
دستاورد ۱۷ مرحله عرضه نفت و میعانات گازی 
در بورس انرژی تشریح شد

وش یک میلیون بشکه  فر
نفت خام در بورس

تنها راه برای جلوگیری از قاچاق بنزین 

کارت سوخت، فرشته نجات می شود؟

واقعیت این اســت که ما در یــک جنگ تمام 
عیار بــا بدخواهــان و بــا محوریــت آمریکا 

مدت هاست که روبه رو هستیم.
استکبار جهانی ســالیان دراز است که با ما در 
جنگ نظامی و فرهنگی اســت، ولی در هیچ 
کدام از این ها موفق نشده اســت، اما در حوزه 

اقتصاد فکر می کند که موفق می شود.
با توجه به شــرایطی که در داخل کشور وجود 
دارد، آنها سعی می کنند با ابزارهای اقتصادی 
از جملــه تحریم ها و جنگ روانــی و تحریک 
عوامل داخلی به گونه ای خود را موفق نشــان 
دهــد و در حال حاضر فشــارها بــه اوج خود 

رسیده است.

 البتــه از ابتدای انقالب از این حربه اســتفاده 
می کردنــد، اما منتها چند ســالی اســت که 

تحریم ها به اوج خود رسیده است. 
از جمله عواملی که دنبــال می کنند، تکیه بر 
جریانات روانی داخل کشور، تحریک تقاضا و 

ایجاد بحران در اقتصاد ایران است.
متاسفانه عواملی در داخل هم هستند که حاال 
دانسته یا نادانسته به اهداف استکبار و آمریکا 
کمک می کنند. یعنی با ایجــاد فضای تورمی 
متاسفانه با بعضی از ابزار مثل فضای مجازی، 
جنگ روانی را عملیاتــی می کنند؛ همان طور 
کــه در حــوزه مســکن، خــودرو و کاالهای 

معیشتی مردم شاهد هستیم.
البتــه گروهــی به صــورت نادانســته عمل 
می کنند، اما گروهی به عنوان ســرباز دشمن 

کار می کنند.
 بر این اســاس، آنهایی که بــه صورت تعمدی 
و برنامه ریــزی کار می کننــد، حتمــا جــزو 

تروریسم های اقتصادی هستند.
البته مقداری از مشــکالت به نظــام تدبیر ما 
برمی گردد. یعنی اگر دولــت در رابطه با نظام 
توزیع، قیمت گــذاری و نظارت به درســتی 
عمل می کــرد، کمتر با این مشــکالت مواجه 

می شدیم.
مشکلی که در رابطه با کاالهای اساسی وجود 
دارد، یک دلیل آن این اســت که نظام کنترلی 
و نظارتی وجود ندارد و خــود دولت هم اعالم 
می کند که بیشتر از این از دست ما برنمی آید. 
آنها می گویند ما به مجلس گفتیم بازرگانی از 
صنعت و معدن جدا شود، چون وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نمی تواند هم توجه به صنعت 
داشته باشند و هم حوزه بازرحگانی، بنابراین 
این دو حوزه بایــد از یکدیگر تفکیک شــود. 
انتقاد دولت درست است، زیرا در شرایط جنگ 
اقتصادی باید جایی وجود داشــته باشــد که 

بتواند بازار را کنترل کند.

 جزئیات پیشنهاد جدید وزارت راه 
برای ساماندهی اجاره مسکن

معافیت ۱۰۰ درصدی 
وی میز مالیات ر

کاهش قیمت گوشت پس از حذف ارز دولتی

 رشد ۱۸ درصدی 
خ برنج نر
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یحیی آل اسحاق
رئیس اتاق مشــترک بازرگانی 

ایران و عراق

در شرایط تحریم چه باید کرد؟



جزئیات تسهیالت ۲۵ هزار میلیارد تومانی اشتغال سال ۹۸

ایجاد یک میلیون شغل  کلید خورد
عارفه صادق تهرانی    آیین نامه دولت برای ایجاد 
یک میلیون و ۹۰هزار فرصت شــغلی با تســهیالت 

۲۵هزار میلیارد تومان ابالغ شد.
آیین نامه اجرایی تســهیالت ۲۵هزار میلیارد تومانی 
اشتغال در ســال ۹8 ابالغ شد که براســاس آن 16 
وزارتخانه، دســتگاه اجرایی و نهاد مکلف شــده اند 

برنامه اشتغال زایی خود را تا آخر خرداد ارائه دهند.
دولت بــرای اجرای برنامه های تولید اشــتغال محور 
در ســال جاری، ۲۵هزار میلیارد تومان تسهیالت با 
هدف ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شــغلی در 
قالب بند الف تبصره 18 قانون بودجه ۹8 کل کشــور 
پیش بینی کرده اســت. این رقم از محل قانون بودجه 
۹8، تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی و تسهیالت 

بانک ها تأمین خواهد شد.
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی؛ وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت؛ وزارت جهاد کشــاورزی؛ وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات؛ وزارت کشــور؛ وزارت 
بهداشت؛ وزارت نیرو؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ 
وزارت راه و شهرســازی؛ وزارت ورزش و جوانــان؛ 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری؛ کمیته 
امداد امام خمینی)ره(؛ ســازمان بهزیســتی کشور؛ 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران و بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی موظف هســتند تا پایان خردادماه، برنامه 
تولید حوزه مورد نظر خود را با اولویت ایجاد اشــتغال 
جدید و تثبیت اشــتغال موجود پس از تأیید وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی برای تأییــد نهایی به 

سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.

دســتگاه های اجرایی مکلف اند به همراه ارائه برنامه 
تولید و اشــتغال خود، تأییدیه کتبی اولیه مؤسســه 
عامل مبنی بر قبول عاملیت برنامه پیشــنهادی را به 
وزارت ارائه نمایند. ســازمان مکلف است ظرف یک 
هفته پس از تأیید نهایی برنامه پیشــنهادی دستگاه 
اجرایــی، آن را برای اجرا به دســتگاه ابــالغ نماید. 
دســتگاه اجرایی مکلف اســت به همراه ارایه برنامه 
تولید و اشــتغال خود، تأییدیه کتبی اولیه مؤسســه 
عامل مبنی بر قبــول عاملیت برنامه پیشــنهادی را 
به وزارت ارائه نماید.دســتگاه اجرایی کــه در برنامه 
پیشنهادی خود استفاده از تسهیالت ریالی صندوق را 
پیش بینی نموده است، مکلف است تأییدیه صندوق 
مبنی بر شمول برنامه های پیشنهادی در چهارچوب 
نظام نامه تســهیالت ریالی صندوق را به همراه برنامه 

خود به وزارت ارائه نماید.

جزئیات تسهیالت 2۵ هزار میلیارد تومانی 
اشتغال سال 98

آییــن نامه اجرایــی تســهیالت ۲۵ هــزار میلیارد 
تومانی اشتغال در ســال ۹8 ابالغ شد که براساس آن 
16 وزارتخانه، دســتگاه اجرایی و نهاد مکلف شده اند 

برنامه اشتغال زایی خود را تا آخر خرداد ارائه دهند.
دولت برای اجرای برنامه های تولید اشــتغال محور 
در ســال جاری، ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت با 
هدف ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شــغلی در 
قالب بند الف تبصره 18 قانون بودجه ۹8 کل کشــور 

پیش بینی کرده است.
بر اساس آئین نامه اجرایی این بند که به دستگاه های 

اجرایی ابالغ شده است، این رقم از محل قانون بودجه 
۹8، تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی و تسهیالت 

بانک ها تأمین خواهد شد.
بر اســاس این آئین نامــه، ۳۰ هزار میلیــارد ریال از 
محل جدول شــماره ۹ پیوســت قانون بودجه پیش 
بینی شده اســت. همچنین ۹۵ هزار میلیارد ریال از 
محل منابع صندوق توسعه ملی در چارچوب مصوبات 
هیئت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق نزد 
بانک های عامل ســپرده گذاری می شــود. عالوه بر 
این از محل منابع بانکی نیز بانــک مرکزی حداقل تا 
مبلغ 1۲۵ هزار میلیارد ریال تســهیالت اعتباری را 
به صــورت ترکیبی با منابع داخلــی بانک های عامل 
برای تحقق اهداف برنامه های اشتغال در سال جاری 
تجهیز می کند. در مجموع ۲۵۰ هــزار میلیارد ریال 
از ایــن محل ها برای برنامه های اشــتغال ســال ۹8 
اختصاص خواهــد یافت.برنامه تولید دســتگاه های 
اجرایی در حوزه اشــتغال باید در حوزه هدف گذاری 
میزان تولید و تعداد فرصت های شــغلی، منابع مورد 
نیــاز و نحوه تأمین آن، شــیوه حمایــت مالی، نحوه 
مشــارکت بخش خصوصــی و نهادهــای عمومی 

غیردولتی، زمان بندی اجرا و توزیع استانی باشد.
همچنین وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی مکلف 
اســت ســامانه نظارتی الزم برای اجرا، رصد و پایش 
برنامه هــای اشــتغال از جمله میزان تولیــد، تعداد 
فرصت های شــغلی ایجــاد و تثبیت شــده، نحوه و 
میزان تأمین منابع مالی را طی یــک ماه آینده ایجاد 
و دسترســی های مورد نیاز دســتگاه های اجرایی و 

سازمان برنامه و بودجه را ارائه کند.

کالن

رییس اتاق مشــترک ایران و عراق، با 
بیان اینکه بســته سیاســتی ابالغی 
همچنان دارای ابهاماتی اســت،گفت: 
برای صادرکننــدگان، واردات کاال به 
جای انتقــال ارز خوب اســت البته به 
شرطی که کاالی وارد شده را بر مبنای 
دالر 1۳ هزار تومانی با مردم حســاب 

نکنند.
یحیــی آل اســحاق در گفت وگــو با 
تســنیم، با بیان اینکه بســته جدید 
سیاستی نحوه بازگشــت ارز حاصل از 

صادرات، سیاست مناسبی 
است، گفت: هدف نهایی از 
ابالغ این بخشــنامه همان 
بازگشــت ارز حاصــل از 
صادرات به چرخه اقتصادی 
کشور اســت و در بخشنامه 
فعلی آزادی عمل بیشــتر 

نسبت به گذشته برای صادرکنندگان 
در نظر گرفته شده است.

این فعال اقتصادی افزود: عالوه بر این 
در بسته سیاستی مورد اشاره، نیازهای 

کشــور نیز لحاظ شده که 
از ایــن موارد می تــوان به 
بازگشــت ارز بــه صورت 
اسکناس و نیز واردات کاال 
در برابر صادارت اشاره کرد 
که موجب رونق در اقتصاد 

کشور می شود.
رییس اتاق مشــترک ایــران و عراق، 
با بیان اینکه بســته سیاستی ابالغی 
همچنان دارای ابهاماتی است، تصریح 
کرد: در ایــن زمینه هنوز مشــخص 

نیســت که آیا مقررات قبلــی ابالغی 
پابرجاســت یا خیر. بــرای نمونه در 
مقررات ابالغی سال گذشته این گونه 
عنوان شــده بود که بــرای صادرات تا 
یک میلیون یورو، معافیت هایی درباره 
بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر 
گرفته شــده بود و البتــه مابقی ارقام 
صادراتی نیز مقررات خاص خودشان 
را داشتند، از این رو باید مشخص شود 
که آیا همچنان مقرراتــی از این قبیل 

پابرجاست یا خیر.

