزدان پرست مدیر یکی 
از سایت های خرید و فروش مســکن نیز با بیان اینکه 
یکی از بهترین راه های برای تقویت سایت های اعام 
خرید و فروش ملک، ایجاد ارتباط میان این سایت ها 
با اتحادیه مشــاوران اماک برای دریافت آگهی های 
فروش مسکن از طریق آژانس ها و بنگاه های معامات 
ملکی زیر نظر این اتحادیه اســت تا بازار دچار نوسان 
قیمتی در اثر تبلیغات و آگهی های غیر واقعی فروش 

مسکن با ارقام مخل بازار نشود.

پالک

وش بازار  آپارتمان های خوش فر
کدامند؟

آمار نشــان می دهــد واحدهای 5۰ تــا ۷۰ متر 
مربع بیشــترین تقاضا را در بازار مسکن پایتخت 
به خود اختصاص می دهنــد و در این بین، غفلت 
سیاســتگذار از عرضــه کافــی، تقاضــای باال و 
معامات مکرر، تورم این گــروه از آپارتمان ها را 

تشدید کرده است.
دست به دست شــدن چندباره آپارتمان های در 
محدوده استطاعت گروه اصلی مخاطب مسکن، 
این دســته از واحدها را از دســترس متقاضیان 
مصرفی خارج کرده اســت. دفاتر مشاور اماک 
شهر تهران می گویند اتفاقی که در ماه های اخیر 
بسیار دیده می شــود این است که بعضی سرمایه 
گذاران بازار مســکن، آپارتمان های زیر قیمت و 
عمدتاً ریز متراژ را بــا پرداخت حداکثر ٣۰ درصد 
از مبلغ کل، قولنامه می کنند و ظرف چند روز آن 
را با قیمتی به مراتب باالتــر از رقم خرید خود به 
فروش می رســانند. این روند، التهاب قیمت در 
گروه آپارتمان های کوچک متراژ را تشدید کرده 
است. بازســازی جزئی این واحدها نیز بازده 5۰ 

درصدی سرمایه نوسازی را به دنبال دارد.
از ســوی دیگر هجوم بخش عمده تقاضا به سمت 
آپارتمان های 5۰ تــا ۷۰ متر مربــع در ماه های 
گذشــته باعث شــده تا فایل های این دســته از 
واحدهای مســکونی در دفاتر امــاک پایتخت 
بسیار کمیاب و در مقابل، سهم واحدهای بزرگ 

متراژ در دفاتر افزایش پیدا کند.
در فروردین ماه ۱٣۹۸ واحدهــای 6۰ تا ۷۰ متر 
مربع با ســهم ۱5.۲ درصد از معامات، بیشترین 
تقاضا را به خــود اختصاص داده انــد. واحدهای 
دارای زیربنــای 5۰ تــا 6۰ متر و ۷۰ تــا ۸۰ متر 
نیز به ترتیب با ســهم های ۱5 و ۱۱.۹ درصد در 

رتبه های بعدی قرار دارند. 

گامشفافسازدربازارمسکن
اما پس از آن که فایل های مسموم به عنوان عوامل 
التهاب زا، جو روانی بازار مســکن را طی یک سال 
اخیر به هم زد، وزارتخانه های راه و شهرســازی و 
صنعت، معدن و تجارت بــه همراه اتحادیه صنف 
مشاوران اماک، اقداماتی را برای ایجاد شفافیت 

قیمتی در بازار مسکن آغاز کردند.
سامانه اطاعات بازار اماک ایران که با همکاری 
وزارتخانه های صمت و راه و شهرســازی راه افتاد 
و حدود هفت ســال از راه اندازی آن می گذرد به 
عنوان ســایت مرجع آن طــور که باید و شــاید 
شناخته نشده است. یک آســیب به کارکرد این 
ســامانه در ســال ۱٣۹٣ خدمات آن را تضعیف 
کرد. تا قبل از آن تمام معاماتی که در مشاورین 
اماک دارای مجــوز انجام و کد پیگیــری ارائه 
می شد در ســامانه به ثبت می رســید. بنابراین 
همه می توانستند به این ســامانه مراجعه کنند و 
دریابند در منطقه و محله شــان چه معامله ای با 

چه قیمتی به صورت واقعی، انجام شده است. 

