
سربازان خط مقدم حمله به تحریم ها آماده نیستند

نقش بخش 
خصوصی در دوران 

تحریم چیست؟

عدم اقدام آمریکا برای شــروع فاز جدید تحریم ها در 
حوزه تولیدات پتروشیمی نشــان می دهد که برنامه 
دونالد ترامــپ برای تحریــم فــروش فرآورده های 
پتروشــیمی، تحت تاثیر وضعیت فروش نفت و فوالد 

ایران قرار گرفته است.
نباید فراموش کنیم کــه از زمان آغاز تحریم های نفت 
و فوالد ایران آمریکا مشــتری های ایران را مشــمول 
معافیت هایی  کرد و رفته رفته ســعی کرد که به نوعی 
با تنگ تر کــردن محاصره فروش نفــت و فوالد ایران 
را به صفر برســاند ولی آنچه اکنون مشاهده می کنیم 
نه تنها فروش نفت و فوالد ایران به صفر نرســید بلکه 

یکی از ۲ قدرت اقتصادی جهان با تمام قدرت پشــت 
ایران ایستاد و پس از آن دیدیم که دیگر مشتری های 
ایران مانند ژاپن، هند، کره جنوبی، عراق، پاکســتان 
و... اعالم کردند که به خرید خــود حتی محدود ادامه 
خواهند داد.البته نباید این نکتــه را هم نادیده گرفت 
که عدم تمایل برخی کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
به سیاست های کشورهای مشــترک المنافع آمریکا 
به خصوص عربســتان ســعودی باعث شــد تا دولت 

ترامپ برای فاز جدید تحریم ها مکث کند.
یکی از اقداماتــی که ایران از ابتدای خــروج آمریکا از 
برجام برای به ثبات رســاندن اقتصاد خــود انجام داد 
تقویت مواضع دیپلماســی خود بود. در همین راستا 
تیم وزارت خارجه ایران توانست روابط مستحکمی با 
کشــورهای خریدار نفت ایجاد کند و همچنین ایران 
اعالم کرد که حتی به سوی کشــورهای حوزه خلیج 

فارس که در ســال های اخیر روابط غبار آلودی حاکم 
شده است، دست دوستی دراز کرده است.

این عوامل می تواند آمریــکا را در تصمیم گیری دچار 
تردید کند این می رســاند که دولت کنونی جمهوری 
اســالمی با تمام انتقادهای داخلی توانسته دوستی ها 
را در منطقه استحکام ببخشــد. برای پی بردن به این 

ارتباطات کافی اســت نوع 
رفتار کنوی کشــورهای 
حوزه خلیج فــارس مانند 
قطر و کویــت را با واکنش 
آنها در قبال دولت محمود 
احمدی نژاد مقایسه کنیم 
می بینیم  که  اینجاســت 
دیپلماســی دولت تدبیر و 
امید توانســته نمره قبولی 

بگیرد.همچنیــن در همین رابطــه می توانیم به نوع 
تحریم ها اشــاره کنیم که در دوره دولــت نهم و دهم 
محاصره ایران بسیار شدید بود ولی حاال ایران باتوجه 
به اینکه قرار بود درآمدش به صفر برســد هم توانسته 
نفت خود را به فروش برساند و هم مشتری های فوالد 
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نقش بخش خصوصی در دوران تحریم چیست؟
رامین شــهراد   این روزها مقابله بــا تحریم های 
اقتصــادی و مقاوم ســازی اقتصــاد در مواجهــه با 
فشارهای اقتصادی ناشــی از اقدامات آمریکا در صدر 
موضوعات و سیاســت گذاری های داخلی و خارجی 

قرار گرفته است.
اجــرای قانــون سیاســت های کلی اصــل چهل و 
چهار قانون اساســی برای شتاب بخشــیدن به رشد 
اقتصادی ملی، گســترش مالکیت در ســطح عموم 
مردم به منظــور تامیــن عدالت اجتماعــی، ارتقاء 
کارایی بنگاه های اقتصادی و بهــره وری منابع مالی 
و انســانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد 
ملی، افزایش ســهم بخش های خصوصی و تعاونی در 
اقتصاد ملی، توانمندســازی بخش های خصوصی و 
تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در 
بازارهای بین المللی، آماده ســازی بنگاه های داخلی 
جهت مواجهه هوشــمندانه با قواعد تجارت جهانی، 
توســعه ســرمایه انســانی دانش پایه و متخصص و 
توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های 
ارزیابی کیفیت با اســتانداردهای بین المللی سالها 
پیش ابالغ شــد.بر این اســاس خصوصی سازی در 
راســتای سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
در خردادماه ۱۳۸۴ توســط مقام معظم رهبری ابالغ 
گردید و با ابالغ این سیاســت ها کــه از آن به انقالب 
اقتصادی یاد می شد، قرار بود ریل گذاری جدیدی در 

اقتصاد کشور ایجاد گردد.
اما با گذشت بیش از ۱۵ ســال از ابالغ این سیاست ها 
که بندهای الــف و ج آن به صراحت توســعه بخش 
خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران را مورد تصریح 
قرار داده اســت هنوز نمی توان بــه بخش خصوصی 
برای حفــظ و ارتقاء اقتصــاد کشــور در برهه های 

حساس و شرایط خاص دوران تحریم اعتماد کرد. 
اقدامات دولت های مختلــف در واگذاری بنگاه های 
دولتی همواره بــا انتقادات فراوان روبرو بوده اســت. 
در حالی که حتــی آن بخش از دولت کــه در اختیار 
بخش خصوصی قرار گرفت هنوز با گذشــت سال ها 
قابلیت اتکا و اعتماد برای ایفای نقش در اقتصاد کشور 
را ندارد. مقاوم ســازی اقتصــاد از مهمترین اهداف 
خصوصی ســازی و یا اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی 
است اما مشــاهدات ســال های اخیر نشان می دهد 
بخش خصوصی در اغلب موارد منافع خود را بر منافع 
ملی ترجیح داده و هیچ رد و اثری از مقاومت در مقابل 

فشارهای خارجی در آن دیده نمی شود.
از سوی دیگر بخش خصوصی فعال که همواره زبان به 
انتقاد از دولت گشوده و در تمام مقاطع زمانی اقدامات 

دولت را در بوته نقد و سیاه نمایی قرار می دهد طی دو 
ســال اخیر علیرغم اعتماد باالی دولت و تالش برای 
حل معضالت کالن کشــور نه تنها در کنــار و همراه 
دولت نبــود که خود به معضلی بزرگ تبدیل شــد. از 
دریافــت ارز دولتی برای واردات گرفتــه تا عدم ارائه 

ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما.

 سربازان خط مقدم حمله به تحریم ها
 آماده نیستند

بخش خصوصــی و صادرکننــدگان و واردکنندگان 
خط مقدم حمله به تحریم ها هســتند چرا که دولت 
در مقــام فرماندهی مقابلــه با این تحریم هــا باید با 
تعیین اســتراتژی و تاکتیک هــای برخوردهای بین 
المللی وظایف را به عهده بخش های متخصص واگذار 
کند. البته این بدان معنا نیســت که بــا واگذار کردن 
مســئولیت ها دیگر وظیفه ای به عهده دولت نیست، 
اما برای تبــادالت تجاری و مقابله با تحریم هــا قطعا 
ارتباطــات مویرگــی فعاالن اقتصــادی و تجار 
می تواند کارســاز بوده و دولــت را در اجرای هرچه 

بهتر سیاستهای دیپلماتیک خود یاری کند.
حال که تحریم های ترامپ علیه اقتصاد کشــور وارد 
مرحله جدی خود شده اســت دیپلماسی سیاسی به 
کمک بخش خصوصی آمده تــا عرصه را برای فعالیت 
هرچه بهتر ایــن بخــش در دور زدن تحریم ها و حل 
مشکالت ناشی از محدودیت های تجاری فراهم کند.