دیدگاه

صادرکنندگان کاالها را با دالر ۱۳ هزار تومانی حساب نکنند
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 بخشودگی سود وام های

 زیر ۱۰۰ میلیون با کدام پول؟
رئیــس کمیســیون اقتصادی مجلــس گفت: 
منابعی در بودجه امســال برای بخشودگی سود 

وام های زیر 1۰۰ میلیون تومان وجود ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص 
اعالم بانک مرکزی مبنی بر بخشــودگی ســود 
تسهیالت کمتر از 1۰۰ میلیون بر اساس احکام 
قوانین بودجــه ســالهای ۹۵، ۹6 و ۹7 تصریح 
کرد: این قانون وجود دارد اما بــرای اجرای آن 
منابعــی در قانون بودجه ســال ۹8 پیش بینی 

نشده است.
محمد رضا پور ابراهیمی افــزود: بانک مرکزی 
اعالم کرده است که این بخشودگی ها بر اساس 
منابع سالهای گذشته انجام می گیرد در حالیکه 
که عمال منابع ســالهای پیشــین هزینه و تمام 

شده است.
وی این ابالغیه را صرفا » حکمی بدون پشتوانه 
مالــی « خواند و گفت: بــا توجه بــه اینکه این 
مصوبه در راستای اســتمرار قانون بودجه ۹۵ و 
۹6 می باشــد و پیش از این، منابــع آن از محل 
تســعیر ارز اختصاص یافته لــذا طبق گزارش 
دریافتی کمیســیون اقتصادی مجلس از بانک 
مرکزی؛ منابعی برای اجرای این بخشودگی ها 

وجود ندارد.

حضور ایران در اکسپوی سال ۲۰۲۰ 
در دبی

 مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی 
با اشــاره به حضــور ایران در اکســپوی ۲۰۲۰ 
دبی گفت: این اکســپو برای نخستین بار در یک 
کشور اســالمی و در منطقه خلیج فارس برگزار 
می شود و براســاس آمار اخذ شــده 8۰ درصد 
بازدیدکنندگان این نمایشــگاه افراد غیربومی 

هستند.
بهمن حسین زاده در برنامه صنعت نمایشگاهی 
با اشــاره به اهمیت صنعت نمایشــگاهی طی 
نیم قرن اخیر تاکید کرد: دســتیابی کشورهای 
دنیــا بــه بیــش از ۴۵ تریلیــون دالر تجارت 
جهانی کاال و خدمات در هر ســال و رونق شدید 
صادرات کاالهای دانش بنیان و توســعه صنعت 
گردشگری در ســال های اخیر تا حدود زیادی 
مرهــون برپایی نمایشــگاه های بیــن المللی 

تخصصی است.
وی به وضعیت برگزاری نمایشــگاه ها در کشور 
اشــاره کرد و ادامــه داد: ســاالنه ۵۰۰ تا 6۰۰ 

نمایشگاه در سراسر کشور برگزار می شود.
حسین زاده با اشــاره به نمایشــگاه های برگزار 
شــده در ســال ۲۰18 اظهار کرد: در این سال 
یک هزار و ۲17 سایت نمایشــگاهی با ظرفیت 
۳۵ میلیون متر مربع ســالن سرپوشیده در دنیا 
وجود داشته اســت که 1۳8 میلیون متر مربع 
فضای نمایشگاهی در اختیار شرکت کنندگان 
در نمایشگاه ها )بالغ بر چهار میلیون و ۵۰۰ هزار 

مؤسسه، شرکت، نهاد یا سازمان( قرار داده اند.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی 
ادامه داد: ۳۰۳ میلیون نفر از این نمایشــگاه ها 
بازدید کرده اند و در پــی آن 8۰۰ میلیارد دالر به 
اقتصاد جهانی کمک شده اســت. همچنین در 
این ســال از طریق صنعت نمایشگاهی برای سه 

میلیون و ۲۴۰ هزار نفر فرصت شغلی فراهم شد.
وی با اشــاره به اکســپویی که قرار اســت سال 
۲۰۲۰ در دبــی برگزار شــود، گفــت: در این 
نمایشــگاه عالوه بر توانمندی هــای حوزه های 
اقتصادی کشــور و یــا تجهیــز بخش هایی به 
کاالها و محصوالت ســنتی ایران، قسمتی را نیز 
به شــرکت های دانش بنیان و استارت آپ های 

کشورمان اختصاص می دهیم.
حســین زاده یادآور شــد: در این نمایشگاه، دو 
هزار و 1۲ متر فضا در اختیــار ایران قرار گرفته و 

۲۵ میلیون نفر از آن دیدن خواهند کرد.



خبری از مالیات برعایدی سرمایه نیست

عدم استقبال بانک ها از وام مسکن
برهان محمودی    در حالی که سهم بخش مسکن 
از کل تســهیالت بانکی تنها 8.۵ درصد است، رئیس 
کل بانک مرکزی از ســوی رئیس مجلس مکلف شد 

این سهم را تا ۲۰ درصد افزایش دهد.
هفته گذشــته با حضور علــی الریجانــی، وزیر راه 
و شهرســازی، رئیــس کل بانــک مرکــزی، رئیس 
کمیســیون عمران مجلس و مدیرعامل بانک عامل 
بخش مسکن راه های نجات بخش مسکن از وضعیت 
کنونی را بررســی کردند.در این جلسه تصمیم بر این 
شد که سهم تسهیالت بخش مسکن از کل تسهیالت 

بانکی به ۲۰ درصد افزایش یابد.
در حال حاضر سهم بخش مسکن از تسهیالت بانکی 
8.۵ درصد اســت و تنها بانک تخصصی بخش مسکن 
نیز با ظرفیت بــاالی ۹۰ درصد در حــال وام دهی به 

بخش مسکن است.
از سوی دیگر سال ۹۴ در شورای پول و اعتبار تصویب 
شد سایر بانک های تجاری که از ســال ۹۰ ورود آنها 
به بخش مسکن ممنوع شــده بود، می توانند در بازار 
مسکن نیز به اعطای تسهیالت بپردازند که این اتفاق 
هیچ گاه با استقبال بانک ها مواجه نشد. و بانک ها در 
این مدت در بخش ساختمان ســرمایه گذاری انجام 
دادند، عمدتاً به احداث مال ها و مجتمع های تجاری 
ختم شــد که نه تنها تأثیری در بازار مسکن نداشته 
است، بلکه تعمیق و تشدید رکود در بخش ساختمان 
و افزایش هزینه تمام شده ســاخت و ساز را هم در پی 
داشته است. همچنین بانک ملی نیز از سال ۹6 اقدام 
به اعطای تسهیالت مســکن از محل اوراق تسهیالت 
مســکن کرده اســت که با توجه به عدم اســتقبال 
مشتریان این بانک از دریافت این تسهیالت، نرخ هر 
برگه حق تقدم تسهیالت مسکن صادره از بانک ملی 
در حال حاضر در بازار سرمایه به پایین ترین حد خود 
رسیده و وارد کانال ۲۰ هزار تومانی شده است. این در 
حالی است که اوراق تسهیالت مسکن صادره از بانک 
عامل بخش مســکن با ۲ برابر قیمت اوراق تسهیالت 

مسکن بانک ملی در حال خرید و فروش است.

بانک ها کنسرسیوم مسکنی را تشکیل دهند
محمد اســالمی وزیر راه و شهرسازی نیز روز گذشته 
در جلسه شورای عالی مسکن درباره مشکالت بانکها 
برای تأمین مالی بخش مسکن گفت: با توجه به اینکه 
۴۰ درصد نقدینگی در اختیار بانک ملی اســت، 
می تــوان از منابع ایــن بانک بــرای تأمین مالی 

پروژه های تولید و ساخت مسکن بهره برد.
وی همچنین پیشنهاد تشکیل کنسرسیومی از بانکها 

برای تأمین مالی بخش مسکن را ارائه داده است.

بانک عامل مسکن توانایی افزایش تسهیالت 
مسکن را ندارد

ابوالقاســم رحیمــی انارکی ندیرعامــل بانک عامل 
بخش مســکن در گفت وگو بــا مهر درباره جلســه 
افزایش ۲۰ درصدی سهم مسکن از تسهیالت بانکی 
اظهار داشــت: در حال حاضر ســهم بخش مسکن از 

تسهیالت بانکی 8.۵ درصد است.
وی ادامه داد: از ســوی دیگر بانک مســکن در حال 
حاضر بیش از ۹۰ درصد تســهیالت خود را به بخش 
مسکن اختصاص داده است. بنابراین عماًل این بانک 
حداکثر نقــش خــود در زمینه تأمیــن مالی بخش 
مسکن را ایفا کرده اســت. درنتیجه این دستورالعمل 

رئیس مجلس برای سایر بانک ها تکلیف خواهد شد.
این مقام مســئول بانکی تصریح کرد: وظیفه تعیین 
بانک های عامل برای افزایش ســهم بخش مسکن از 
کل تســهیالت بانکی بر عهده بانک مرکزی گذاشته 
شده اســت. بانک مرکزی باید این تقســیم بندی را 

انجام دهد.

بانک ها امکان وام دهی به بخش مسکن را ندارند
محمدهاشم بت شکن در گفت وگو با مهر درباره علت 
عدم استقبال بانک ها از افزایش سهم تسهیالت بانکی 
در بخش مســکن اظهار داشــت: بانک های تجاری 

منطقاً عالقه ای به اعطای تسهیالت مسکن ندارند.
وی افزود: دلیل آن این اســت که تســهیالت مسکن 
اعم از خرید یا ساخت، سررسید باالی 1۰ سال دارد؛ 
معموالً تقسیط تسهیالت خرید، باالی 1۰ سال است 
و تسهیالت ســاخت هم معموالً بعد از دو سال دوره 
مشارکت ساخت، باید به فروش اقساطی تبدیل شود.

بت شــکن ادامه داد: بنابراین چون منابع بانک های 
تجاری کوتاه مدت است، از جهت ضوابط بانکی اقدام 
صحیحی نیست که ســپرده های کوتاه مدت خود را 
به تســهیالت بلند مــدت مانند مســکن اختصاص 
بدهند. بنابراین عدم ورود بانک های تجاری به بخش 

مسکن، منطقی است.
وی یادآور شــد: راهکار این اســت که یک مفری باز 
شــود تا تســهیالت بلندمدت از طریق بازار سرمایه 
به منابع جدید مالی تبدیل شــود. در تمام مدت هم 
این وضعیــت وجــود دارد و راهکار آنها اســتفاده از 
اوراق رهنــی اســت. در دیگر کشــورها، بانک های 
تجاری تســهیالت Home Loan )وام مســکن( 
پرداخت می کننــد اما علت موفقیت آنها این اســت 

که وقتی تسهیالت ۲۰ یا ۳۰ ســاله می دهند، مانده 
تســهیالت را به اوراق بهادار تبدیل کــرده و در قالب 
 MBS )Mortgage-backed security
اواراق تضمین بازگشت وام مســکن( در بازار سرمایه 
به فروش مــی رســانند و درنتیجه بالفاصله ســود 
حاصل از پرداخت تســهیالت را بانک های تجاری با 
این اقدام دریافت می کنند. اما این روش در کشــور 
ما وجود ندارد.عضــو هیئت علمی دانشــگاه عالمه 
طباطبایــی تصریح کــرد: نکته کلیدی تســهیالت 
مسکن این اســت که در تمام دنیا نرخ آن تک رقمی 
است و شرط آن وجود تک رقمی اســت. وقتی تورم 
تک رقمی نداریم، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که 
نرخ تسهیالت مســکن هم تک رقمی باشد. به همین 
دلیل اگر بخواهند این تســهیالت را تبدیل به اوراق 
کرده و در بازار ســرمایه به فروش برسانند، امکان آن 
وجود ندارد. در بازار ســرمایه نرخ تعدیل ۲۰ درصد 
باالتر از هزینه تسهیالت بانکی اســت. بنابراین برای 
بانکهای تجاری به صرفه نیست که اوراق رهنی برای 

تسهیالت بانکی مننتشر کنند.
وی تأکید کرد: یا باید یارانه این مابه التفاوت را دولت 
پرداخت کند یا اینکه فکــر دیگری برای تأمین منابع 
تســهیالت بلندمدت مســکن از ســوی بانک های 

تجاری کرد.