ثباتهفتگیبازارمسکن
پس از نوسانات دو ماهه بازار مسکن، دفاتر اماک 
از توقف رشد قیمت مســکن در هفته اخیر خبر 
می دهند و خطر صعود مجدد را تهدید رکودزای 
این بازار تلقــی می کنند.معامات قطعی در بازار 
مسکن به نصف اردیبهشت ماه سال قبل رسیده 
اســت. دفاتر مشــاور اماک می گویند که بعد از 
جهش ماهیانه قیمــت که در اســفندماه اتفاق 
افتاد در یک هفته گذشته، رشــد قیمت متوقف 
و فایل های بیشــتری به بازار عرضه شــده است. 
تقویت بازار از طریق دو گروه ســنی آپارتمان ها 
محسوس تر اســت؛ گروه اول واحدهای قدیمی 
هســتند که به قصد تبدیل به احسن برای فروش 
ارائه شــده اند و گروه دوم کلید نخورده هایی که 
صاحبان آنها به دلیل سردرگمی بازار در ماه های 

اخیر از فروش آن خودداری می کردند.
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 خودروهای ایرانی سه برابر قیمت جهانی فروخته شده اند

و شد شورای رقابت دوباره قیمت گذار خودر
 با توجه به اینکه وعده خودروســازان و وزیر  خریدار 
صنعت برای ســاماندهی بازار و کنترل قیمت ها عملی 
نشــد، مجلــس در مصوبــه جدیــدی، قیمت گذاری 
خودروها را دوباره به شورای رقابت سپرد و به این ترتیب 
خودروســازان دیگر نباید تعیین کننده قیمت باشند.با 
آزادسازی قیمت خودرو طی ماه های اخیر، خودروسازان 
و وزیر صنعت وعده داده بودند که بازار و قیمت خودروها 
را کنترل کنند، اما این وعده عملی نشــد و سیر صعودی 

قیمت خودرو در بازار و کارخانه همچنان ادامه یافت.
در نتیجه نمایندگان مجلس بــرای حمایت از حقوق 
مردم و مشــتریان بازار خودرو روز گذشته در مصوبه 
جدیدی قیمت گــذاری خودرو را دوباره به شــورای 
رقابت واگذار کردنــد. البته این بــار دیگر محدوده 
قیمتی بــرای خودروهــا تعریف نشــده و برخاف 
ســال های قبل که شــورا فقط بــرای خودروهای با 
قیمــت کمتــر از ۴5 میلیون تومــان قیمت گذاری 
می کرد، ایــن بار محدوده قیمتی برای شــورا تعیین 
نشده اســت.این تصمیم از آنجا ناشی شد که تنش در 
بازار خودرو طی ماه های اخیر تشــدید شده و در این 
وضعیت، قیمت گذاری خــودرو در کارخانه معادل 5 
درصد زیر قیمت بازار باعث شــده تــا کارخانه و بازار 

تشدیدکننده قیمت یکدیگر باشند.
نابه سامانی در بازار خودرو هرچند مدتی است به اوج 
خود رسیده اما در سال های گذشته نیز به شکل های 
مختلف شاهد بروز مشکاتی در این بازار بوده ایم که 
منجر به ورود شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری 
خودرو شــده بود، اما باالبودن قیمت تمام شده تولید 
خودرو در مقایسه با کشــش بازار و توان خرید مردم 

طی سال های گذشــته باعث شــد تا خودروسازان 
همواره بر طبل آزادسازی قیمت ها بکوبند و خواستار 
خارج شــدن نرخ گذاری خودرو از دســت نهادهای 
تنظیم کننده قیمت باشند.این در حالی بود که طبق 
نظر شــورای اقتصاد، بازار خودرو در ایــران یک بازار 
انحصاری است و به همین دلیل قیمت ها باید توسط 