 برجام؛ فرصتی که با زیاده خواهی 
از دست رفت

با اجرای برجام و ایجاد فضای مناســب تر بین المللی 
در مورد ایران، افزایش صــادرات، کاهش هزینه های 
تجارت خارجی و باز شــدن نســبی مراودات بانکی، 
تحوالت مثبتــی در تجارت خارجی کشــور رخ داد. 
با رفع برخی محدودیت های رســمی و غیررســمی 
تجارت خارجی در سطوح داخلی و خارجی و افزایش 
تعامــالت و مــراودات اقتصادی ایران با کشــورهای 
دیگر اثرات برجــام به صورت ملموس تــر در اقتصاد 
مشاهده شــد. در این میان، هم افزایی و اجماع داخلی 
بر ســر برنامه های اقتصــادی و تقویت دیپلماســی 
اقتصادی، می توانست شرایط بهره گیری مطلوب تر از 
فرصت های موجود را فراهم کند، اما بخش خصوصی 
که باید بیشترین نقش را در این موقعیت ایفا می کرد، 
در هر شرایطی کنار گود نشسته و تنها به انتشار انتقاد 

از محدودیت ها و شرایط موجود و قیمت ارز پرداخت.
این وضعیت تا بدان جا پیــش رفت که در عرصه های 

تجارت خارجی موقعیت هایی را هم که هیچ ارتباطی 
به محدودیت های ناشی تحریم نداشــت از بین برد. 
ماجرای درگیری روسیه با ترکیه و بازار چند میلیارد 
دالری کشــاورزی روســیه، قطر، عراق و افغانستان 
و ســایر بازارهــای اطراف کشــور که می توانســت 
موقعیت های جدیدی را برای کشور ایجاد کند هنوز 

از یاد نرفته است.
برخــی از همین فعاالن بخش خصوصی درســت در 
ســر بزنگاه بحران های اقتصادی، از همراهی با دولت 
دست کشــیده و چه بســا با اقدامات خود مشکالت 
داخلی دولــت را نیز افزایــش دادند. نمونه بســیار 
ملموس آن دریافت ارز دولتی برای واردات کاالهای 
اساسی و کنترل قیمت بازار و سوء استفاده های چند 

۱۰ میلیاردی از اعتماد دولت و ارزهای دولتی است.
سوال مهم این است که نقش بخش خصوصی در دوران 
تحرم های اقتصادی چیســت و این بخش چه زمانی 
دین خود را بــه دولت و مردم ادا خواهد کرد؟ ســوالی 
که شاید بد نباشــد فعاالن بخش خصوصی و منتقدان 
دولت در این حوزه برای پاسخ به آن حاضر شوند.شکاف 
میان دولت و بخش خصوصــی در دوره تحریم ها می 
تواند اقتصاد و بازارها را بیش از پیش شــکننده کرده و 
صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد خرد و معیشت مردم 
وارد کند. چنان که طی ماه های اجرایی شــدن برجام 
هیچ دستاوردی برای کشور نداشته و تنها به انتقاداتی 
از قبیل نرخ ارز و آزادســازی قیمــت کاال و خدمات و 

رهاسازی میزان صادرات و واردات بسنده کردند.

حرکت مویرگی برای دور زدن تحریم ها
در این رابطه مسعود خوانســاری در گفتگو با مهر، از 
آغاز حرکت مویرگــی بخش خصوصی ایــران برای 
دور زدن تحریم ها خبــر داد و گفت: بر این اســاس، 
کارگروه ویــژه ای در اتاق بازرگانی تهــران به منظور 
ارائــه راهکارهایی در حــوزه مقابله بــا تحریم ها، به 
زودی تشکیل خواهد شد که البته عمده کار آن، ارائه 
راهکار به دولت اســت.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی تهران افزود: با توجه به مجموعه 
محدودیت های تحریم، بخش خصوصی کشــور فعال 
شــده و راهکارهایی را مدنظر دارد تا بتوان با تحریم ها 
مقابله کرد؛ این در حالی اســت کــه در حال حاضر به 
دلیل مشکالت ناشی از محدودیت های آمریکا بر علیه 
اقتصاد ایران، مجبور هســتیم با جابجایی درآمدهای 
ارزی ایران از یک کشور به کشــور دیگر، راهکارهایی 
را برای دور زدن تحریم به کار بندیم که این موضوع به 

طور قطع، هزینه های کشور را باال می برد.
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 اکنون می بینیم دولت آمریکا که همواره در همه 
نشســت های خبری، کنفرانس ها، همایش ها، 
گفت وگوهــا و ... بــر تحریم همه جانبــه ایران 
تاکیــد می کنند از آغاز فاز جدیــد تحریم ها که 
پیش از این اعالم شده بود که در حوزه تولیدات 

پتروشیمی خواهد بود دست نگاه دارد.
اگر بخواهیم کمی منصفانــه در مورد وضعیت 
کنونی جمهوری اسالمی تحلیلی داشته باشیم 
باید به این نکته اشاره کنیم که  ایران در موقعیت 
خوبی به سر می برد و این موضوع امیدواری ها را 
برای بهبود نسبی وضعیت اقتصادی ایران بیشتر 
کرده است.با همه این شــرایط باید دیپلماسی 
جمهوری اســالمی ایــران را تشــویق کنیم تا 
همچنان با تکیه بر منافع ملی، راه دیپلماســی 

منطقه ای را هموارتر کند.

تغییر بنیادی در کانال انتقال 
سیاست پولی با عملیات بازار باز

رئیس کل بانــک مرکزی اعالم کــرد: هدف از 
عملیات بازار باز، اعمال یک سیاســت انبساطی 
پولی نیست، بلکه تغییر بنیادی در کانال انتقال 

سیاست پولی است.
عبدالناصــر همتــی در یادداشــتی در صفحه 
شخصی خود در شــبکه اجتماعی اینستاگرام 
نوشــت: تا به امروز، چون بانــک مرکزی اجازه 
خرید اوراق دولتی را نداشــت، نــرخ این اوراق 
در معامالت بین کنشــگران بازار تعیین می شد 
و بدیهــی اســت که نرخ، شــامل درجــه ای از 
هزینه های ریســک و تنزیل بود. بــا ورود بانک 
مرکزی و عملیات بازار باز، این هزینه ها کاهش 
یافته و نرخ تنزیل بین بانک هــا نیز در محدوده 
نرخ سیاست گذاری بانک مرکزی قرار می گیرد.

رئیس شــورای پول و اعتبار افزود: بدیهی است 
برای انجام عملیات بازار بــاز به حجمی از اوراق 
دولتی نیاز اســت، چون که پس از اجرایی شدن 
این ابزار، بدون خریــد اوراق، هیچ نقدینگی به 
بانک ها اعطا نخواهد شد. بنابر این، وجود اوراق 
شــرط الزم این عملیات اســت. ولی به معنای 

موظف کردن دولت برای انتشار اوراق نیست.
همتی تاکید کــرد: بنابر این دولت بر اســاس 
نیازهــای بودجه ای خود و با توجــه به وضعیت 
چرخه اقتصاد و ضــرورت پایداری مالی و بدهی 

خود باید به انتشار اوراق دست بزند.