 وام مسکن صندوق یکم اثربخشی خود را 
از دست داده است

مدیرعامــل ســابق بانــک عامل بخش مســکن در 
خصوص تســهیالت مســکن یکم و ناکارآمدی این 
نوع تسهیالت مسکن بیان داشــت: در مقطعی که ما 
صندوق پس انداز مســکن یکم را راه اندازی کردیم، 
متوسط قیمت مسکن در تهران ۳ میلیون تومان بود 
درنتیجه یک واحد 7۵ متری به عنوان الگوی مصرف 
مســکن در تهران را می شــد با ۲۴۰ میلیون تومان 
خریــداری کرد. از آنجایــی که وام مســکن از محل 
صندوق یکم برای زوجین 16۰ میلیون تومان است، 
این تسهیالت بالغ بر ۵۰ درصد یک واحد مسکونی را 

پوشش می داد.
وی ادامــه داد: اما در حال حاضر اگر متوســط قیمت 
مسکن در تهران را 11 میلیون تومان در نظر بگیریم، 
قیمت یک واحد مسکونی 7۵ متری به 8۰۰ میلیون 
تومان می رســد و وام 16۰ میلیونــی تنها ۲۰ درصد 
قیمت ملک را پوشــش می دهد که نشــان می دهد 
تسهیالت صندوق مســکن یکم اثربخشی خود را از 

دست داده است.
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واگذاری اموال مازاد
 وزیــر اقتصاد طی جلســه ای با مدیــران عامل 
بانک های دولتی، تاکید کــرد: برنامه واگذاری 
اموال و دارایی های مــازاد بانک ها باید تا انتهای 

سال 1۳۹8 به سرانجام برسد.
فرهاد دژپســند طی این جلســه کــه در محل 
وزارت اقتصاد برگزار شــد با بیان این مطلب، از 
مدیران عامل بانک های دولتی خواست، برنامه 
مدون واگذاری ها شامل زمان بندی و شیوه های 
واگذاری امــوال و دارایی های مــازاد خود را به 
معاونت امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی 

این وزارتخانه ارائه دهند.
وزیر اقتصاد با بیــان اینکه واگــذاری این اموال 
می تواند به شــیوه های مختلــف از جمله فروش 
مســتقیم، اجاره به شــرط تملیــک، واگذاری 
مدیریت، ETF ) صندوق های ســرمایه گذاری 
قابــل معامله در بورس( و یا هر شــیوه مناســب 
دیگری صــورت گیــرد، از طراحــی و تصویب 
شــیوه های جدید واگذاری، توســط هیات عالی 
واگذاری ظرف روزهای آینده خبر داد که می تواند 
مورد اســتفاده بانک ها نیز قرار گیرد.دژپســند 
همچنین از تصویب امکان واگذاری شــرکت ها 
و اموال مازاد بانک ها در قالــب قانوناجرای اصل 
۴۴ قانون اساسی بواســطه پیگیری های وزارت 
اقتصاد خبر داد و گفت: به این ترتیب، تســهیل 
بیشــتری در اجرای تکلیف قانونی بانک ها برای 

واگذاری اموال مازاد آنها ایجاد می شود.
وی همچنیــن با اشــاره بــه تملیــک برخی 
بنگاه های زیانــده و حتی ورشکســته در قبال 
مطالبــات از ســوی بانک ها اظهار داشــت: به 
نظر من، بانک هایی کــه ناچــار از تملیک این 
گونه بنگاه ها شــده اند، می توانند با بهره گیری 
از تیم هــای تخصصــی کارآفرین، نســبت به 
ساماندهی و ســپس واگذاری این بنگاه ها اقدام 
کنند و از این طریق ضمن احیای مطالبات خود، 

سود بیشتری نیز تحصیل کنند.

تعداد کارت های بانکی 
تراکنش دار به ۹۶.۹میلیون رسید

 بر اســاس آمار بانک مرکزی و شاپرک، از تعداد 
۳۴۰ میلیون کارت صادر شــده بانکی در کشور 
بالــغ بر۹6میلیــون و ۹۵8هــزار کارت بانکی 
از جملــه کارت اعتباری، برداشــت و هدیه در 

فروردین ماه ۹8 تراکنش داشتند.
بررســی آمارهای گزارش اقتصادی شــرکت 
شــاپرک نشــان می دهد کــه از میــان ۳۴۰ 
میلیون و 61۴ هــزار کارت بانکی صادر شــده 
در شــبکه بانکی، در فروردین ماه 1۳۹8 بالغ بر 
۹6 میلیــون و ۹۵8 هــزار کارت بانکی از جمله 
کارت های اعتباری، برداشــت و هدیه تراکنش 
داشتند؛ از سویی دیگر بررسی ها نشان می دهد 
که در اسفند ماه ۹7، تعداد  1۰6 میلیون کارت 
بانکی تراکنش داشته  اما این میزان در فروردین 
ماه با 8.7۵ کاهش پیدا کرده اســت و بیشترین 
کاهش تراکنش را کارت های اعتباری با 71.7۹ 

درصد به خود اختصاص داده است.
 بر اساس گزارش شــاپرک، تعداد کارت هدیه و 
بن کارت تراکنش دار در فروردین ماه ۹8 بالغ بر 
۵ میلیون و 6۲1 هــزار کارت و تعداد کارت های 
اعتباری دارای حداقل یــک تراکنش در مدت 
مشــابه در حدود ۲8 هزار کارت اعتباری بوده 
که نســبت به اســفند ماه با توجه به صدور 1۰ 
هزار کارت بالغ بر 71.7۹ درصد کاهش داشــته 
اســت؛ همچنین با توجه به گســتردگی بسیار 
زیــاد کارت بانکی از نوع برداشــت در کشــور، 
بیشــترین میــزان کارت صادر شــده بانکی را 
این دســته از کارت ها با رقم ۹۴ درصد به خود 
اختصاص داده اند و از مجموع ۹6 میلیون کارت 
بانکی تراکنش دار در فروردین ۹8 در حدود ۹1 

میلیون کارت برداشت تراکنش داشته است.



دستاورد ۱۷ مرحله عرضه نفت و میعانات گازی در بورس انرژی تشریح شد

وش یک میلیون بشکه نفت خام در بورس فر
رامین شهراد    برگزاری 17 مرحله عرضه نفت خام 
و میعانات گازی در بورس انــرژی در هفت ماه اخیر، به 
فروش یک میلیون و 8۵ هزار بشــکه نفت خام منتهی 
شده است.از آبان ماه پارسال تا کنون، نفت خام سبک 
شرکت ملی نفت ایران طی 1۰ مرحله در بورس انرژی 
عرضه شده و نتیجه آن، فروش یک میلیون و 1۵ هزار 
بشکه نفت خام بوده اســت، همچنین عرضه نفت خام 
ســنگین شــرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی از 
امســال کلید خورد که از دو عرضه برگزار شــده، تنها 
یک عرضه به معامله رســید و طی آن، 7۰ هزار بشکه 
نفت ســنگین معامله شــد.عرضه میعانات گازی در 
بورس انرژی نیز از بهمن ماه ســال ۹7 آغاز شد و پنج 
مرحله عرضه این محصول تــا کنون به هیچ معامله ای 
نینجامیده اســت.به این ترتیب، از مجموع 17 عرضه 
انجام شده در حوزه نفت خام سبک، نفت خام سنگین 
و میعانات گازی، تا کنون یک میلیون و 8۵ هزار بشکه 
نفت خام مشتمل بر یک میلیون و 1۵ هزار بشکه نفت 
خام سبک و 7۰ هزار بشکه نفت خام سنگین در بورس 

انرژی معامله شده است.

تسهیالت برای افزایش مشتریان
نکته قابل توجه اینکه وزارت نفــت به منظور جذاب 
کردن عرضه ها، تســهیالت مختلفــی را لحاظ کرده 
اســت؛ هرچند درنظر گرفتن این تســهیالت نیز تا 
کنون نتوانسته در رشد معامالت تاثیر بسزایی داشته 
باشد. بیژن زنگنه، وزیر نفت در این زمینه عنوان کرده 
است: بورسی ها معتقدند کسب موفقیت عرضه نفت 
در بــورس کمی زمان بر اســت و وارد میدان شــدن 

کنشگران و فعاالن این عرصه به زمان نیاز دارد.
زنگنــه درباره تســهیالت درنظر گرفته شــده برای 
خریداران نیــز به تســهیالت در تعهــدات ریالی و 
اعتباری اشــاره و تصریح کرده اســت: محموله های 
عرضه نفت در بورس نیز تا حد امکان )۳۵ هزار بشکه 
یا ۵ هزار تن( کوچک شــده، بنابرایــن امکان خوبی 

برای خریداران به وجود آمده است.

ابالغ شیوه نامه نحوه عرضه نفت خام و میعانات 
گازی در بورس انرژی

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در نشست علنی 
روز ۲8 بهمن ماه سال گذشــته و  در جریان بررسی 
جزئیات بخــش درآمدی الیحه بودجه ســال ۹8، با 
بند الحاقی تبصره یک ایــن الیحه موافقت کردند که 
بر مبنای آن، وزارت نفت مکلف شــد ماهانه حداقل 
۲ میلیون بشــکه نفت خام ســبک، ۲ میلیون بشکه 

نفت خام سنگین و ۲ میلیون بشــکه میعانات گازی 
پارس جنوبــی را به صورت منظم و مســتمر با امکان 
تسویه 1۰۰ درصد ریالی یا ارزی در رینگ بین الملل 
)صادراتی( بــورس انــرژی در چارچــوب قوانین و 
مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه و گزارش 
عملکرد این بند را هر ســه ماه یک بار به کمیســیون 

انرژی مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
در همین راســتا، اردیبهشت ماه امســال، شیوه نامه 
نحوه عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی 
از سوی وزیر نفت ابالغ شد؛ شــیوه نامه ای که زنگنه، 
هدف از تدوین آن را ایجاد شــفافیت پولی در عرضه 
عنوان کرده اســت.به گفته وزیر نفت، تا پیش از ابالغ 
شــیوه نامه، عرضه نفت و میعانــات گازی در بورس 
انرژی تنها با اجازه شورای هماهنگی اقتصادی سران 
ســه قوه صورت می گرفت، اما با توجه به اینکه فروش 
نفت و میعانات گازی در بورس انرژی در قانون ســال 
۹8 ذکر شده، این شیوه نامه با در نظر گرفتن همه فعل 
و انفعاالت فروش توســط وزارت نفت تدوین و در آن، 
به مباحثی همچون نحوه قیمت گذاری و نحوه تعدیل 

قیمت ها اشاره شده است.

10 مرحله عرضه نفت خام سبک
6 آبان ۹7: نخستین عرضه نفت خام سبک در بورس 
انرژی به میزان یک میلیون بشــکه با قیمت پایه هر 
بشــکه 7۹.1۵ دالر که با معامله ۲8۰ هزار بشــکه با 

قیمت هر بشکه 7۴.8۵ دالر پایان یافت.
۲۰ آبان ۹7: دومین عرضه نفت خام سبک در بورس 
انرژی به میزان 7۰۰ هزار بشــکه با قیمــت پایه هر 
بشــکه 71.۵۹ دالر که با معامله 7۰۰ هزار بشــکه با 

قیمت هر بشکه 6۴.۹7 دالر پایان یافت.
1 بهمن ۹7: سومین عرضه نفت خام سبک در بورس 
انرژی به میزان یک میلیون بشــکه با قیمت پایه هر 
بشــکه ۵۲.۴۲ دالر که بدون هیچ معاملــه ای پایان 
یافت.1۵ بهمن ۹7: چهارمین عرضه نفت خام سبک 
در بورس انرژی به میزان یک میلیون بشــکه با قیمت 
پایه هر بشــکه  ۵6.۲۴ دالر که بدون هیچ معامله ای 
پایان یافت.۲۹ بهمــن ۹7: پنجمین عرضه نفت خام 
ســبک در بورس انرژی به میزان یک میلیون بشکه 
با قیمت پایه هر بشــکه  ۵6.81 دالر که با معامله ۳۵ 

هزار بشکه با قیمت هر بشکه ۵۲.۲۵ دالر پایان یافت.
1۳ اســفند ۹7: ششــمین مرحله عرضــه نفت خام 
ســبک در بورس انرژی به میزان یک میلیون بشکه 
با قیمت پایه هر بشــکه ۵۹.6۳ دالر کــه بدون هیچ 
معامله ای پایان یافت.۲7 اسفند ۹7: هفتمین مرحله 

عرضه نفت خام ســبک در بورس انرژی به میزان یک 
میلیون بشــکه با قیمت پایه هر بشکه 61.7۳ دالر که 

بدون هیچ معامله ای پایان یافت.
۲۰ فروردین ۹8: هشــتمین مرحله عرضه نفت خام 
ســبک در بورس انرژی به میزان یک میلیون بشکه 
با قیمت پایه هر بشــکه 6۳.۳6  دالر کــه بدون هیچ 
معاملــه ای پایان یافــت.۳ اردیبهشــت ۹8: نهمین 
مرحله عرضه نفت خام ســبک در بــورس انرژی به 
میزان یــک میلیون بشــکه با قیمت پایه هر بشــکه 

6۵.۴۳ دالر که بدون هیچ معامله ای پایان یافت.
۳1 اردیبهشــت ۹8: دهمین مرحله عرضه نفت خام 
ســبک در بورس انرژی به میزان ۲ میلیون بشــکه با 
قیمت پایــه هر بشــکه 67.۲8 دالر که بــدون هیچ 

معامله ای پایان یافت.