یک رگوالتور تعیین و تنظیم می شد.
در نتیجه خودروســازان هیچ گاه نتوانستند این شورا 
را برای آزادسازی قیمت تولیداتشــان متقاعد کنند.  
در این شرایط سال گذشته شــاهد آزادسازی قیمت 
خودروها بودیم کــه البته چگونگی این آزادســازی 
چندان شفاف نشــد و فقط برخی عنوان کردند که این 
موضوع طبق نظر سران سه قوه اتفاق افتاده است، اما در 
جدیدترین اظهار نظر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت 
در این مورد عنوان شــده که دلیل این اتفاق، برداشت 
نادرست وزیر سابق صنعت از اباغیه شورای اقتصادی 
سران قوا بوده است.آنچه که وزیر سابق صنعت، معدن 
و تجارت از اباغیه شــورای اقتصادی سران قوا درباره 
قیمت گذاری خودروها برداشت کرد و قیمت گذاری 
را از شــورای رقابت گرفت، قبول نداریم و براســاس 
ماده 5۸ به دلیل بازار انحصاری خودرو شورای رقابت 
باید قیمت خودرو را تعیین کند.شــیوا ادامه داد: این 
موضوع را در قالب شــکایت به دیــوان عدالت اداری 
فرســتاده ایم، اما تاکنون پاســخ آن داده نشده است.
وی دولتی بودن شــرکت های خودروســاز را مشکل 
ساختاری صنعت خودرو دانســت و افزود: دولت باید 
ســهام خود را در صنعت خودروســازی واگذار کند.
صنعت خودروســازی باید خودش مشکاتش را حل 

کند و تا زمانی که روند کنونی ادامه داشــته باشد سال 
به سال زیان انباشته خودروسازان اضافه می شود.

خودروهایایرانیسهبرابرقیمتجهانی
فروختهشدهاند

محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس نیز در این مــورد گفت: اجرای مصوبه مجلس 
درباره ساماندهی صنعت خودرو با توجه به ممنوعیت 

واردات خودروها امکان پذیر نیست.
وی گفت: این طرح ابتدا ســاماندهی بازار خودرو بود 

که  به طرح ساماندهی صنعت خودرو تبدیل شد.
منصوری ادامه داد: تا زمانی که خودروســازی دولتی 
است، وضع همین روند را دارد، زیرا کسی که در زیان 
یک شریک نباشــد، آن مجموعه را زمین می زند.وی 
افزود: برای تحویل خودرو به اشــخاصی که در نوبت 

هستند باید جلوی فروش نقدی خودرو گرفته شود.

سایپا20هزارمیلیاردتومانزیانانباشتهدارد
عبداهلل رضیان، نماینــده مجلس نیــز در این مورد 
گفت: طرح ســاماندهی بازار خودرو ســال گذشته و 
زمان ممنوعیت واردات خودرو بــرای کاهش تعرفه 
واردات و ایجاد رقابت ارائه شده اما کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس  با بخش های زیــادی از آن مخالفت 
و طرح جدیــدی را ارائه کرد. البته اجــرای این طرح 
در شرایط عادی امکان پذیر اســت .وی با بیان اینکه 
تامین نقدینگی از جمله مشــکات خودروســازان 
است، افزود: به عنوان نمونه شــرکت سایپا ۲۰ هزار 

میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

پدال

وهای پر ستاره تولید داخل  خودر
کدامند؟ 

گزارش ارزشــیابی کیفی خــودرو فروردین ۹۸ 
توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران 
منتشر شد.در فروردین ماه ۱٣۹۸ تعداد ۲۸۸6۱ 
دســتگاه خودرو تولید گردید کــه ۹۹ درصد از 
حجــم تولیدات بــه خودروهای گروه ســبک و 
یک درصد دیگــر به خودروهای گروه ســنگین 
اختصــاص دارد. خودروهای تولیدی کشــور در 
این ماه، شــامل ۴۴ مدل خودرو درگروه سبک و 

6 مدل در گروه سنگین است.

گروهسبک
1-بخشوانت:

در این بخش، در ســطح قیمتی ۱ خودروی وانت 
نیو پیکاپ فوتون و در ســطح قیمتی ۲ خودروی 
وانت تندر با اخذ ٣ ستاره کیفی باالترین کیفیت 
خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به 

خود اختصاص داده اند.
2-بخشسواری:

در این بخش، در ســطح قیمتــی ۱ خودروهای 
نیو مــزدا ٣ و گرند ویتارا با اخذ ۴ ســتاره کیفی، 
در ســطح قیمتی ۲ خودروی پژو ۲۰۰۸ با اخذ 5 
 30Bستاره کیفی، در سطح قیمتی ٣ خودروی
، در ســطح قیمتی ۴ خودروهای تندر ۹۰ پاس 
اتوماتیک، تندر ۹۰ پاس، پــژو ۲۰۷ اتوماتیک، 
پــژو ۲۰۷ و پارس تنــدر با اخذ ۴ ســتاره کیفی 
باالتریــن کیفیت خودروهای تولیدی ســاخت 

داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند.