و راه اندازی بازار  ونق بورس در گر ر
متشکل ارزی

عضو هیات رئیسه کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس گفــت: تامین نیازهای اساســی بخش 
تولید از طریق راه اندازی بازار متشــکل ارزی،  

زمینه رونق بازار سرمایه را فراهم می کند.
عبداهلل رضیان به راه اندازی بازار متشکل ارزی 
اشاره و بیان کرد: در صورتی که این بازار راه اندازی 
شود و قادر به مدیریت درست فعالیت ها و تأمین 
نیاز بخش های مختلف باشــد تا حدودی فضای 
قیمت ارز کنتــرل و به عنوان فرآیند مناســبی 

برای کنترل بازار ارز محسوب خواهد شد.
وی ادامه داد: امیدوار به راه اندازی این بازار طبق 
وعده های داده شده هســتیم در غیراین صورت 
بازار ارز با چالش های مختلفی همراه می شود که 
به مراتب بر دیگر بازارها تأثیرگذار است.رضیان 
اظهار داشت: در صورت تزریق ارز از سوی بانک 
مرکزی در بازار متشــکل ارزی و تأمین نیاز بازار 
می توان شــاهد تأثیر راه اندازی آن در بازار اکثر 

کاالها و بخش وسیعی از اقتصاد کشور بود.

کالن



  نگاهی به مصوبه مجلس برای مدیریت توزیع کاالهای اساسی

کاالهای اساسی سهمیه بندی می شود؟
مریم فکری  این روزهــا همه تقریبا آماده و منتظر 
بودند که کاالها را دیگر کوپنی خریــداری کنند، اما 
معاون بازرگانی وزیر صنعت، معــدن و تجارت اعالم 
کرد فعــال برنامه ای برای ســهمیه بندی یــا توزیع 
کاالهای اساســی با کوپن الکترونیک در دستور کار 

نیست.
۱۱ اسفند ســال گذشــته بود که خبری در رسانه ها 
منتشر شد که اقتصاد کشــور به سمت کوپن خواهد 
رفت؛ خبری که به بررســی الیحه بودجه در مجلس 
برمی گشت. این در شــرایطی است که بیش از ۸ سال 

بود که اقتصاد ایران با کوپن خداحافظی کرده بود.
نمایندگان مجلس در هنگام بررسی جزییات بودجه 
۹۸ در بخش هزینه ای، بند مربــوط به اختصاص ۱۴ 
میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساســی را تصویب 
کردند. در یــک بند از این مصوبه دولت مکلف شــده 
اســت تا از کاالبرگ الکترونیکی برای تامین کاالهای 
اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت 
نقدی استفاده کند. هدف از بازگشت کوپن را هر چند 
مدیریت توزیع کاالهای اساســی بین اقشار مختلف 
عنــوان می کردند، اما این روش توزیــع کاال، مردم را 
به یاد اواخر دهــه ۶۰ و اوایل دهــه ۷۰ می انداخت؛ 
روزهایی که مردم درگیر جنگ تحمیلی بودند و پس 
از آن هــم اولویت محل هزینه های دولت، بازســازی 

پس از جنگ بود.

کارکرد کوپن الکترونیک چگونه بود؟
بنا به خبرهایی که منتشر می شــد، اجرای طرح کوپن 
الکترونیک از سوی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در حال پیگیری بود. در سامانه ای که تعریف شده بود، 
اطالعات تمام سرپرستان خانوار به روزرسانی می شود. 
بنا به گفته همتی، رییس کل بانک مرکزی، در سیستم 
رفاهی بانک مرکزی، اطالعات همه سرپرستان خانوار 
در اســتان های تهران و البرز به روزرسانی شده است و 
این افراد می توانند با بهره گیــری از کارت بانکی و ارائه 
کدملی از ســهمیه اختصاص داده شــده برای خرید 
گوشــت که به عنوان اولین کاال در این سامانه اجرایی 

شده است، استفاده کنند.

۴ راهکار مرکز پژوهش های مجلس
در این میان، چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس 
در گزارشی با اشــاره به تداوم روند رشد تورم در سال 
۱۳۹۸، بر ضرورت اتخــاذ تدابیر خاص برای حمایت 
از فقرا تاکید کرد. براســاس این گزارش، برآوردها از 
نرخ فقر نشــان می دهد در حالی که در ســال ۱۳۹۶ 

در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر 
مطلق قرار داشته اند، تا پایان ســال ۱۳۹۷ در حدود 
۲۳ تا ۴۰ درصد با سناریوهای مختلف برای وضعیت 
درآمدی خانوار در ســال ۱۳۹۷ در زیر خط فقر قرار 
دارند و هزینه تامین حداقل نیازهای زندگی به شدت 
افزایش یافت. مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به 
اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص از گروه های 
آسیب پذیر را نشــان می دهد. این در حالی است که 
از ابتدای ســال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاســت حمایتی 
جدی ای به اجــرا گذاشــته نشــده و در مقابل تنها 

سیاست یارانه ای و نه حمایتی اجرا شده است.
مرکز پژوهشــهای مجلــس در این گــزارش، چهار 
راهکار پیشنهاد کرده است؛ پیشــنهاد اول واردات با 
ارز ترجیحی و توزیع کوپنی، شــیوه دوم واردات با ارز 
نیمایی و توزیع به صورت کوپنی؛ شیوه سوم نقدی- 

کاالیی و شیوه چهارم توزیع نقدی است.
مرکــز پژوهش های مجلس در توضیح شــیوه نقدی 
– کاالیی اعالم کرده اســت: در این شیوه سیاستگذار 
با دغدغــه تامین حداقــل کالری مورد نیــاز، کارت 
الکترونیک بــا قابلیت خریــد کاالهای اساســی را 
در اختیار خانوار قــرار می دهد. ایــن کارت قابلیت 
استفاده در دستگاه های کارتخوان فروشگاه هایی که 
کد اقتصادی ثبت شده داشته و دســتگاه کارتخوان 
دریافت کرده اند را دارند و با اســتفاده از آن می شود 
کاالهای اساسی مانندگوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج، 

حبوبات و... را خریداری کرد.

نظر مخالفان کوپن شدن کاالها
در این فضا، اما عده ای موافق آمدن کوپن و گروهی نیز با 
بازگشت کوپن به اقتصاد کشور مخالف بودند. به اعتقاد 
علی مزیکی، کارشناس اقتصادی، »اینگونه راهکارها 
احتماال توسط افرادی مطرح می شــود که چندان در 
حوزه های اقتصادی مطالعه ای ندارند و تصور می کنند 
که چون طرح کوپــن در یک زمانــی در دوران جنگ 

کارآمد بوده، حاال هم به همان نسبت کارآمد است. «
وی با ذکر این نکته که در همــه کتاب های اقتصادی 
آمده اســت که کوپن، طرحی ناکارآمد است، گفت: 
»اساسا در مواقعی به کوپن مراجعه می شود که اوضاع 
اقتصادی در حالت عادی نیســت یا مثال می خواهند 
کاالیی خــاص به اندازه ای خــاص در اختیار گروهی 
خاص مانند فقــرا یا معتادان قرار بگیــرد تا آنها فقط 
بتوانند آن کاال را مصرف کنند و آن را صرف خرید مواد 
مخدر یا اقالم دیگری نکنند. «حســین سالح ورزی، 
نایب رییس اتــاق بازرگانــی ایران نیز عنــوان کرد 
»همان طور که در سال های گذشــته اقتصاد ایران با 

گوشه هایی از اقتصاد توزیعی مواجه شده و هیچ یک 
از این طرح ها نتیجه بخش نشده اند، امروز نیز به نظر 