۵ مرحله عرضه میعانات گازی
۲۴ بهمن ۹7: نخستین مرحله عرضه میعانات گازی 
پارس جنوبی در بورس انرژی بــه میزان یک میلیون 
بشــکه با قیمت پایه هر بشــکه 61.1۹ دالر که بدون 

هیچ معامله ای پایان یافت.
6 اســفند ۹7: دومین مرحله عرضــه میعانات گازی 
پارس جنوبی در بورس انرژی بــه میزان یک میلیون 
بشــکه با قیمت پایه هر بشــکه 6۲.76 دالر که بدون 
هیچ معامله ای پایان یافت.۲۰ اســفند ۹7: سومین 
مرحله عرضــه میعانــات گازی پــارس جنوبی در 
بورس انرژی بــه میزان یک میلیون بشــکه با قیمت 
پایه هر بشــکه 66.۳1  دالر که بدون هیچ معامله ای 
پایان یافــت.۲7 فروردیــن ۹8: چهارمیــن مرحله 
عرضه میعانات گازی پــارس جنوبی در بورس انرژی 
به میزان یک میلیون بشــکه با قیمت پایه هر بشــکه 

67.8۵ دالر که بدون هیچ معامله ای پایان یافت.
17 اردیبهشــت ۹8: پنجمین مرحله عرضه میعانات 
گازی پــارس جنوبی در بورس انــرژی به میزان یک 
میلیون بشکه با قیمت پایه هر بشکه 7۲.۲۰ دالر که 

بدون هیچ معامله ای پایان یافت.

2 مرحله عرضه نفت خام سنگین
1۰ اردیبهشــت ۹8: نخســتین عرضــه نفت خام 
سنگین در بورس انرژی به میزان یک میلیون بشکه با 
قیمت پایه هر بشکه 6۳.۵1 دالر که با معامله 7۰ هزار 

بشکه با قیمت هر بشکه 6۰.68 دالر پایان یافت.
7 خرداد ۹8: دومین عرضه نفت خام سنگین در بورس 
انرژی به میزان دو میلیون بشکه با قیمت پایه هر بشکه 

6۴.۲۹ دالر که بدون هیچ معامله ای پایان یافت.
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انجام بیش از ۴ هزار متر حفاری 

در مناطق نفت خیز کشور
 معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در 
امور فنی و مهندســی از انجام ۴ هزار و ۲۵1 متر 
حفاری جهت دار و افقــی روی 1۰ حلقه چاه در 
دو ماه نخست امسال در مناطق نفت خیز کشور 

خبر داد.
مهران مکوندی بــا بیان اینکه حفــاری افقی و 
جهت دار از شــیوه های روزآمد صنعت حفاری 
اســت، گفت: افزون بر حفاری جهت دار و افقی، 
حفاری 16۳ متر مغزه گیری از ســه حلقه چاه 
محقق شــد که در کســب اطالعــات جامع از 

مخازن نفت  و گاز بسیار با اهمیت است.
وی با تاکید بر اینکه هر یک از خدمات تخصصی 
فنــی و ویژه حفــاری در اجــرای عملیات حفر 
چاه هــای نفــت  و گاز نقش اساســی و مکمل 
زنجیره فرآیند کار دارد، اظهــار کرد: 67 مورد 
عملیات نمودارگیری درون چاهــی، 78 مورد 
نمودارگیری ســطحی و ۵۵ عملیــات تکمیل 
چاه در این چارچوب انجام شــده که در مجموع 

شامل ۲۰۰ عملیات تخصصی است.
معاون مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران در 
امور فنی و مهندســی گفت: در حوزه مدیریت 
خدمــات فنــی از ابتــدای فروردین تــا پایان 
اردیبهشــت، 8۵1 عملیات شــامل 181 مورد 
سیمانکاری، ۲1 مورد عملیات اسیدکاری ویژه، 
۳86 مورد عملیــات تزریق پذیــری، ۴7 مورد 
خدمات لوله مغزی ســیار، 78 مــورد عملیات 
آزمایش چاه با ســاقه مته و 1۲ مــورد عملیات 

کامل و ویژه حفاری با هوا انجام شده است.

نفتکش چینی، خط شکن 
 تحریم های نفتی آمریکا 

علیه ایران
 صنعــت نفت جهــان در حال نظــاره تحوالت 
مربوط به یک نفتکش چین است که نفت ایران 
را بارگیری کرده است؛ سوپر نفتکش پسیفیک 
براوو ، اولین محموله نفتی پس از لغو معافیت ها 

توسط ترامپ است.
به گزارش مهر به نقل از سی ان بی ســی، صنعت 
نفت جهان در حال نظاره تحوالت مربوط به یک 
نفتکش چین اســت که نفت ایران را بارگیری و 

احتماالً تحریم های آمریکا را نقض کرده است.
دو وب ســایت تانکرترکــر دات کام و کی پی ال آر، 
که کار آنهــا ردیابی نفتکش ها اســت، اولین مبدا 
نفتکش پاســیفیک براوو را، پــس از اینکه دولت 
ترامپ معافیــت واردات نفت از ایــران را لغو کرد، 
ثبت کرده اند. طبق این داده ها نفتکش مورد نظر 
نفت ایــران را حمل می کند و احتمــاالً مقصد آن 
چین می باشد. این اولین محموله ای است که پس 

از پایان معافیت ها در 1 میبارگیری شده است.
جان کیلداف، از شرکای اگین کپیتال، می گوید: 
آیا چینی ها واقعــاً می خواهند تحریم ها را نقض 
کنند یا خیر؟ اگر این کار انجام شــود، این اولین 
نقض آشکار تحریم های آمریکا خواهد بود و اگر 
آنها واقعاً به این کار پایبند باشــند، این پیروزی 
بزرگی برای ایران اســت و برای این کشور بسیار 
اهمیــت دارد. این کمک می کنــد دولت ایران 

راحت تر به کار خود ادامه دهد.
وزارت خارجــه آمریــکا در مــورد اینکــه آیا 
پاسیفیک براوو تحریم های آمریکا را نقض کرده 
اســت یا نه، اظهار نظری نکرد، اما اعالم کرد که 
واشــنگتن تمام نفتکش هایی را که تحریم ها را 

نقض کنند، تحریم خواهد کرد.
ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا گفــت: 
خزانه داری آمریکا کشــتی ها و شرکت هایی که 
تجارت با ایران را تسهیل کنند را مورد هدف قرار 
خواهــد داد و برای جامعه کشــتی رانی جهانی 
هم صراحتاً مشخص شــده است که ما با جدیت 

تحریم های خود را دنبال می کنیم.



برای تأمین آب هفت استان

پای آب شیرین کن ها به جنوب ایران باز می شود
پونه ترابی    اقلیم خشــک ایران باعث شد همواره 
دغدغه آب بر روی دوش این کشــور سنگینی کند؛ 
دغدغــه ای که راهکارهــای مختلفی بــرای حل آن 
در نظر گرفته شــده و به نظر می رســد اســتفاده از 
واحدهای آب شیرین کن سرخط مهم ترین اقدامات 
درحال انجام بوده و در این راستا 68 واحد تأسیسات 
نمک زدایی آب در نوار ساحلی جنوب کشور در حال 

احداث و بهره برداری است.
برای تأمین آب برخی اســتان ها و کم رنگ تر شــدن 
دغدغه کــم آبی، اســتفاده از آب دریاها هــم یکی از 
راه حل هاست. به گفته کارشناسان، با وضعیت کنونی 
خشکســالی و تغییر اقلیم موجود، چاره ای جز رفتن 
به ســمت تأمین آب شــیرین از محل آب دریا وجود 
نخواهد داشت، در این راســتا نیز مطالعاتی که وزارت 
نیرو و شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشور انجام 
داده، به تصویب رســیده و ابالغ شــده است که در فاز 
اول، آب مورد نیاز حاشیه صد کیلومتری جنوب کشور 
در اســتان های سیســتان و بلوچســتان، هرمزگان، 
خوزســتان و بوشــهر، به طور کامل از آب دریا تأمین 

شود و از آب های درون سرزمینی رفع نیاز شود.
هم چنین طبق برنامه ریزی انجام شده، باید در آینده 
دو میلیون مترمکعب در شــبانه روز، آب شیرین کن 
داشته باشیم؛ هم اکنون نیز ۴۰۰ هزار مترمکعب آب 
شیرین کن در حال ساخت و بهره برداری است و قرار 
شــده تا طی دو فاز، با تأمین ۳۰۰ هزار مترمکعب آب 
در شبانه روز، به اهداف مورد نظر دست یافت و به نظر 
می رســد که با این رویکرد دولت بتواند گام بزرگی در 

این حوزه بردارد.

 موضع دولت درباره تأسیس واحدهای
 آب شیرین کن

اواسط سال گذشــته بود که رئیس جمهوری بر این 
مســاله تاکید کرده و گفته بود که ایران تقریباً در یک 
منطقه خشک قرار گرفته اســت و ما باید برای مردم 
به فکر آب باشــیم؛ ایران هیچ مشکل آبی ندارد، بلکه 
مشــکل تــالش و برنامه ریــزی دارد. وی هم چنین 
گفته بود در جنوب و شــمال آب داریم؛ چطور تمام 
کشــورهای حاشــیه جنوبی خلیج فارس از این آب 
استفاده می کنند و ما استفاده نمی کنیم و همه چشم 
ما به آسمان بوده که باران ببارد. خداوند منابع بزرگ 

آب را در کنار ما قرار داده و باید از آن ها استفاده کنیم.
به گفته او، در شــمال باید همانند دیگر همسایگان از 

دریای خزر استفاده کنیم. 
در حالی که دیگران در حــال بهره گیری از آب دریای 
خزر هســتند اما ما معطل مانده ایم و تماشا می کنیم. 
کشورهای همسایه در دریای خزر، این همه آلودگی 
درســت می کنند، به گونه ای که در ســاحل خزر در 
مازندران، گیالن و گلســتان الیه نفتی روی آب بسته 
شده است و ما استفاده مشــروع مان از این دریا را به 
بهانه های بســیار جزئی که نادرست و ناصحیح است، 

انجام نمی دهیم.
همچنین اواسط سال گذشته، رضا اردکانیان - وزیر 
نیرو - اعالم کرد که در زمینه آب شیرین کن ها، 1۴۲ 
قرارداد مشــارکت بخش خصوصی با سرمایه ای بالغ 
بر 7,۳۰۰ میلیارد تومان منعقد شــده است و وزارت 
نیرو برنامه های ویژه ای را برای ایــن موضوع در نظر 

گرفته است.