گروهسنگین
1-بخشباری:

  75NPR در ایــن بخــش، کامیونت ایســوزو
وکشــنده ولوو FH 5۰۰با اخذ ۴ ســتاره کیفی 
باالتریــن کیفیت خودروهای تولیدی ســاخت 

داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند.
2-بخشمسافری:

در این بخش، اتوبوس بین شهری اسکانیا ۴۲۱۲ 
مارال با اخذ ٣ ســتاره کیفــی باالترین کیفیت 
خودروی تولیدی ســاخت داخل را در این ماه به 

خود اختصاص داده است.

و در ُبهت احتمال ریزش  بازار خودر
خ ها ناگهانی نر

بازار خودرو متأثر از کاهش قیمت ارز و واگذاری 
تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت قرار گرفته 

و همچنان روند کاهشی را تجربه می کند.
 به اعتقاد فعــاالن بازار روند کاهشــی قیمت ها 
عاملی شــده تا فروشــنده های خودرو مقاومت 
کرده و حاضر به فروش خودروهــا آنهم با قیمت 
ارزان نباشــند.در حال حاضر قیمت پژوپارس  با 
قیمت ۹۷ میلیون و 5۰۰ هزار تومان، استپ وی  
با قیمت ۲۱5 هزار تومان، پرایــد ۱۱۱ با قیمت 
55میلیون  و 5۰۰ هزار تومــان، پژو ۲۰6 تیپ ۲ 
با قیمت ۱۰۰ میلیون تومــان، پژو۲۰6 تیپ 5 با 
قیمت ۱۲5 میلیون تومان، پژو۴۰5 با قیمت ۸6 
میلیون و 5۰۰ هزار تومان و H30 با قیمت۱6۲ 

میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد.

وی هیبریدی  واردات خودر
همچنان ممنوع است

 مدیرکل دفتر مقــررات صادرات و واردات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه واردات 
خودروهــای هیبریدی همچنان ممنوع اســت، 
گفت: متناســب با سیاســت های تجاری کشور 
برنامه ریــزی و عمل می کنیم.مهــدی نیازی در 
خصوص واردات خودروهــای هیبریدی گفت: 
معافیت حقوق ورودی خودروهای هیبریدی به 

منزله مجاز بودن واردات نیست.

رئیس ســازمان ملی بهــره وری ایران 
باحضور در شــرکت سایپا ضمن دیدار 
با مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، 
از نمایشگاه دستاوردهای بهره وری که 
باحضور شرکت های گروه و واحدهای 

مختلف سایپا برپا شده، بازدید کرد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در 
دیدار فاطمه پهلوانی، رئیس ســازمان 
ملی بهره وری، از تدوین سیاســت ها 
و اســتراتژی های جدید در این گروه 
بامحوریت حفظ و ارتقــای بهره وری 

خبرداد و گفــت: با اجرای 
ایــن برنامه هــا، فراینــد 
اقدامات در ســایپا به سمت 
بهبود کلــی حرکت خواهد 

کرد.
افزود:  سلیمانی  سیدجواد 
گــروه ســایپا بــا اجرای 

سیاســت هایی نظیر ارتقای بهره وری 
نیــروی کار، کاهش هزینه هــا، انجام 
پروژه های مؤثر، حذف موازی کاری ها 
و ســایر روش هــای موجــود تاش 

می کنــد، راندمان عملکرد 
مجموعه را در همه حوزه ها 
به ویــژه جلــب رضایــت 

مشتریان ارتقا دهد.
به گفتــه وی بســیاری از 
مشــکات اقتصادی کشور 
با اتخــاذ تصمیمات مبتنی 
بر افزایش بهــره وری، صرفه جویی در 
هزینه ها و استفاده حداکثری از منابع 

و امکانات داخلی قابل رفع خواهد بود.
وی بــه راه انــدازی پویــش ملــی 

داخلی ســازی قطعات خودرو توسط 
گروه خودروسازی ســایپا اشاره کرد 
و گفت: تاش می کنیم با اســتفاده از 
ظرفیت های موجــود در مراکز علمی 
و پژوهشــی، حوزه های دانشگاهی و 
تحقیقاتی و شــرکت های دانش بنیان 
ایرانی، طراحی، ساخت و تجاری سازی 
انواع قطعــات و متعلقــات مربوط به 
خودرو را در داخل تولید کرده و زمینه 
افزایش بهره وری اقتصــادی را فراهم 

کنیم.