می رسد نمی توان انتظاری جز این داشت. «
به گفته وی، »در شرایط فعلی اقتصاد ایران نمی توان 
انتظار داشــت تغییرات قابل توجهی با اســتفاده از 
نظام کوپنی بــه وجود آید. «لطفعلی بخشــی، عضو 
هیات علمی دانشگاه عالمه در یادداشتی تاکید کرد: 
»اقتصاد کوپنی و سهمیه بندی در کشور ما تجربه ای 
شکســت خورده اســت. با ســهمیه بندی مشکالت 
و گرفتاری هــای مرم چند برابر شــد. بــرای واردات 
کاالهای اساسی ارز دولتی تخصیص داده شد، اما این 

راهکار فساد و رانت را بیشتر کرد. «
وی متذکر شد: »تامین هر کاالیی در هر زمانی شرایط 
خاص خــودش را دارد. بــرای تامیــن کاال باید همه 
جوانب را در نظر گرفت. اگــر برنامه ریزی فنی، علمی 
و تخصصی باشد، نیازی نیست یک نسخه برای تامین 
همه کاالها بپیچیم. هیچ کشــوری به انــدازه ایران 
ســازمان های نظارتی ندارد، اما با وجود این فساد هم 
گسترده است. دولت باید شهامت، تدبیر و دانش الزم 
را داشته باشد تا برای شــرایط بحرانی اقتصاد برنامه 

اجرا کند. «
اما موافقان اجرای سیســتم کوپنی عنوان می کنند 
نظام کوپنی در آزادتریــن اقتصادهای دنیا هم وجود 
دارد؛ به طوری که دولت آمریــکا به ۴۹ میلیون نفر از 

مردم خود کوپن تامین غذا ارائه می دهد.
وحید شقاقی شــهری، کارشــناس اقتصادی درباره 
برگشــت کاالبرگ به اقتصاد خانوار و اســتفاده از آن 
برای تامین کاالهای اساســی گفــت: »در آزادترین 
اقتصادهای دنیا هم برای کاهش شــکافت طبقاتی و 
کاهش شکاف شمال- جنوب از این نوع اقدامات برای 
توســعه رفاه در بین مردم کشورشان انجام می دهند. 
نوع و قالب این اقدامات با یکدیگر متفاوت اســت، اما 

در نهایت هدف دولت ها حمایت از مردم است. «

منتظر کوپن نباشید
در این هیاهوی بازگشت کوپن به اقتصاد کشور، معاون 
بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم 
کرد که خبری از کوپن نیســت. عباس قبادی در یک 
نشست خبری در خصوص تصمیمات اتخاذ شده برای 
توزیع کوپنی یا الکترونیکی کاالهای اساســی گفت: 
»فعال برنامه ای برای ســهمیه بندی یا توزیع کاالهای 
اساســی با کوپن الکترونیک در دســتور کار نیست، 
بررسی های کارشناسی نیز ضرورت این اقدام را نشان 
نمی دهد و ما نیز توصیه ای در این حوزه نداریم؛ چراکه 

بازار با کمبود هیچ کاالیی روبه رو نیست. «
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 بانک ها به چه کسانی بیشتر وام 
می دهند؟

بانک ها عالقه زیادی به پرداخت تســهیالت به 
بخش خدمات دارند به طــوری که در فروردین 
امسال حدود ۴۴.۷ درصد تسهیالت اعطایی به 
این بخش اختصاص یافته است؛ بخش صنعت و 
معدن به عنوان بخش مولــد اقتصاد تنها حدود 

۳۱ درصد این تسهیالت را دریافت کرده است.
نگاهی به آمار تسهیالت اعطا شده به بخش های 
مختلف اقتصادی در فروردین ماه نشان می دهد 
که برای بانک هــا و مؤسســه های مالی، بخش 
خدمات که بخش عمده آن غیر مولد به شــمار 
می رود در صــدر جذابیت قــرار دارد. با توجه به 
مشــکالتی که بخش صنعت و تولید در کشور با 
آن مواجه است، معموالً وصول مطالبات بانکی از 
آنها در مقایســه با بخش خدمات سخت تر است 
بنابراین اعطای تســهیالت بــه بخش خدمات 

جذابیت بیشتری دارد.

 پرداخت 188 هزار فقره تسهیالت
 در فروردین

مجموع تســهیالت پرداختی بانک در فروردین 
امســال به بخش های مختلق اقتصادی شامل 
۱۸۸ هزار و ۶۵۰ فقره تسهیالت به ارزش ۳۴۱ 
هزار و ۹۶۷ میلیارد ریال بوده که رتبه نخست را 

بخش خدمات به خود اختصاص داده است.
بخش خدمات در نخستین ماه امسال ۱۱۰ هزار 
و ۸۱۵ فقره تسهیالت به ارزش ۱۵۲ هزار و ۹۶۷ 
میلیارد ریــال )معادل ۴۴.۷ درصــد( دریافت 

کرده است.
در مدت یاد شده به بخش صنعت و معدن هفت 
هزار و ۱۷۷ فقره تســهیالت به ارزش ۱۰۵ هزار 
و ۸۹۹ میلیــارد ریــال )معــادل ۳۰.۹ درصد( 

اختصاص یافته است.
اگرچه از نظــر میانگین تســهیالت دریافتی 
سهم هر فقره تســهیالت بخش صنعت ۱۴.۸ 
میلیارد ریــال بوده که باالتر از میانگین ســایر 
بخش های اقتصادی اســت، اما از نظر مجموع 
تسهیالت در نظر گرفته شــده، جایگاه دوم را 
پس از بخش خدمات به خــود اختصاص داده 

است.
بخش بازرگانی ۲۹ هزار و ۷۵۰ فقره تســهیالت 
به ارزش ۴۸ هزار و ۳۷۳ میلیــارد ریال )۱۴.۱ 

درصد( دریافت کرده است.
بخش مسکن و ساختمان ۲۰ هزار و ۷۲۳ فقره 
تســهیالت به ارزش ۲۵ هــزار و ۲۰۸ میلیارد 
ریال )معادل ۷.۳ درصد( تسهیالت اخذ کرده 

است.
بخش کشــاورزی نیــز ۲۰ هــزار و ۱۱۳ فقره 
تســهیالت به ارزش ۹ هزار و ۴۱۲ میلیارد ریال 
)معادل ۳.۷ درصد( دریافت کرده اســت. سایر 
بخش های اقتصادی نیز در مدت یاد شــده ۷۲ 
فقره تســهیالت به ارزش ۱۰۸ میلیــارد ریال 

دریافت کرده اند.

۶۶ درصد تسهیالت بانکی برای تأمین 
سرمایه در گردش

بررســی آمار بانک مرکزی نشــان می دهد 
که ۶۶.۴ درصد )۲۲۷ هــزار و ۱۵۱ میلیارد 
ریال( از مجمــوع تســهیالت پرداختی به 
بخش های مختلف اقتصــادی برای تأمین 
ســرمایه در گردش این بخش ها اختصاص 

یافته است.
۷.۳ درصد )معــادل ۲۵ هــزار و ۱۲۹ میلیارد 
ریال( برای ایجاد واحدهــا، ۵.۸ درصد )معادل 
۱۹ هــزار و ۸۹۶ میلیــارد ریال( بــرای انجام 
تعمیرات، ۵.۴ درصــد )۱۸ هزار و ۶۰۸ میلیارد 
ریال( برای توســعه و ۳.۹ درصــد )معادل ۱۳ 
هزار و ۳۰۴ میلیارد ریال( بــرای خرید کاالی 
شــخصی توســط این بخش ها پرداخت شده 

است.