 احداث و بهره برداری ۶8 واحد نمک زدایی
 در جنوب کشور

بر این اســاس، معاون مهندســی و توســعه شرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشور، با اشــاره به اجرای 
سیاست تأمین آب شرب نوار ســاحلی جنوب کشور 
از دریا، گفت: در راســتای این سیاســت ها 68 واحد 
تأسیســات نمک زدایی آب در نوار ســاحلی جنوب 

کشور در حال احداث و بهره برداری است.
شــاهین پاکروح با بیــان این که به اســتناد بند الف 
ماده ی ۳6 برنامه ی ششــم توسعه، دولت مکلف است 
تا پایان اجرای برنامه، حداقل ۳۰ درصد آب آشامیدنی 
مناطق جنوبی کشــور را از طریق شیرین ســازی آب 
دریا تأمین کند، اظهار کرد: در حال حاضر در کشــور 
6۲ واحد نمک زدایی آب با مجموع ظرفیت تولید ۲6۰ 
هزار مترمکعب در شــبانه روز در حال بهره برداری و 
۲۵ واحد دیگر نیز با مجموع ظرفیت تولید ۲۳6۲۲۰ 
مترمکعب در شبانه روز در دســت ساخت است.وی 
افزود: از این تعداد 68 واحــد با مجموع ظرفیت تولید 
روزانه ی ۴۳۹ هــزار مترمکعب در اســتان های واقع 
در حاشــیه ی خلیج فارس و دریای عمــان قرار دارند 
که از نظر تعداد ۲.78 درصــد و از نظر ظرفیت ۵.88 
درصد کل تأسیســات نمک زدایی آب شرب کشور را 
شامل می شــود. وی درباره دیگر طرح ها نیز توضیح 
داد: عالوه بر طرح های مذکــور، مطالعات طرح جامع 
ارزیابی ســامانه های نمک زدایی از آب های شور و لب 
شور در مناطقی از هفت استان در نوار ساحلی جنوبی 
کشــور که در فاصله 1۰۰ کیلومتری از خلیج فارس و 

دریای عمان قرار دارند، انجام شده است.

تولید

وزیر صنعــت، معدن و تجــارت گفت: 
مــردم حــق دارنــد بدانند کــه نتایج 
 اقدامهای انجام شده در زمینه راه اندازی

 ســامانه های مختلف چیســت و چه 
تاثیری بــر روی تامین اقــالم کاالیی 
مورد نیاز آنهــا دارد.رضــا رحمانی در 
جلسه ساماندهی لجســتیک تجاری و 
زنجیره های تامین کشور اظهار داشت: 
ســامانه های مرتبــط با ســازماندهی 
اطالعــات و فرآیندهــای ورود اعــم از 
کاالهای تولید داخل یا وارداتی، توزیع و 

عرضه کاال باید به درستی به 
ذینفعان این طــرح از جمله 

اصناف کشور معرفی شوند.
به گفته وی، الزم است آثار و 
نتایج این طرح ها باید برای 
آحاد مردم ملموس شود و 
گام های برداشــته شده به 

اطالع دقیق آنها برسد.رحمانی  افزود: 
برای اجتنــاب از برخی اقدام های زائد 
در مدیریت درست توزیع کاال درکشور 
ضروری است سامانه های متعدد رصد 

کاال یکپارچه شده و افراد را 
هر روز به یک سامانه جدید 

ارجاع ندهیم.
وی تاکیــد کــرد: اطالعات 
کاالهــای  مثــل  ورودی 
و  وارداتــی  یــا  تولیــدی 
دریافت  افــراد  همچنیــن 
کننــده اطالعــات و آمــار در صــورت 
مراجعــه، باید به ســریع ترین و ســهل 
ترین روش های ممکن به مــوارد مورد 
نیاز دسترســی داشته باشــند.اصالح و 

ســاماندهی اصولی نظــام توزیع کاالی 
کشــور به گونــه ای باید باشــد که در 
شرایط خاص با مشــکالت ناخواسته ای 
روبرو نشویم.براســاس طرح ساماندهی 
لجســتیک تجاری و زنجیره های تأمین 
کشــور، رصد پذیر کردن جریان گردش 
کاال، ایجاد ســامانه مدیریت توزیع کاال 
در کشور، تدوین سند جامع نظام توزیع، 
توانمند ســازی اصناف و شــبکه توزیع 
کاالهای اساســی و غیره از سوی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت دنبال می شود.

دیدگاه

وزیر صنعت: مردم حق دارند از نتایج راه اندازی سامانه های مختلف مطلع شوند

۵
وزنامـهدوشنبه      13  خرداد 1398     شماره 310 ر

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

@kharidaar
@kharidaarوط شد صادرات سنگ آهن مشر

 از پانزدهم خردادماه امسال صادرات محصوالت 
ســنگ آهن با کد تعرفه ای )HS( چهار رقمی 
۲6۰1 پس از تأیید دفتــر صنایع معدنی وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت در ســامانه فرامرزی 

گمرک امکانپذیر خواهد بود.
بر اساس ابالغیه جدید وزارت صنعت به گمرک 
ایران، برای صادرات بخــش معدن و اطمینان از 
برگشت ارز حاصل از صادرات از پانزدهم خرداد 
ســال جاری، صادرات محصوالت ســنگ آهن 
با کد تعرفه ای )HS( چهــار رقمی ۲6۰1 صرفاً 
از طریــق واحدهای تولیدکننده ســنگ آهن، 
کنســانتره و گندله آهن یا نماینده رسمی آنها و 
مطابق با روال جاری بــرای محصوالت فوالدی 
هم پس از تأییــد دفتر صنایــع معدنی وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت در ســامانه فرامرزی 

گمرک امکانپذیر خواهد بود.
بر اساس این نامه همچنین اعالم شده است که با 
اتمام بررسی ها درباره سایر مواد معدنی معاونت 
امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت درباره 
آنها هم مطابق بخشــنامه زیر از طریق ســامانه 

فرامرزی گمرک اقدام کند.

۲۳۰ تصفیه خانه در شهرک های 
صنعتی مستقر می شود

 معــاون فنــی ســازمان صنایــع کوچــک و 
شــهرک های صنعتی گفت: ۲۳۰ تصفیه خانه 
صنعتی با ظرفیت 17۵ هزار متر مکعب پاالیش 
روزانه فاضالب با هدف مدیریــت بهینه آب در 

شهرک های صنعتی مستقر می شود.
فتحعلــی محمــدزاده در نشســت تخصصی 
ســازگاری با کم آبی گفت: در 1۰ شــهرک نیز 
سیستم اســتحصال آب به بهره برداری رسیده 

است.
وی با اشــاره به اینکه آب بخــش صنعت 1.8 تا 
۲ درصد اســت، افزود: یک درصد آب کشــور 
مســتقیم در تولید مصرف می شــود و به ازای 
مصرف هر لیتر آب در شــهرک های صنعتی ۵۳ 

تا ۵۵ شغل ایجاد شده است.
محمدزاده گفت: از میزان حدود ۲ درصد سهم 
آب صنعت در ایران، تنها حدود یک درصد آن به 
واحدها و کارخانجــات صنعتی و صنایع معدنی 
تعلق داشته و مابقی آن به ســایر موارد از جمله 
نیروگاه های تولیــد برق، صنایــع دام و طیور، 
اصناف تولیدی و صنایع نفت گاز و پتروشــیمی 

مربوط است.
وی به محورهای اهــم اقدامــات و برنامه های 
اجرایــی وزارت صنعت، معــدن و تجارت برای 
مدیریت مصرف آب در بخش صنعتی اشاره کرد 
و افزود: توسعه سیســتم های تصفیه فاضالب و 
استفاده از سیستم بازچرخانی آب در فرآیندها 
و واحدهــای صنعتــی و نیــل بــه تخلیه صفر 
پساب، استفاده از پســاب ها، آب های نامتعارف 
و فاضالب های منطقه ای و شــهرهای مسکونی 
برای اســتفاده در فرایندهای صنعتی و انتقال 
واحدهای موجود و یا اســتقرار واحدهای جدید 
صنایع آب بر در مناطق ساحلی و استفاده از آب 

شیرین کن از جمله این اقدامات است.
محمــدزاده اســتقرار صنایع در اســتان های 
دارای پتانسیل برای استفاده از آب های مرزی، 
اســتفاده از فناوری ها، دســتگاه ها و تجهیزات 
کم مصرف یا خشــک جهــت تولید محصوالت 
به جای فناوری های پرمصرف و توسعه ممیزی 
و بهینه ســازی مصرف آب در صنعت را از دیگر 

اقدامات برای مدیریت مصرف آب بیان کرد.
وی با تاکید بر اینکه واحدهــای صنعتی آب بر 
به نقاطی که مشــکل آب نداریم، هدایت شود، 
گفت: در حال حاضر واحدهای صنعتی بزرگ در 
مناطقی که آب کافــی وجود دارد ضمن کاهش 
هزینه تولید آنها، به راحتــی می توانند به تولید 

خود ادامه دهند.



جزئیات پیشنهاد جدید وزارت راه برای ساماندهی اجاره مسکن

وی میز معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات ر
محسن محروقی    مطابق متن پیش نویس الیحه 
پیشــنهادی وزارت راه، اگر مدت قــرارداد اجاره از ۲ 
سال کمتر نبوده و افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد 
اجاره بهای اعالمی کمیته ملــی تعیین نرخ افزایش 
اجاره بها نباشــد، موجــران از 1۰۰ درصــد مالیات 

بردرآمد امالک معاف می شوند.
وزارت راه و شهرســازی بــا توجه به تحــوالت اخیر 
در بازار اجاره و نیاز ضروری بــه مداخله دولت برای 
حمایت از مســتاجرین و نیز تعریف مشوق های الزم 
برای عرضه بیشــتر واحدهای اســتیجاری به بازار 
اجاره مسکن، پیش نویس الیحه »اصالح تبصره 11 
ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم« را برای بررسی 
و طی تشــریفات قانونی به هیئت وزیران ارائه کرده 

است.
موثر نبودن معافیت مالیاتی در نظر گرفته شــده در 
متن فعلــی قانون برای کمک به بازار اجاره مســکن، 
عرف یکساله بودن قراردادهای اجاره مسکن در کشور 
ایران و عدم تمایل به انعقــاد قراردادهای بلندمدت، 
هزینه های گــزاف مالی از جمله هزینــه جا به جایی 
و انعقاد قرارداد جدید برای مســتاجرین و موجرین 
)مستاجرین هزینه های بیشتری را تقبل می نمایند(، 
هزینه های غیرمســتقیم و هزینه های روانی ناشی از 
جا به جایی محل سکونت برای مســتاجرین، اثرات 
نامطلوب ناشــی از نااطمینانی از میزان افزایش اجاره 
بها بر زندگی مستاجران، تالش برای فرهنگ سازی و 
پایه گذاری انعقاد قرارداد بلند مدت اجاره، تشویق به 
اجاره دادن واحدهای ساخته شده توسط انبوه سازان 

از دالیل توجیهی ارائه این الیحه است.

بر اســاس این متن پیش نویس، مالکان مجتمع های 
مسکونی دارای سه واحد اســتیجاری یا بیشتر که با 
رعایت الگوی مصرف مســکن بنا به اعالم وزارت راه 
و شهرسازی ســاخته شده یا می شــوند یا درآمد هر 
شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در 
تهران تا مجموع 1۵۰ مترمربع و در ســایر شهرها تا 
مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، در طول مدت 
اجاره از 1۰۰درصد مالیــات بردرآمد امالک اجاری 
معاف می باشند، مشــروط بر آنکه اوال میزان افزایش 
اجاره بها بیشــتر از نرخ رشــد اجاره بهای اعالمی از 
ســوی »کمیته ملی تعیین نرخ افزایــش اجاره  بها« 
متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی، نماینده کمیســون اقتصاد مجلس شورای 
اســالمی، نماینده وزارت راه و شهرســازی)رئیس 
کمیته(، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی)دبیر 
کمیته(، نماینده شــورای عالی اســتان ها، نماینده 
اتحادیه مشــاورین امالک، نماینده دادســتانی کل 
کشــور، نماینده بانــک مرکزی و نماینده ســازمان 

حمایت از مصرف کندگان و تولیدکنندگان، نباشد.
ثانیــا، حداقل مدت اجــاره در قرارداد اجــاره واحد 
مشمول معافیت در هر بار کمتر از دوسال نباشد مگر 
اینکه مســتاجر متقاضی عدم تمدیــد مدت قرارداد 
اجاره بوده باشد. و ثالثا یک نسخه قرارداد اجاره )اعم 
از رســمی یا تنظیم شــده در بنگاه معامالت امالک( 
در زمان ارائه اظهارنامــه مالیاتی به اداره امور مالیاتی 

مربوطه ارائه شود.
ایــن الیحه در حال بررســی در کمیســیون اقتصاد 

هیئت دولت است.