سایپا
ویکرد ارتقای بهره وری تدوین استراتژی های جدید سایپا با ر
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  پتانسیلی که جدی گرفته نشد

بازار یک میلیارد دالری دیجیتال!
 صنعت خدمات ارزش افــزوده به عنوان  خریدار 
یکی از پتانســیل های بالقوه ارزآوری، اشتغال زایی 
و رونق اقتصادی در سال های اخیر رشد چشمگیری 

داشته است.
در همین راستا مدیر کل سرویس های ارزش افزوده 
همــراه اول در تازه ترین اظهارنظــر پیرامون تجربه 
موفق ســرویس های ارزش افزوده تاکیــد کرد که با 
تکیه بر دانــش و چابکی نیروهای جــوان و فعال این 
صنعت، تحقق بازار یک میلیارد دالری تولید محتوای 
دیجیتال با اســتفاده از زیر ســاخت های موجود در 
کشور امری الزم و در دسترس است. ابوذر مهرمنش 
در مقاله ای با استناد بر آمارهای جهانی و نمودارهای 
ارائه شده توسط ســازمان تنظیم مقررات انگلستان، 
از موفقیت چشــمگیر این صنعت در کشــور و روند 
رو به کاهش نرخ شــکایات مشــتریان در مقایســه 
بــا اپراتورهای بزرگ دنیــا خبر داد و اعــام کرد که 
شاخص رضایت مشــترکین در پاییز سال ۹۷ بیش 

از ۱۰ درصد نســبت به زمان مشابه در سال ۹6 بهبود 
یافته اســت.مهرمنش همچنین اشاره داشت که اگر 
تصویر درســتی از خدمات ارزش افزوده به مردم ارائه 
شود، مشــخص خواهد شــد که این خدمات فراتر از 

تصور عمومی  با زندگی مردم عجین شده است.
امروزه کســب وکارهای نوپای زیادی در کشور شروع 
به فعالیــت کرده اند؛ کســب وکارهایی که هر یک به 
طریقی بخشــی از نیازهای مردم را هدف قرار داده و 
در راستای تسهیل امور ایشان می کوشند. با توجه به 
اینکه شاکله مدل های درآمدی اکثر این کسب وکارها 
مبتنی بر پرداخت خرد اســت، بی تردید اســتفاده از 
ظرفیت های پرداخــت اپراتوری کمک شــایانی به 

پیشرفت این کسب وکارها می کند.
از طرفی با توجه به ظرفیــت های بازار تولید محتوای 
دیجیتال و نیروی انســانی این حوزه، ضرورت تاش 
مضاعف در بهره برداری از فرصت هــای پیدا و پنهان 

این صنعت چند برابر شده است. 

چارسوقچرتکه

پیاز ارزان شد
 رئیس اتحادیه بارفروشــان بــا توضیح آخرین 
وضعیت عرضه و قیمت میوه های نوبرانه در بازار، 
از کاهش قیمت پیاز در میدان مرکزی میوه و تره 

بار تهران به کیلویی ۲ هزارتومان خبر داد.
حســن صابری در گفتگو با مهر با اشــاره به ورود 
هلوی نوبرانه به بازار میوه گفــت: این میوه هنوز 
پیش َرس و قیمت آن نیز در هرکیلوگرم بین ۷ تا 

۸ هزارتومان است.
رئیس اتحادیــه بارفروشــان با بیــان اینکه در 
ماه مبارک رمضــان از میوه اســتقبال چندانی 
نمی شــود، اضافه کرد: تنها محصول پر مشتری 
این ماه هندوانه است که قیمت آن نیز بین ۱5۰۰ 

تا ٣,۰۰۰ تومان است.
وی درباره قیمــت نوبرانه هایی ماننــد چغاله و 
گوجه ســبز نیز افزود: این محصــوالت در ابتدا 
که وارد میدان مرکزی شــده بودند توسط چرخ 
دســتی ها در خیابان ها به قیمت هــای گزاف به 
فروش می رســیدند که این قیمت ها نیز منطقی 

نبود.
صابری گفت: چون چرخی ها، ایــن نوبرانه ها را 
می شــویند، پُرزهای آنها را می گیرند و در مقدار 
کم عرضه می کنند نرخ آنها نیز باالســت درحالی 
که در خود میدان مرکــزی از چنین قیمت هایی 

خبری نیست.
وی با بیان اینکه هم اکنــون قیمت هرکیلوگرم 
چغاله در میدان مرکزی بین 5۰ تا 6۰ هزارتومان 
اســت، قیمــت هرکیلوگرمگوجه ســبز را نیز 