 ترکیه، روی دور تند واردات انرژی

 مبادالت تجاری با ایران کم رنگ شد
مریم علیزاده    واردات انرژی توسط ترکیه در ماه 
آوریل با رشد ۱۲.۵ درصدی نســبت به مدت مشابه 
سال قبل روبرو شده است که در این بین واردات نفت 

خام افزایش ۶۱ درصدی را نشان می دهد.
طبق آمار منتشر شده توسط مؤسســه آمار ترکیه در 
روز جمعه، واردات انرژی توسط این کشور با رشد ۱۲.۵ 
درصدی نسبت به ماه مشابه ســال ۲۰۱۸ به رقم ۳.۵ 
میلیارد دالر رسید. این آمارها حاکی از آن است که کل 
واردات ترکیه در ماه آوریل برابر با ۱۷.۴۶ میلیارد دالر 
بوده که ۲۰ درصد این مبلغ بــه خرید انرژی اختصاص 
یافته اســت.نکته جالب این گزارش، رشــد چشمگیر 

واردات نفت خام ترکیه است. مطابق با آمارهای منتشر 
شــده، واردات نفت خام ترکیه در ماه آوریل ۶۱ درصد 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل افزایش یافته است. 
از این رو ترکیــه در ماه آوریل بالغ بــر ۲.۳۷ میلیون 
تن نفت خام وارد کرده اســت که این رقم برای آوریل 
ســال قبل برابر با ۹۰۰ هزار تن بوده اســت که البته 
عمده واردات ترکیه از کشــورهای آمریــکا، الجزایر، 

قزاقستان، نروژ، روسیه، انگلستان و لیبی است.
این در حالی است که مبادالت تجاری ایران و ترکیه در 
۴ ماهه نخست سال جاری میالدی ۲.۸۶۶میلیارد دالر 
اعالم شده اســت. این رقم در ۴ ماهه نخست سال قبل 

۳.۶۲۸میلیارد دالر بوده اســت.بر اســاس این گزارش 
صادرات ترکیه به ایران در ماه های ژانویه تا آوریل ۲۰۱۹ 
با کاهش ۱۶درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل 
مواجه شــده و به ۷۹۳میلیون دالر رسیده است. ترکیه 
در ماه های ژانویه تا آوریل ســال قبل ۹۴۴ میلیون دالر 
کاال به ایران صادر کــرده بود.همچنین واردات ترکیه از 
ایران در ۴ ماهه نخست امســال نیز افت ۲۲.۸درصدی 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل داشته است. ترکیه در 
ماه های ژانویه تا آوریل ســال قبل ۲.۶۸۴میلیارد دالر 
کاال از ایران وارد کرده بود که این رقم در مدت مشــابه 

امسال به ۲.۰۷۳میلیارد دالر کاهش یافته است.

نفت
۴
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وسیه برای حل  دیدار عربستان و ر

اختالف های نفتی
یک سال پیش عربستان ســعودی و روسیه به 
توافقی رسیدند که مســیر جدیدی را برای بازار 
نفت تعیین کرد و این دو کشور که معمار توافق 
اوپک پالس هســتند هفته جاری دوباره دیدار 
می کنند تــا اختالف نظرهای خــود درباره این 

پیمان را حل و فصل کنند.
سعودی ها می خواهند کاهش تولید گروه اوپک 
پالس پس از پایان مهلــت آن در ژوئن، تا پایان 
سال تمدید شود اما روســیه تمایلی برای ادامه 

کاهش تولید ندارد.
این دو کشــور در حال حاضر حتــی نمی توانند 
سایر گروه را برای تغییر زمان نشست نیم ساالنه 

خود در وین متقاعد کنند.
منافــع متفــاوت و افزایــش نوســان بــازار، 
تصمیم گیری آنها را دشــوارتر کرده است. نفت 
از جنگ های تجاری که آمریــکا به راه انداخته و 
تأثیر تحریم های این کشــور روی روند عرضه، 
ضربه خــورده اســت. در حالی که عربســتان 
سعودی به قیمت های باالتر نیاز دارد و مشتاقانه 
تولیدش را کاهش داده اســت، منافع روســیه 
چندان مشخص نیست و در کاهش تولید تعلل 

ورزیده است.
جیووانی اســتانوو، تحلیلگر نفتی در گروه یو بی 
اس در این باره گفت: انتظار دارم پیام قوی تری از 
سوی خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی 
داده شود اما الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه 

تمامی گزینه ها را باز نگه خواهد داشت.
نواک و الفالح به ســن پترزبورگ خواهند رفت 
تا در کنفرانس مجمع اقتصــادی بین المللی به 
میزبانی پوتین شرکت کنند. این نخستین دیدار 
رو در روی دو وزیر از زمان نشست جده در ماه مه 
خواهد بود که شــکاف میان منافع این دو کشور 

آشکارتر شد.
والدیمیر پوتین که درباره سیاســت همکاری 
با اوپــک حرف نهایــی را می زند قرار اســت در 
کنفرانس مجمــع اقتصادی بین المللی ســن 
پترزبورگ سخنرانی کند. موضع رئیس جمهور 
روســیه در آوریل در خصوص حمایت کشورش 
از تمدید توافق کاهش تولیــد مبهم بود و اظهار 
کرد این امر بــه وضعیت بازار بســتگی خواهد 

داشت.
دستیار رئیس جمهور روسیه گفته است پوتین 
فعــاًل برنامه ای بــرای دیدار با هیأت ســعودی 
ندارد با این حال وی تماس با الفالح در حاشــیه 
این کنفرانس را منتفی نداشــت. در هر صورت 
الفالح ممکن است این فرصت را پیدا کند که در 
دیدار بعدازظهر روز پنجشنبه پوتین با سرمایه 

گذاران خارجی، با وی صحبت کند.
ایگور ســچین، مدیرعامل روس نفت که از یاران 
نزدیک پوتین است مدت ها نســبت به مزایای 
همکاری با اوپــک بدبین بــوده و هفته جاری 
مجــدداً از این پیمــان انتقاد کــرد. وی گفت: 
شرکت روس نفت سرگرم مذاکره با دولت برای 
جبران ضرری اســت که از توافق کاهش تولید 
میان روســیه و اوپک در صــورت تمدید آن تا 
پایان ســال متحمل خواهد شد. سچین منطق 
روســیه برای پایبندی به توافق کاهش تولید را 
زیر ســوال برد و گفت: در صورت تمدید توافق 
اوپک پالس، آمریکا سهم بازار روسیه را تصاحب 
خواهد کرد.بر اســاس گزارش بلومبرگ، آنتون 
سیلوآنوف، وزیر دارایی روســیه نیز ماه گذشته 
گفته بود روســیه باید تمامی جوانــب منفی و 

مثبت این پیمان را بررسی کند.
 آمار رســمی نشــان می دهد که ایــن توافق به 
اقتصاد روسیه در ســه ماهه نخست سال ۲۰۱۹ 
لطمه زده اســت.با این حــال الفالــح اخیراً در 
مصاحبه با خبرگزاری دولتی عربســتان اظهار 
کرد که وی شــاهد اســت که توافقی در میان 
کشــورهای گروه اوپــک پالس دربــاره ادامه 

همکاری در نیمه دوم امسال شکل می گیرد.
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تقسیم 700 ریال  سود هر سهم در مجمع عمومی عادی کچاد
درآمد هر سهم در سال مالی 1397 نسبت به سال مالی 139۶ به میزان ۴5۶ ریال ، معادل 121 درصد افزایش داشته است .