افزایش تراکم برای حل مشکل مسکن 
خانوارهای کم درآمد

وزیــر راه و شهرســازی از افزایش تراکــم در برخی 
مناطــق مطابق ضوابط برای حل مشــکل مســکن 
خانوارهای کم درآمد خبر داد و گفت: بانک ملی بیش 

از ۴۰ درصد نقدینگی را در اختیار دارد.
محمد اسالمی با بیان این که باید روش های جدیدی 
به کار گرفته شــود تا بتوان به اهداف تولید مســکن 
دســت یافت، اظهار کرد معتقدم بایــد راهکارهای 
مبتنی بر بازار ســرمایه را تقویت کنیــم. اگر بتوانیم 
پروژه های بزرگ وزارت راه و شهرســازی را به سهام 
تبدیل و آنرا در فرابورس عرضه کنیم نقدینگی خوبی 
فراهم می شود که می توانیم پروژه را با مزیت هایی که 

برایش ایجاد می شود، پیش ببریم.
وی با بیان این که تعامل با مجلس برای رونق مســکن 
رویکردی مناســبی اســت، افزود:هرگونه ساخت و 
ســازی در چارچوب ضوابط طرح های جامع و هادی 
انجام می شــود. در عین حــال در مناطقی که امکان 
افزایش تراکم بر اساس ضوابط وجود دارد، این کار را 
انجام می دهیم گشایشی حاصل شود و بتوان مشکل 
مســکن خانوارهای کم درآمد و متوســط را برطرف 

کرد.  
وی با اشاره به این که  ایجاد کنسرســیوم بین بانکها 
راهکار مناســب دیگر بــرای تامیــن منابع مالی 
پروژه های مســکن، تصریح کرد: بانک ملی بیش از 
۴۰ درصد نقدینگی را در اختیار دارد؛ به همین دلیل 
ایجاد کنسرســیومی بین بانک ها می تواند مشکالت 

مردم را در حوزه مسکن حل و فصل کند.

پالک

معاون وزیر راه و شهرســازی با تاکید 
بر این که نقدینگــی حاصل از فروش 
عرصه مســکن مهر باید صــرف ارتقا 
امکانات شــهرها شــود، دلیــل عدم 
استقبال از خرید عرصه واحدهای این 
طرح در برخی شهرهای جدید را بیان 
کرد.حبیب اهلل طاهرخانی با تأکید بر 
اهمیت تعیین تکلیــف و اتمام هرچه 
ســریعتر پروژه های مســکن مهر در 
شهرهای جدید باقیمانده اظهار کرد: 
در حال حاضر به غیر از شهرهای جدید 

پرند، پردیس و هشــتگرد، 
شــهر جدید دیگری دارای 
مشــکل حاد و جــدی در 
حوزه مســکن مهر نیست 
که ایــن مــوارد نیــز باید 
با برنامــه ریــزی دقیق و 
مناســب تا پایان امسال به 

مرحله قابل توجهی برسد.
وی درباره فروش عرصه های مســکن 
مهر نیز بیان کرد: این مسئله تا چندی 
پیش برای ما به عنوان مشکل محسوب 

می شد امروز به یک فرصت 
تبدیل شــده و بایــد مورد 
توجه قــرار گیــرد چراکه 
ما می توانیــم از نقدینگی 
حاصل از این امر در رشــد و 
ارتقای خدمــات و امکانات 
شــهرها بهره مند شــویم. 
قطعا تعیین تکلیف عرصه های مسکن 
مهر یکی از وظایف اصلی شرکت ها به 
شــمار می رود چراکه به عنوان حقوق 
دولتی محســوب شــده و باید مورد 

پیگیری قرار بگیرد.
وی با بیــان نبود اســتقبال از خرید 
عرصه های مســکن مهــر در برخی 
شــهرهای جدید به دلیل عدم توجیه 
مناســب مالکان بوده و باید از ســوی 
شــرکت ها انجام شــود، گفت: قطعا 
شرایط شــهرهای گوناگون با یکدیگر 
تفاوت داشته و توانایی شهروندان نیز 
متنوع است اما این بدان معنا نیست که 
در برخی شهرها به هیچ وجه ظرفیت 

فروش عرصه وجود ندارد.

مسکن مهر

عدم استقبال از خرید عرصه مسکن مهر در شهرهای جدید
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در شهر تهران
تهران نشــینی سخت تر از همیشــه شده است؛ 
این ادعایی اســت که بســیاری از شــهروندان 
تهرانی که در ماه های گذشــته مشــغول عقد 
قرارداد جدید اجــاره منزل یا تمدیــد قرارداد 
پیشین بوده اند، بر آن تأکید می کنند و آمارهای 
اقتصادی نیز نشــانگر آن اســت که این ادعا تا 

حدود زیادی ریشه در واقعیت دارد.
درحالی کــه جدیدترین آمارهــای اقتصادی 
اعالمی بانک مرکزی خبر از کاهش شدید تعداد 
معامالت مسکن در شهر تهران می دهد، نگاهی 
به روند 1۵ســاله نرخ اجاره بها در شهر تهران و 
مقایســه آن با هشت کالن شــهر دیگر کشور، 
نشــان دهنده افزایش فشــار بر اجاره نشینان 
تهرانی است؛ وضعیتی که در یک ماه اخیر شدت 
بیشــتری گرفته و تمدید قراردادهای پیشین 
اجاره منازل مســکونی را برای بخش بزرگی از 
چند میلیون اجاره نشــین تهرانی ناممکن کرده 
است. وضعیتی که می تواند فرمان نانوشته ای را 
اجرائی کند که یکی از کاربران شبکه اینترنت در 
واکنش به گزارش روز گذشته این روزنامه درباره 
وضعیت مسکن ابراز کرده است: »تهران تکمیل 
است، به شــهرهای خود برگردید و در خانه های 

خود زندگی کنید و اجاره هم ندهید«.
نگاهی به آخرین آمارهای منتشرشــده از سوی 
شــهرداری تهران که مربوط به سال ۹۵ است، 
اهمیت اجاره بها در شــهر تهــران را برای ادامه 
حیات شــهری پایتخت ایران نشــان  می دهد. 
طبق این آمارهــا، بیش از نیمــی از واحدهای 
مسکونی شهر تهران استیجاری هستند و میزان 
این اجاره نشــینی در مناطقی که محل سکونت 
طبقــه متوســط و شــهروندان کم بضاعت تر 
است، بیشــتر از مناطق مرفه شمال شهر است. 
برای مثال، درحالی که بیــش از ۹1 هزار واحد 
مســکونی در منطقه یک ملکی و ۵۵ هزار واحد 
مســکونی در این منطقه استیجاری هستند، در 
منطقه 1۵ شــهر تهران بیــش از ۹7 هزار واحد 
مسکونی اســتیجاری و ۹1 هزار واحد مسکونی 
مالک نشین هستند. به این ترتیب می توان گفت 
با افزایش فشــار بر مســتأجران در شهر تهران، 
عمال آن بخش از شــهروندان تهرانی که موتور 
محرکه این کالن شــهر محســوب می شوند، به 

بیرون از تهران رانده می شوند.
 از ســوی دیگر، نگاهــی به ســری های زمانی 
منتشرشــده از ســوی مرکز آمار ایران نشــان 
می دهد چگونــه منطق نرخ اجاره بها در شــهر 
تهران به شــکل معناداری از نــرخ اجاره بها در 
دیگر شــهرهای بزرگ کشــور فاصله گرفته و 
به پیش تاخته اســت. برای مقایســه معنادارتر 
ایــن قیمت هــا می توان به شــاخص نســبت 
اجاره بها در تهران در مقایســه بــا اجاره بها در 
هشت کالن شــهر دیگر کشــور رجوع کرد. این 
شاخص که از تقسیم نرخ متوســط اجاره بها در 
شــهر تهران بر میانگین نرخ متوســط اجاره بها 
در هشــت کالن شــهر اصفهان، کرج، شــیراز، 
تبریز، مشــهد، قم، کرمانشــاه و اهواز به دست 
می آید، به خوبی نشــان دهنده افزایش معنادار 
فاصله میان اجاره بها در پایتخــت ایران با دیگر 

کالن شهرهای کشور است. 
در واقع درحالی که در سال 1۳8۴ نرخ متوسط 
اجاره خانه در تهران ۲,17 برابــر میانگین نرخ 
متوسط اجاره خانه در هشــت کالن شهر دیگر 
کشــور بود، در آخرین آمار اعالم شــده از سوی 
مرکز آمــار که مربوط به نیمه اول ســال 1۳۹7 
اســت، نرخ متوســط اجاره خانــه در تهران به 
۳,7۵ برابر میانگین نرخ متوســط اجاره خانه در 
هشت کالن شهر دیگر کشور رسیده است که در 
صورت انتشار آمارهای مربوط به نیمه اول سال 
1۳۹8 که شــاهد موج افزایشی آن هستیم، این 

نسبت بیش از این نیز افزایش خواهد یافت. 



تنها راه برای جلوگیری از قاچاق بنزین 

کارت سوخت، فرشته نجات می شود؟
ســحر بابایی    طی چند ماه اخیر اخبار مربوط به 
بنزین حواشی بسیاری را به دنبال داشت، اما درنهایت 
دولت برای احیــای مجدد کارت ســوخت تصمیم 
گرفت تا شــاید از این طریق بتواند وضعیت مصرف و 

قاچاق بنزین را سرو سامان دهد.
کارشناســان می گویند ارقام سرسام آوری که درباره 
میزان مصرف سوخت، یارانه و قاچاق سوخت منتشر 
می شــود، زنگ خطر را درباره وضعیت این فرآورده 
نفتی و بودجــه ای که در این زمینه دود می شــود، به 
صدا درآورد و دولت را بر آن داشت تا راهکاری را برای 

سامان دهی وضع موجود به کار گیرد.
برای این منظور سناریوهای مختلفی روی میز دولت 
و مجلس قرار گرفت که مهم ترین آن بازگشت کارت 
سوخت و در پی آن ســهمیه بندی بنزین بود. در این 
راستا زمستان سال گذشته، شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد بازگشــت کارت 
ســوخت جدی اســت و از مالکان خــودرو و موتور 
سیکلتی که فاقد کارت سوخت بودند خواست تا برای 

دریافت کارت سوخت المثنی اقدام کنند.
ســرانجام طبق آخرین خبرهــا اســتفاده از کارت 
سوخت اجباری شــد و عرضه بنزین در جایگاه های 
سراســر ایران از ۲۰ مردادماه امســال صرفــاً با ارائه 
کارت هوشمند سوخت خودرو امکانپذیر خواهد بود؛ 
موضوعی که حسن زیا کاشــانی، مدیرعامل پیشین 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی معتقد است 

می تواند نتایج خوبی را در پی داشته است.
وی با بیــان این که تنهــا ابزار مفیــد و مؤثری که در 
دوره اول اجرا نیز امتحان خود را پس داده، اســتفاده 

از کارت سوخت است، به ایســنا گفت: در گذشته نیز 
تاکید کرده بودم که با عملیاتی شدن کارت هوشمند 
ســوخت در دوره اول تا ۲۵ میلیون لیتــر از مصرف 
بنزین کاسته خواهد شــد اما در همان زمان نیز چون 
استنباط این بود که قاچاق ســوخت فقط با نفتکش 

انجام می شود، این موضوع مورد استقبال قرار گرفت.
مدیرعامل پیشین شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی افزود: در حال حاضر قاچاق سوخت با روش های 
مختلفــی انجام می شــود؛ به گونه ای که شــاهد 
لوله گذاری و حتی کاروان هــای قاچاق اطراف مرز 

هستیم که این موضوع نیز دالیل مختلفی دارد.
به گفته زیا کاشــانی، اختالف قیمت بنزین در ایران 
و ســایر کشــورها انگیزه قاچاق را افزایش می دهد؛ 
چراکه در حال حاضر در داخل، بنزین لیتری 1,۰۰۰ 
تومان به فروش می رســد و آن طرف مرز قیمت این 
کاال حدود 1۰ تا 1۳ هزار تومان برآورد می شــود که 
همین موضوع نیــز انگیزه بزرگی بــرای قاچاق این 

فرآورده است.
وی با تاکید به این موضوع که قاچاق بنزین قباحت و 
زشــتی قاچاق مواد مخدر را ندارد، تصریح کرد: یکی 
دیگر از عواملی که در این حوزه می توان به آن اشــاره 
کرد موضوع بیکاری در مناطق مرزی کشور است که 

بحران های زیادی را به وجود آورده است.