حداکثر ۱5 تا ۲۰ هزارتومان اعام کرد.
صابری با اشــاره به اینکه گیاس هــای موجود 
در بازار نرســیده و به اصطاح تلخک هســتند، 
گفت: این قبیــل محصوالت تا زمانــی که میوه 
کامل قابلیــت عرضه به بازار را پیدا کند، شــامل 

قیمت گذاری نیستند.
وی همچنیــن به کاهــش قیمت پیــاز در بازار 
اشــاره کــرد و افزود: قیمــت ایــن محصول در 
میدان مرکزی میوه و تره بــار کیلویی حداکثر ۲ 
هزارتومان اســت ضمن اینکه تولید نقاطی مانند 
اصفهان، دزفــول و... وارد بازار شــده و قیمت را 

شکسته است.

کاهش ۱۰ هزار تومانی گوشت قرمز
 معاون وزیــر جهاد با بیان اینکه قیمت گوشــت 
قرمز نســبت به ایام قبل از عیــد ۱۰ هزار تومان 
کاهش یافته اســت، گفت: در زمینه محصوالت 
پروتئینی هیچ کمبــودی نداریم؛بلکه در برخی 

محصوالت با مازاد مواجه هستیم.
مرتضی رضایی در حاشــیه مراســم روز جهانی 
زنبور در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت 
بازار محصوالت پروتئینی اظهار داشت: ما زمانی 
می گوئیم با کمبود یک محصول در کشور مواجه 
هســتیم که مردم به مغازه مراجعه کنند و مغازه 
دار بگوید این محصول موجود نیســت؛ در حالی 
که هم اکنون با چنین وضعیتی مواجه نیستیم و 
در محصوالتی مانند گوشــت مرغ، با مازاد نیز 

رو به رو هستیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه قیمت 
گوشت قرمز نســبت به ایام قبل از عید ۱۰ هزار 
تومان کاهــش یافته اســت، گفــت: در زمینه 
محصوالت پروتئینی هیچ کمبودی نداریم؛ بلکه 

در برخی محصوالت با مازاد مواجه هستیم.

یک سیخ جگر، دل و قلوه چند؟
 رئیس اتحادیــه فروشــندگان دل و جگر و قلوه 
گفت: بنابر روال سال های گذشته میزان تقاضای 
این محصــوالت در ماه مبــارک رمضان کاهش 
یافته و این در حالی اســت که میزان ذبح و عرضه 

جگر در بازار نیز با افت همراه بوده است.
غامحســین شــیرازی در گفت وگو با ایسنا، در 
رابطه با آخرین وضعیت کسب و کار در واحدهای 
عرضه دل، جگر و قلوه اظهــار کرد: در ماه مبارک 
رمضان عموماً میــزان تقاضا در این صنف کاهش 
می یابــد و فعالیت واحدهــا از اذان مغرب تا اذان 
صبح تأثیری بر افزایش تقاضا ندارد.شــیرازی با 
بیان اینکه قیمت هر کیلو جگر گوســفندی ۹۰ 
هزار تومان و جگر گوســاله 6۸ تا ۷۰ هزار تومان 
است، یادآور شــد: قیمت هر ســیخ جگر، دل و 
قلوه تغییری نداشــته و به واحدهای صنفی اعام 
شده تا هر ســیخ از این اقام به وزن ۲5 گرم را به 
قیمت ٣5۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان عرضــه کنند و به 
درخواســت مشــتری با افزایش هر 5 گرم به وزن 
گوشت، 5۰۰ تومان بر قیمت محصول افزوده شود.

ارائه وام با سود پایین به خریداران 
فرش دستباف

 رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: در راســتای 
تفاهم نامه با صندوق کار آفرینی امید می توان به 
خریداران و متقاضیان فرش دستباف تسهیات با 

بهره کم بهره ارایه داد.
فرشته دســتپاک در نشســت هم اندیشی مرکز 
ملی فــرش ایران و جمعــی از اعضــای اتحادیه 
صادرکنندگان و تولیدکنندگان فرش دســتباف 
ایران، گفت: در ســال رونــق تولید و با مســاله 
تحریم، ســال متفاوت تری نســبت به سال های 
گذشته پیش رو داریم که این امر حمایت مستمر 
ذی نفعان فرش دســتباف و رفتــار متفاوت در 
صادرات و تجارت فرش دستباف را طلب می کند.
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