مجمع عمومي عادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با حضور  اکثریت 
ســهامداران روز چهارشــنبه  8 خرداد 1398 

درمحل سالن تالش، برگزار شد.
در این جلســه پس از انتخــاب آقاي دکتــر قنبری مدیر 
عامل شرکت سرمایه گذاری امید، بعنوان رئیس مجمع و 
ناظرین آقایان مرتضی علی اکبری نماینده شرکت توسعه 
معادن و فلزات و داوود حسنی زاده، نماینده سهام عدالت  
و همچنین محمودی نماینده ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار و بهرامیان نماینده موسســه حسابرســي رایمند 
و همکاران . مهندس محمود نوریــان بعنوان مدیر عامل 
شرکت گزارشــي از عملکرد و برنامه هاي اجرایي شامل 
عملیات اســتخراج ، تولید و فروش محصوالت و طرح ها و 

برنامه های  سال جاری شرکت به اطالع حاضران رساند .
 در ادامه جلسه گزارش بازرس قانوني در خصوص عملکرد 
هیات مدیره ، صورتهاي مالي مشــتمل بر ترازنامه، سود 
و زیان و یادداشــت هاي پیوســت آن براي ســال مالي 
منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع پس از اســتماع 
توضیحات هیات مدیره و بازرس قانوني به اتفاق آرا ضمن 
تائید عملکرد هیات مدیره ، صورتهاي مالي و یادداشتهاي 

پیوست آن براي ســال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ را 
تصویب نمود و تصمیمات ذیــل اتخاذ و مورد تصویب قرار 

گرفت .
۱-در ارتباط با تقســیم ســود ســال مالــي منتهي به 
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مقــرر گردید مبلغ  ۲۳ میلیــارد و ۴۵۰ 
میلیون ریال از کل سود شرکت در سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۲۷ 
میلیارد .۸۶۸ میلیون ریال، به ازاي هر ســهم ۷۰۰ ریال  

بین سهامداران توزیع گردد.
۲ - اعضای هیات مدیره مشابه دوره قبل انتخاب گردیدند.

۳ - موسســه حسابرســي رایمند و همــکاران به عنوان 
حســابرس و بازرس اصلي و موسســه حسابرســي دش 
و همکاران بــه عنوان بازرس علي البدل براي ســال مالي 

۱۳۹۸ انتخاب شده اند.
۴ - معامالت مشــمول ماده ۱۲۹ الیحــه اصالحي قانون 

تجارت مورد تائید و تصویب قرار گرفت .
۵-حق حضور و پاداش هیات مدیره تعیین شد.

۶- روزنامه دنیاي اقتصاد جهت درج آگهي هاي شــرکت 
تعیین گردید .

۷- مجمع مراتب  تقدیر خــود را از زحمات هیات مدیره و 
کلیه کارکنان شرکت اعالم داشت.

3- مشــارکت در بهره برداری از معادن سنگ آهن 
اســترالیا و احداث کارخانه های تولید کنسانتره به 
میزان  12  و نیم میلیون تن :شــرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو بــه همراه شــرکت معدنی و صنعتــی گل گهر و 
شــرکت فوالد مبارکه )از طریق شــرکت فوالد هرمزگان( 
و شرکت فکور صنعت و هرکدام با مشــارکت به میزان ۲۵ 
درصد موضوع سرمایه گذاری در اســتفاده از ذخائر سنگ 
آهن کشور اســترالیا و تولید ۱۲ و نیم میلیون تن کنسانتره 
را پیگیری و حق السهم مشارکین ، مطابق برنامۀ زمان بندی 
پرداخت شده است. ســـرمایه گـــذاری مشـــارکین در 
بهره برداری از معدن و تا پایان فــاز ۱ که کارخانه ۵ میلیون 
تنی کنســانتره به بهره برداری خواهد رسید ، به میزان ۸۸ 
میلیون دالر آمریکا پیش بینی شــده است. برای اجرای فاز 
۱ و فازهای ۲ و ۳ معادل ۸۵ درصد مجموع سرمایه گذاری 
که محدود به مبلغ ۹۶۰ میلیون دالر آمریکا می باشــد ، از 

تسهیالت فاینانس کشور استرالیا استفاده خواهد شد.
محمود نوریــان در ادامه، طرح هــا و فعالیت های 

سرمایه ای آتی شرکت را هم اینگونه بیان کرد :
1-طرح احداث کارخانه گندله سازی جدید با ظرفیت 
۴ میلیون تن در ســال : اجــرای طرح مذکور بــا برآورد 
سرمایه گذاری حداقل به میزان ۲۰  هزارو ۹۷۴ میلیارد ریال 

)شـامل ۸۹ میلیون یورو( در دسـت مـطالعه می باشد.
2- طرح احداث کارخانه نورد با ظرفیت 1/1 میلیون 
تن در سال : اجرای طرح مذکور با پیش بینی سرمایه گذاری 
حداقل به میزان ۱۱ هزارو ۶۷۳ میلیارد ریال )شــامل ۵۲ 

میلیون یورو( در دسـت مـطالعه می باشد.
وی در خصوص تامیــن مالی این دو پروژه گفت : شــرکت 
درگذشــته امکان دریافت فاینانس خارجــی )ژاپن( برای 
هزینه هــای احــداث کارخانــۀ گندله ســازی جدید و با 
ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و همچنین امکان استفـــاده 
از تسهیالت بانک ایـــران و اروپـــا ، برای تأمین نقدینگی 
مورد نیاز خرید ماشــین آالت و تجهیــزات بخش خارجی 
احداث کارخانه های نورد خود را دنبال نموده اســت. لیکن 
محدودیتهای ناشی از اعمال تحریم های آمریکا علیۀ ایران، 

تالشهای گذشته را فعاًل با وقفه مواجه کرده است.
3-مشــارکت در احداث کارخانه های گندله، آهن 
اسفنجی، فوالد و تأسیســات زیربنایی منطقۀ آزاد 
تجاری ُمکران :موضوع مشــارکت در احداث کارخانه های 
گندله ، آهن اســفنجی ، فــوالد و تأسیســات زیربنایی در 
منطقۀ آزاد تجـاری ُمکران واقـــع در شهرستان چابهار )با 
مشارکت شــرکتهای معدنی و صنعتی چادرملو و گل گهر، 

فوالد مبارکه( از برنامه های بلند مدت شرکت می باشد.
مشارکت در طرحهای سایر شرکتها  :

1- شــرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس : هدف 
عمدۀ طرح انتقال آب نمک زدائی شــده ، توســط سه خط 
انتقال از خلیج فـــارس به صـنایع جنـــوب شرق کشور و 
تأمین بخشــی از نیازها و مصارف آب مجتمع های تولیدی 
در حال بهره برداری و طرح های توسعه آنها شامل : معـادن 
مس سـرچشمـــه ، سنـگ آهن گـــل گهر، سنـگ آهـن 

چادرملو )استان های هرمزگان، کرمان و یزد( می باشد.
مسیر خط انتقال از غرب بندرعباس شــروع و بعد از تأمین 
آب مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر به طرف مجتمع مس 
سرچشــمه ادامه یافته و نهایتاً به صنایع فوالدی و معدنی 

استان یزد منتهی  می گردد.
وی در این زمینــه افزود: اجرای قطعۀ ســّوم طرح  به طول 
۳۶۰ کیلومتر مربــع از مجتمع مس سرچشــمه تا صنایع 
فوالدی در منطقه اردکان اســتان یزد و همچنین انشعاب 
صنایع معدنی چادرملو می باشد. قطر نامی لوله های مورد 
اســتفاده در این قطعه ۱ هــزارو ۳۰۰ و ۹۰۰ میلیمتر 
می باشد، دبی آب انتقالی در این مسیر ۱ و نیم  مترمکعب 
بر ثانیه خواهــد بود.در این قطعه عملیات نقشــه برداری و 
مسیرگشــایی از طریق مناقصۀ عمومی به پیمانکار واگذار 
گردیده، و تاکنــون با مبلغ ۱۱۰ میلیــارد ریال هزینه، ۲۳ 
درصد و پیشرفت فیزیکی بعمل آمده است . خاتمه عملیات 