کارت خودرو جایگزین کارت سوخت شود
مدیرعامل پیشین شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی با بیان این کــه تنها راهی کــه می تواند جلوی 
قاچاق بنزین را بگیرد، اســتفاده از کارت هوشــمند 

سوخت است، گفت: تجربه نشــان داده است که اگر 
کارت هوشــمند ســوخت کارت خودرو شود، دیگر 
ســرقت اتومبیل و موتور ســیکلت وجــود خارجی 
نخواهد داشــت چون این وســیله نقلیه هر جایی که 

بخواهد سوخت گیری کند، قابل ردیابی است.
زیا کاشــانی افزود: اگر هر کسی فقط با کارت سوخت 
خودش وارد جایگاه شود و همزمان با گرفتن سوخت 
بتواند با همان کارت مبادالت پولی نیز انجام دهد که 
اکنون ساز و کار آن طراحی شــده، می توان وضعیت 
موجود را سر و سامان داد چراکه در آن شرایط، کسی 
حاضر نمی شــود کارت خــود را به شــخص دیگری 

بدهد.
وی اظهار کرد: مســاله که در طرح اولیه راهکارهایی 
در نظــر گرفته شــده بود که بــر اســاس آن داخل 
جایگاه ها تجهیزاتی را نصب کنیم که شــماره خودرو 
را با شماره کارت تطبیق دهد و اگر همخوانی داشت، 
سیستم فعال شود و ســوخت گیری صورت گیرد که 
این مساله هزینه زیادی در بر دارد اما اگر همین کارت 
تبدیل به کارت خودرو شــود، کســی حاضر نیست 
کارت سوخت خودرو خود را به شخص دیگری بدهد 

که همین موضوع جلوی قاچاق سوخت را می گیرد.
مدیرعامل پیشین شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی بــا تاکید به این مســاله کــه کارت هایی که در 
جایگاه ها وجــود دارد، بالی جان سیســتم و قاچاق 
شــده اســت، ابراز کرد: تا زمانی که فرد می تواند هر 
میزان که بخواهد سوخت گیری انجام دهد، نمی توان 
وضعیت قاچاق را مدیریت کرد لذا الزم است برای این 

موضوع تدابیری در نظر گرفته شود.

پدال

به گفته دســتیار ویژه وزیــر صنعت، 
معدن و تجارت با تکمیل خودروهای 
دارای کســری قطعات، خودروسازان 
به زودی 1۰۰ هزار خــودرو جدید به 

بازار عرضه می کنند.
صــادق نجفی بــا اعالم ایــن مطلب 
افزود: به دنبال تالش خودروســازان 
کشــور برای تکمیل و تجاری ســازی 
خودروهــای دارای کســری قطعات 
پیشــرفته، قرار اســت این خودروها 

به زودی به بازار عرضه شوند.

وی با اشــاره به پویش ملی 
قطعــات  داخلی ســازی 
خودرو، اضافه کــرد: پس 
از آغــاز ایــن پویــش که 
توسط شــرکت های سایپا 
و ایران خــودرو بــه اجــرا 
درآمده، قرار اســت بخش 

اعظمــی از خودروهــای ناقــص این 
شرکت ها که به دلیلی کسری قطعات 
در پارکینگ هــا انبار شــده، به زودی 

تکمیل شده و به بازار عرضه شود.

دســتیار ویژه وزیر صمت 
چگونگــی  خصــوص  در 
ایــن  قطعــات  تأمیــن 
خودروهــا، تصریــح کرد: 
قرار اســت کمبود قطعات 
این خودروها با اســتفاده از 
ظرفیت ها و توانمندی های 
داخلــی و همچنیــن منابــع جدید 
خارجــی تأمین شــود تــا 1۰۰ هزار 
خودروی ناقص به ســرعت در اختیار 

مشتریان و خریداران قرار گیرد.

نجفی با بیان اینکه براســاس آمارهای 
موجود 6۰ هــزار خــودرو متعلق به 
ایران خــودرو و ۴۰ هزار دســتگاه نیز 
متعلق به ســایپا اســت، گفــت: این 
خودروها تاکنون به دلیل عدم رسیدن 
به مرحله تجاری، به بازار عرضه نشده 
و با توجه به سیاســت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و سرمایه گذاری هایی 
که این شرکت ها جهت تأمین قطعات 
کسری انجام داده اند، به زودی به بازار 

عرضه خواهند شد.

جاده مخصوص
وی جدید وارد بازار می شود ۱۰۰هزار خودر
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 قیمت انواع پراید در بازار با کاهشــی در حدود 
8۰۰ تا یک میلیون و دویست هزار تومان روبرو 

شد.
هر چند غالبا با فرارســیدن تعطیالت عید فطر 
و پایان مــاه مبارک رمضــان بازارها بــا رونقی 
محسوس و افزایش مقطعی قیمت در سال های 
گذشته روبرو می شــدند، بازار خودرو با کاهش 

قیمت روبرو شد.
 بر اســاس این گزارش قیمت پراید 111 از ۵۵ 
میلیون و ۲۰۰ هــزار تومــان در هفتمین روز 

خرداد ماه به ۵۴ میلیون تومان رسیده است.
 امروز همچنین فعاالن بازار بهــای پراید 111 
با تنوع رنــگ را ۵۴ میلیــون و ۴۰۰ هزار تومان 
اعالم کردند، این در حالی است که اواسط هفته 
گذشــته قیمت این مدل خودرو ۵۵ میلیون و 

۴۰۰ هزار تومان بود.
 قیمت ســایپا 1۳1 نیز از ۴8 میلیون و 6۰۰ هزار 
تومان به ۴7 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رســید.  
ســایپا 1۳۲ نیز در حالی ۵۰ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان معامله می شود که در اواسط هفته گذشته 

۵1 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت.
  ســایپا 1۳۲ با تنوع رنگ نیــز از ۵1 میلیون و 
6۰۰ هزار تومان بــه ۵۰ میلیــون و 7۰۰ هزار 
تومان رسیده اســت. قیمت ســایپا 1۵1 نیز با 
افتی 7۰۰ هزار تومان، ۴7 میلیون تومان اعالم 
شد.  بســیاری از فعاالن بازار ریزش قیمت ها در 
آستانه تابستان را ناشی از رشد شدید قیمت در 
ماه های اخیر می داننــد و می گویند این قیمت 

ها همچنان امکان ریزش را دارا هستند.
 هر چند قیمت پراید در ۵ روز گذشــته کاهش 
داشــته اما هنوز فاصلــه قیمت بــازار با قیمت 

تحویل کارخانه متفاوت است.
بر این اساس قیمت انواع پراید در بازار با کارخانه 
فاصله ای حداقل 6 میلیون و 7787 هزار تومان 
تا 1۴ میلیون و 7۰۰ هزار تومان دارد.  موتمنی، 
رییس اتحادیه نمایشــگاه داران معتقد اســت 
مهمترین دلیل عدم ریزش قیمت ها به وضعیت 
بازار باز می گردد که در آن کسانی که با قیمتهای 
باال خودرو خریده اند، حاضر به فروش به قمیت 

واقعی نیستند.

و توسط  دپو شدن خودر
وسازان حقیقت دارد؟ خودر

 عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
وجود تقاضای کاذب، کاهــش ارزش پول ملی، 
درج قیمت خودرو در سایت های فروش و تبدیل 
خودرو بــه کاالی ســرمایه ای، از جمله دالیل 

گران به نظر رسیدن قیمت خودرو هستند.
محمدرضا منصــوری افزود: گرانــی مواد اولیه 
و کاهــش ارزش پــول ملــی در افزایش قیمت 
خودرو بسیار موثر اســت، همچنین مدیریت ها 
باید درست انجام شــود؛ چراکه مدیریت عرضه 
و تقاضا بیش از هر چیــز در ثبات قیمت خودرو 
موثر اســت و افزایــش عرضه موجــب تعادل 
قیمت هــا می شــود.وی درخصوص کســری 
قطعات خودرو و تعهدات معوق خودروســازان 
عنوان کرد: مشــکالتی در  نقل و انتقال پول به 
وجود آمده و این مساله مشکالتی را برای خرید 
برخی مواد اولیه وارداتی در تمام صنایع از جمله 
خودروســازی به وجود آورده و موجب افزایش 
قمیت خودرو و سایر کاالها شده است. همچنین 
عاملی شــده که برخی قطعات به خطوط تولید 
نرســیده و خودروهای ناقصی کــف کارخانه ها 

وجود داشته باشد.    
نماینده مردم ساوه و زرندیه خاطرنشان کرد: شائبه 
دپو کردن خودرو از جانب خودروســازان منطقی 
نیست. اگر فروش به قیمت ۵ درصد زیر قیمت بازار 
برقرار می ماند، خودروســاز با شــرایط بهتر قادر 
به فروش محصوالت بود، اما باید خودروســاز در 

جهت تامین کسری قطعات تالش کند.
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کاهش قیمت گوشت پس از حذف ارز دولتی

خ برنج  رشد ۱۸ درصدی نر
سمیرا ربیعی   بررســی قیمت اقــالم خوراکی در 
اردیبهشت ماه سال جاری نشــان می دهد که قیمت 
گوشت پس از خروج از شــمول دریافت ارز دولتی، با 

کاهش مواجه شده است.
بررســی قیمت اقــالم خوراکی در اردیبهشــت ماه 
سال جاری به اســتناد گزارش مرکز آمار ایران نشان 
می دهد، هــر کیلوگرم برنــج ایرانی درجــه یک در 
اردیبهشــت ماه امســال، به قیمت ۲۰ هزار و 6۰۹ 
تومان به فروش رفته اســت که نسبت به رقم 1۳ هزار 
و 66۵ تومان اردیبهشــت ماه ســال گذشته، ۵۰.8 
درصد افزایش و نســبت به نرخ 17 هزار و ۳۹۲ تومان 

فروردین ماه نیز، رشد 18.۵ درصدی یافته است.
همچنین هــر کیلوگرم برنج خارجــی درجه یک در 
اردیبهشــت ماه امســال، 8 هزار و ۹۴1 تومان بوده 
اســت؛ در حالی که نرخ این محصول در اردیبهشت 
ماه سال گذشته، 7 هزار و 66۵ تومان به ثبت رسیده 
و از این رو، شــاهد افزایش 16.7 درصدی قیمت برنج 
خارجی طی یک سال بوده ایم. البته نرخ این محصول 
در اردیبهشت ماه نســبت به فروردین ماه، تنها ۰.8 

درصد افزایش یافته است.