اجرایی مهر ماه سال ۱۳۹۹ پیش بینی گردیده است. 
مدیر عامل چادرملو کّل ســرمایه گذاری پیش بینی شده 
جهت اجرای این طرح عظیم ملی را ۱۱۰ هزار میلیارد ریال 
اعالم کرد و گفت : تا پایان ســال ۱۳۹۷ بیــش از ۴۷ هزار 

میلیارد ریال هزینه شده است. 
2-  مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرحهای 
تولید فوالد  : مهنــدس نوریان اضافه کرد: در راســتای 
مصوبات هیأت مدیره و در جهت مشــارکت با بخشهـــای 
خصوصی، این شرکت اقدام به مشارکت در سرمایۀ شرکت 
آهن و فوالد غدیر ایـرانیان بـــه میزان ۳۰ درصد ، شـرکت 
آهـن و فوالد ارفع به میزان ۴۳ درصد ، شرکت صنایع آهن 
و فوالد َســرمد اَبرکوه به میزان ۶۵ درصد ، شــرکت فوالد 
شاهرود به میزان ۳۵ درصد و شــرکت کاوند نهان زمین به 
میزان ۲۹ درصد ســهام ، نموده است.همچنین این شرکت 
در اجرای طرح احداث کارخانۀ تولیــد الکترود گرافیتی با 
ظرفیت ۳۰ هزار تن در سال ، به میزان ۳۱ درصد در سهـام 
شـرکت نـوین الکترود اردکان ، مشـارکت نموده و شرکت 

فوق در مرحله قبل از بهره برداری می باشد.

بر اســاس همین گزارش مهندس نوریان مدیر عامل شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو ) ســهامی عام( در گزارش عملکرد 
هیأت مدیره در سال ۱۳۹۷ - دســت یابی به اهداف تولید فراتر از برنامه ، بهره برداری از کارخانه مگامدول احیای مستقیم و 
دیگر موفقیت ها را حاصل  تالش کلیۀ کارکنان ، رهنمودها و همراهی صاحبان محترم ســهام و سیاســتهای متخذه توسط 
هیأت مدیره عنوان کرد و گفت : ایـن شـــرکت در سال ۱۳۹۷ بـــا اتخاذ تدابیر مناسب مشکالت پیش روی را  تا حد امکان 
برطرف نموده و در حصول  به اهداف پیش بینی شــده، از جمله استفاده از حداکثر ظرفیت ســاخت داخِل لوازم، تجهیزات و 
قطعات یدکِی مصرفی در مجتمع های معدنی و صنعتی ، بیش از  ۶۴ هزارو ۹۰۰ نفر ساعت  دوره هاِی آموزشی برای کارکناِن 
امانی و پیمانکاران برگزار نموده است.همچنین طی ســال ۱۳۹۷ ، در تداوم برنامه های ارتباط صنعت با دانشگاه  ، دوره های 
کارآموزی دانشجویان دانشگاههای کشور ، در گرایشـــهای استـــخراج ، فـــرآوری ، تولید ، برق و مکانیک در مجتمع های 

معدنی و صنعتی ، به میزان ۸ هزار و .۸۴۲ نفر ساعت برگزار کرده است.
آمار استخراج ، تولید و فروش )به تفکیک محصول(                                                                          ارقام - تـن

مهندس نوریان همچنین پس گزارش عملکرد تولید و فروش و درآمد شرکت به تشــریح طرحها و فعالیتهای سرمایه ای در 
دست اقدام شرکت اشاره کرد و گفت  :  با توجه به مجوز اکتشاف صادر شده از سوی ســازمان صنعت ، معدن و تجارت استان 

یزد در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ برای معدن ) D19  ( عملیات اجرایی اکتشاف مقدماتی و تفصیلی این معدن آغاز شده است.
انتظار داریم  با  دستیابی به سنگ آهن تودۀ معدنی ) D19  ( ، از بـــروز ریسک فقـــدان ذخیـرۀ معـدنی مناسب جلوگیری 

نمائیم . وی برآورد هزینه سرمایه گذاری اجرای این طرح را ، حدود ۱۹ هزار میلیارد ریال عنوان کرد .
مدیر عامل چادرملو همچنین سایر طرح های این شرکت را به شرح زیر اعالم کرد .

1-طرح احداث نیروگاه خورشیدی : شرکت بنا دارد نسبت به احداث یک واحد نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی ، در جوار 
نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکـل تـرکیبی خـود در مجتمع صنعـتی ، اقـدام و مقـدمات عملـیات اجـرایی آن آغـاز شده است. 

هزینه سرمایه گذاری در طرح فوق به میزان ۷ میلیون یورو خواهد بود.
2- مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر : به موجب مصوبه هیأت مدیره شرکت ، موضوع مشارکت در 
افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر همواره مورد توجه مدیریت بوده است. شرکتهای سرمایه پذیر عمدتاً در زمینه های معدن و 
صنایع معدنی وابســته ، تأمین و انتقال آب و تأمین مالی فعالیت می نمایند. طی سال ۱۳۹۷ مبلغ ۵ هزارو ۳۱۸ میلیارد ریال 

بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر ، پرداخت شده است.

اقالم صورت سود و زیان:                                                                         ارقام- میلیون ریال

 ســود خالص : با توجه به مندرجات در فوق و لحاظ تأثیر تغییرات هزینه های عملیاتی ، مالی و سایر درآمدها و هزینه های 
عملیاتی و غیرعملیاتی، تغییرات در قیمت های فروش و احجام مقداری فروش و تغییرات بهای تمام شده کاالی فروش رفته 
موجب شده که سود خالص از مبلغ ۱۲.۵۸۴ میلیارد ریال در ســال ۱۳۹۶ به مبلغ ۲۷.۸۶۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷، به 

میزان ۱۲۱ درصد  افزایش یابد. 



معامالت غیررسمی، ابزاری مناسب برای سودجویان

وش ساختمان کالهبرداری پرسود با پیش فر
محســن محروقی    یکی از مهترین و رایج ترین 
تخلفاتی که در کشور شاهد آن هستیم، پیش فروش 
یک ملک به چندین نفر است. بسیاری از کارشناسان 
معتقدند که ریشه چنین تخلفاتی در اعتبار معامالت 
غیررســمی بوده و تا زمانی که این معامالت بی اعتبار 
نشــوند حتی با اجرای قانون پیش فروش از اینگونه 

تخلفات رهایی نخواهیم یافت.
متأسفانه در چندین سال گذشته در کشور با افزایش 
بی رویــه تخلفی به نــام پیش فروش یــک ملک به 
چندین نفــر روبرو بوده ایم. این شــیوه کالهبرداری 
به حدی سودآور، جذاب و با ریســک پایین بوده که 
با اشــتیاق کالهبرداران برای ورود بــه این حوزه نیز 
همراه بوده است. هر چند مســئولین به این موضوع 
واکنش داده اند و اجرای قانون پیش فروش ساختمان 
را دوایی برای زخم این درد دانســته اند اما بســیاری 
کارشناسان معتقدند که ریشه انجام چنین معامالتی، 
حتی با اجرای قانون پیش فروش درمان نمی شــود 

بلکه موارد آن را کم می کند.
در همین راســتا غالمحسین اســماعیلی سخنگوی 
قوه قضائیه راه کاهــش این موارد را توجــه به قانون 
پیش فروش ساختمان دانســته و می گوید: اگر این 
قانون توسط دستگاه های ذیربط به عنوان قانونی که 
پیشــگیری از وقوع جرم می نماید، عملیاتی می شد 
االن با این حجم از پرونده های سنگین مواجه نبودیم. 
زیرا براســاس ماده ۴قانون پیش فروش ساختمان، 
تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان مصوب سال ۸۹ 
تنظیم قرارداد پیش فــروش را منوط به ارائه مدارکی 
از قبیل ســند اصلی مالکیــت، پروانه ســاخت کل 
ساختمان و شناسنامه فنی مســتقل برای هر واحد 

دانسته است.