کاهش نرخ گوشت پس از خروج از شمول 
دریافت ارز دولتی

هر کیلوگرم گوشــت گوســفندی نیز در اردیبهشت 
ماه امســال، با نرخ ۹۹ هــزار و ۲۲1 تومان به فروش 
رسیده است که نســبت به ۴۴ هزار و 716 تومان در 
اردیبهشــت ماه ســال ۹7، رشــد 1۲1.۹ درصدی 
را تجربه کرده اســت. نــرخ این محصول نســبت به 
فروردین که 1۰1 هزار و ۴۳۴ تومان بود، کاهش ۲.۲ 

درصدی داشته است.
هر کیلوگرم گوشــت گاو یا گوســاله که در فروردین 
ماه، ۹۴ هــزار و 1۳۲ تومان بود، در اردیبهشــت ماه 
به ۹۳ هــزار و 17۳ تومان رســیده کــه کاهش یک 
درصدی را نشــان می دهد؛ همچنین این نرخ نسبت 
به اردیبهشــت ماه سال گذشــته که ۴۰ هزار و ۵۴1 

تومان بود، رشد 1۲۹.8 درصدی داشته است.

تغییرات نرخ محصوالت لبنی
بر این اساس؛ هر یک لیتر شــیر پاستوریزه نیز که در 
فروردین ماه ۴ هزار و 7۳7 تومان بود در اردیبهشــت 
ماه امسال رشد یک درصدی یافت و به ۴ هزار و 78۵ 
تومان رســید. نرخ این محصول در اردیبهشــت ماه 

پارســال ۲ هزار و 8۵۲ تومان بود که نشان از افزایش 
67.8 درصدی هر لیتر شــیر در اردیبهشت ماه سال 

جاری دارد.
همچنین هــر کیلوگــرم ماســت پاســتوریزه در 
اردیبهشت ماه، با قیمت 6 هزار و 6۲ تومان به فروش 
رسیده است که نشــان از کاهش ۰.۲ درصدی نسبت 
به فروردین ماه )6 هــزار و ۵۰ تومان( و افزایش ۵۳.1 
درصدی نسبت به اردیبهشت ماه پارسال که ۳ هزار و 

۹۵۹ تومان بوده، را نشان می دهد.
نــرخ پنیر ایرانــی پاســتوریزه )۵۰۰ گــرم( نیز در 
اردیبهشــت ماه 8 هزار و ۹۹۰ تومان بود که کاهش 
۰.8 درصدی نســبت به فروردین ماه )8 هزار و ۹۰۲ 
تومان( دارد. نــرخ این محصول در اردیبهشــت ماه 
پارســال، ۵ هزار و ۹66 تومان بود که بیانگر افزایش 

۵۰.7 درصد قیمت پنیر در اردیبهشت امسال است.
کره پاســتوریزه )1۰۰ گرم( ۴ هزار و ۵۵۹ تومان در 
اردیبهشــت ماه امسال به فروش رســید که افزایش 
۳۳.۹ درصدی نســبت به اردیبهشــت پارسال که ۳ 
هزار و ۴۰۴ تومان داشــته و البته نسبت به فروردین 
ماه )۴ هزار و ۵7۲ تومان( کاهش ۰.۳ درصدی یافته 

است.
هر ۹۰۰ گرم روغن مایع نیز در اردیبهشت ماه امسال 
8 هزار و 18 تومان بود که افزایش 1.۵ درصدی نسبت 
بــه فروردین ماه یافته اســت. نرخ ایــن محصول در 
اردیبهشت پارسال ۵ هزار و ۴۴۵ تومان بود که بیانگر 
افزایش ۴7.۲ درصدی این محصول در اردیبهشــت 

امسال است.

نرخ میوه ها و صیفی جات 
هر کیلوگرم موز در اردیبهشــت ماه امسال با افزایش 
۹8.8 درصدی نسبت به اردیبهشت ماه پارسال که 7 
هزار و 1۲۰ تومان بود، به قیمت 1۴ هزار و 1۳۵ تومان 
رسیده اســت. نرخ این محصول در فروردین ماه 1۳ 

هزار و 1۹۳ تومان بود.
ســیب درختی زرد، پرتقال و خیار نیز در اردیبهشت 
ماه به ترتیب با قیمت 1۰ هــزار و ۵۰7 تومان، 8 هزار 
و ۴۳۴ تومان و ۵ هزار و ۵68 تومــان به فروش رفته 
است که نسبت به اردیبهشــت ماه پارسال به ترتیب 
1۴۲.7 درصد، 86 درصد و 116.۹ درصد رشد داشته 
است. نرخ سیب درختی نســبت به فروردین ماه، 1.۹ 
درصد و نرخ پرتقال ۵.۵ درصــد افزایش و نرخ خیار 

18.1 درصد کاهش داشته است.

خ دالر وند کاهشی نر تداوم ر
  دالر در دومین روز هفته با کاهشــی ۵۰ تومانی 
نسبت به ساعات اولیه روز گذشته، به 1۳ هزار و 

۵۰۰ تومان رسید.
هر دالر دیروز در صرافی هــا به قیمت 1۳ هزار و 

۴۰۰ تومان از مردم خریداری شد.
 هر یورو نیــز در بازار به قیمــت 1۵ هزار و ۴۰۰ 
تومان عرضه شد. صرافی ها هر یورو را به قیمت 

1۵ هزار و ۳۰۰ تومان خریداری کردند.
 بهای هر دالر در ســاعات ابتدایی شنبه هر چند 
1۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود امــا در میانه روز این 
قیمت دســتخوش کاهــش شــد و میانگین 
موزون نرخ دالر در روز شنبه به 1۳ هزار و ۳۴1 
تومان رسید.   نوســان قیمت دالر در بازار اندک 
محســوب شــده و صرافان از وضعیت عادی و 

آرامش در بازار ارز خبر می دهند.  

قیمت های میلیونی در بازار 
ویس بهداشتی سر

بررسی بازار سرویس بهداشتی نشان از آن دارد 
که رشد نرخ ارز بر این بازار بی تأثیر نبوده و برای 
خرید سرویس فرنگی پالســتیکی باید 1۰۰ تا 
1۵۰ هزار تومــان و برای محصــوالت چینی و 
ســرامیکی ایرانی باید 7۰۰ هزار تــا ۲ میلیون 

تومان هزینه کرد.
در ســال های اخیر به واســطه تغییــر فرهنگ 
ســالمت عموم مــردم و شــیوع بیماری های 
مفصلی و اســتخوانی میزان تقاضا و اســتفاده 
از توالت های فرنگی در کشــور افزایش داشــته 
است، با این شرایط برخی افراد با توجه به شرایط 
زندگی خود ســرویس های فرنگی پالستیکی 
قابل جابجایی و ســرویس های سرامیکی ثابت 
را انتخاب می کننــد که بررســی های میدانی 
حکایــت از آن دارد که در پــی افزایش قیمت 
ارز قیمت ایــن محصوالت بهداشــتی نیز روند 

صعودی قابل توجهی به خود گرفته است.
بررســی آمار گمــرک نشــان از آن دارد که در 
سال گذشــته در قالب تعرفه گمرکی 6۹1۰ که 
ظرف شویی، روشــویی، وان حمام، کاسه توالت و 
سایر ادوات بهداشتی چینی و سرامیک را در خود 
جای داده، ۲ میلیون و 7۰۵ هزار و ۴۹6 کیلوگرم 
از این محصوالت بــه ارزش ریالــی 1۴ میلیارد 
و 777 میلیــون و 1۴۳ هــزار و ۲۰۲ تومان و ۳ 
میلیون و ۵۵7 هزار و 7۳7 دالر به کشور وارد شده 
اســت. این محصوالت عمدتاً از کشورهای چین، 
امارات، هند، تایــوان، آلمان، هنگ کنگ، ایتالیا، 

ترکیه و اسپانیا به کشور وارد شده است.
 اما در کنار این بررســی گزارش هــای میدانی 
ســطح شــهر حکایــت از آن دارد کــه در نوع 
پالستیکی ســرویس فرنگی متقاضیان باید از 
1۰۰ تا 1۵۰ هزار تومــان هزینه کنند و در مدل 
ثابت و ســرامیکی باید برای محصــول ایرانی 
هزینه ای در حدود 7۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۴۰۰ 

هزار تومان در نظر بگیرند.
همچنین برای محصوالت وارداتــی که عمدتاً 
تولید کشور چین هستند باید حداقل ۲ میلیون 
تومان در نظر گرفته شود و به گفته یک فروشنده 
محصوالت بهداشــتی ســاختمان محصوالت 
به نام این صنف که در ســال های نه چندان دور 
در بازار به تعداد مناســب عرضه می شد در حال 

حاضر قیمت قابل توجهی به خود گرفته است.

وزارت جهاد کشاورزی خواستار 
غ شد افزایش قیمت مر

 در شرایطی که برخی رســانه ها از تصویب نرخ 
جدید گوشــت مرغ خبر داده انــد، مدیرعامل 
اتحادیه پرورش دهندگان مرغ گوشــتی اعالم 
کرد که قیمت این محصول پروتئینی همچنان 
کیلویی 11 هزار و ۵۰۰ تومان است و با پیشنهاد 
وزارت جهاد کشــاورزی نرخ جدیــد 1۳ هزار 
تومانی گوشت مرغ در انتظار بررسی و تصویب از 

سوی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار است.
علی اکبــر مهرفــرد ، معــاون وزیــر جهــاد 
کشاورزی،طی نامه ای در تاریخ ۳1 اردیبهشت 
ماه خطــاب به وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان  و 
تولیدکنندگان اعالم کرد که با توجه به افزایش 
قیمت بهای نهاده ها در قیمت تمام شده جوجه 
یک روزه، مرغ زنده در کشتارگاه و گوشت مرغ، 
قیمت تمام شــده تولید اقالم مذکــور افزایش 
یافته اســت؛ بنابراین با توجه به آثار موثر سهم 
هر یک از عوامل فوق الذکــر در قیمت های تمام 
شده این محصوالت بررسی الزم صورت گرفته 
و در نتیجــه قیمت تمام شــده )با ســود( این 
محصوالت به شرح ذیل اعالم می شود:هر قطعه 
جوجه یک روزه در مبادی تحویل ۲۵67 تومان، 
هر کیلوگرم مرغ زنــده درب مرغداری 88۰۵ 
تومان، هر کیلوگرم گوشــت مرغ در کشتارگاه 
1۲ هزار و ۴6 تومان و هر کیلوگرم گوشــت مرغ 

برای مصرف کننده 1۲ هزار و ۹61 تومان.
 براســاس قانون این پیشــنهاد معــاون وزیر 
جهاد کشــاورزی بایــد در ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی 
و ارزیابی قــرار گیرد و پس از تأییــد به تصویب 

ستاد تنظیم بازار برسد. 

غ همچنان کیلویی  گوشت مر
 ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان 

در این رابطــه بهمن محمدیــاری، مدیرعامل 
اتحادیــه سراســری تعاونی های کشــاورزی 
پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران اظهار کرد: 
قیمت گوشــت مرغ همچنان کیلویی 11 هزار 
و ۵۰۰ تومان است و براســاس مکاتبات صورت 
گرفته وزارت جهاد کشــاورزی، اگر ســازمان 
حمایت در بررسی های خود و تطبیق هزینه های 
اعالم شــده با هزینه های عملیاتی مرغداری ها، 
نرخ مذکور را تایید کند این نرخ ها باید در جلسه 

آتی ستاد تنظیم بازار به تأیید و تصویب برسد.
وی افزود: اگر بخواهیم مقایســه ای با گذشــته 
کنیم هیچ گاه قیمت گوشت مرغ با گوشت قرمز 
تا این حد فاصله نداشته اســت و اگر قیمت ها را 
واقعی نکنیم ممکن اســت بازار گوشت مرغ نیز 
با حواشی و چالش های بازار گوشت قرمز مواجه 
شود اما اگر نرخ ها واقعی شود نه تنها از دو نرخی 
شدن گوشــت مرغ در بازار جلوگیری می شود، 

بلکه بازار نیز بهتر کنترل می شود.
مرغــداران به دنبــال گرانــی و افزایش قیمت 
غیرمنطقی گوشــت مــرغ نیســتند، چرا که 
اگــر مصرف کننــده رضایت نداشــته باشــد، 
تولیدکنندگان هم نمی توانند ادامه حیات دهند 
اما آنالیزهای قیمــت و ارزیابی هــای جدید با 
توجه به ارز ۴۲۰۰ تومانی اســت که برای تأمین 

نهاده های دامی دولت اختصاص می دهد.