اسناد غیررسمی عامل اصلی فروش یک ملک 
به چندین نفر

اگر چه قوه قضاییه از قانون پیش فروش ســاختمان 
صحبت به میان مــی آورد اما تا زمانــی که معامالت 
غیررســمی در دادگاه ها معتبر شــناخته شــوند باز 
هم شــاهد انجام این نوع معامالت هستیم. زیرا علت 
اصلی فروش یــک ملک بــه چندین نفر، اســتفاده 
از قولنامه هایــی بوده کــه در هیچ ســامانه ای ثبت 

نمی شوند.
بر اساس گزارش پژوهشگاه قوه قضائیه، نداشتن ابزار 
مناسب برای ســنجش اراده فروشــند عاملی جهت 
افزایش ریســک معامله معرفی می کنــد. با توجه به 
اینکه ســاختمان های پیش فروش شده هنوز به طور 
کامل ساخته نشــده اند، خریدار نمی تواند با قاطعیت 

تشخیص دهد که اراده فروشــنده بر کالهبرداری یا 
فروش ملک است.

بنابراین معامالت غیررســمی ابزاری مناسب را برای 
انجام کالهبرداری در اختیار سو استفاده جویان قرار 
می دهد. شــیوه کاری کالهبرداران نیز به این ترتیب 
بوده که با استفاده از تبلیغات گسترده و جذاب، مردم 
را برای پیش خرید کردن خانه هــا مجاب می کنند. 
در این حالت نیــز از دو روش دیگر برای کالهبرداری 
اســتفاده می کنند، اول اینکه یا خانه ای وجود ندارد و 
مبالغی را از پیش خریداران اخذ می کنند یا در حالت 
دوم ممکن است که خانه ها را هم زمان به چندین نفر 

می فروشند.
برای مثال در یکی از کالهبرداری های اخیر کشــور، 
با استفاده از این شــیوه، کالهبرداران در شهر تهران 
توانســتند ۳۰ میلیارد تومان ســود به جیب بزنند و 
بسیاری از مردم را ســیاه بخت کند. این کالهبردار، 
با اســتفاده از قولنامه های جعلی، تخلف خود را انجام 
می داد. به این صورت که با اســتناد بــه یک قولنامه 
ساختگی، یک ملک را به چندین نفر می فروختند و از 
طریق توانستند ۱۵۴ واحد ساختمانی را به ۲۰۰ نفر 
پیش فروش کنند و از هر نفــر مبالغی را نیز دریافت و 

در قبال آن قولنامه بدهند.

ضعف قانون پیش فروش اجرای آن متوقف 
کرده است

فروش یک ملک به چندین نفر با واکنش ریاست قوه 
قضائیه نیز روبرو شــده به طوری که آیت اهلل رئیسی 
در این باره گفت: این اســناد عادی )غیررســمی( در 
زمینه های مختلف مورد معامله متعدد هستند. حال 
آنکه اگر سند رسمی باشــد اتفاقاتی نظیر فروش یک 

آپارتمان به چند نفر کمتر اتفاق می افتد.
از طرف دیگر ســادات اخــوی عضو هیئــت علمی 
دانشکده حقوق دانشگاه شــاهد با اشاره به مشکالت 
قانون پیش فروش گفت: مختلفی پرونده ای داشــتم 
که یک ملک بــه ۶۰ نفر فروخته بودنــد. واقعیت این 
اســت که قانون پیش فروش مجازات کیفری را مقرر 
کرده اما ضمانــت اجرای حقوقی را دقیقاً مشــخص 
نکرده اســت که به عنوان مثال ضمانت اجرایی عدم 

استفاده از اسناد رسمی چه چیزی است؟
وی افزود: از طرف دیگر در مــواردی نظیر آپارتمان، 
قبل از تکمیل ســاختمان، امکان تنظیم سند رسمی 
وجود ندارد. عالوه بر آن وقتی که در دادگاه های کشور 
سند غیررسمی را به عنوان سند مالکیت مورد استناد 

قرار می دهند.
این حقوقدان ادامــه داد: با توجه به ســند مالکیت، 

مردم نیز بــا آن معامله می کنند. نتیجــه این اعتبار 
نیز بروز مشــکالتی نظیر فروش یک ملک به چندین 
نفر می شود.ســادات اخوی هیئت علمی دانشــگاه 
شاهد، معتقد اســت: بهترین روش حل این مشکل، 
نپذیرفتــن اســناد غیررســمی در دادگاه و توجه به 

رسمیت بخشی به معامالت بود.
وی افزود: باوجود اعتبار اســناد غیررسمی هیچکس 
نمی تواند از مالکیــت خود به طور کامــل اطمینان 
خاطر پیدا کند. زیــرا می داند که فــردی می تواند با 
سند غیررسمی ادعای مالکیت ملکی را کند که دارای 
سند رسمی اســت. این موضوع را نیز باید یادآور شد 
که پذیرش اسناد غیررســمی، حاکمیت را بی اعتبار 
می کند زیرا بر اســاس قانون حکومت اسناد رسمی 
و تأیید نشده خود را با اســتناد به اسناد غیررسمی و 

تأیید نشده، باطل می کند.
این استاد دانشگاه اظهار داشــت: نتیجه این موضوع 
نیز بی اعتباری حاکمیت است. بنابراین باید به سمت 
رســمیت بخشــی به معامالت حرکت کنیم و اسناد 
غیررسمی را ناقل مالکیت در نظر نگیریم و در مقابل 
اسناد رسمی، اســناد غیررســمی را بی اعتبار تلقی 

کنیم.
ســادات اخوی تصریح کــرد: از این رو تــا زمانی که 
معامالت غیررسمی در کشــور از ریشه ساقط نشوند 
و در دادگاه ها به آن ها اســتناد شــود، شاهد چنین 
تخلفاتی خواهیم بود. به عــالوه انجام معامالت، تنها 
به صورت رســمی نیز باید در دستور سیاست گذاران 

قرار بگیرد.
عالوه بر آن پژوهشــگران قوه قضائیه بــر این باورند: 
افزون بر مشکالت ناشــی از تورم پرونده در دادگاه ها، 
اقتضائات خاص حوزه پیش فروش و نارســایی قواعد 
عام در این مورد باعث سرگردانی دادگاه ها و مردم در 
خصوص حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد خواهد شد.

این پژوهشگران به این نکته نیز اشــاره می کنند که 
دخیل کــردن نهادهای متعدد از ســوی مقنن برای 
اجــرای قانون، عدم توجــه به عرف تجــاری و نقش 
مشــاورین امــالک در فرایند پیش فــروش، فقدان 
سازوکارهای ثبتی مناسب و عدم تعیین دقیق مراجع 
ذی صالح در برخی حوزه ها از جمله علل عدم اجرای 

قانون پیش فروش در چندین سال اخیر بوده است.
بنابرایــن، اهمیت حــوزه پیش فروش از یک ســو و 
ضعف و مشــکالت قانون از ســویی دیگر، بررسی و 
آســیب شناســی قانون پیش فروش ســاختمان را 
ایجاب می کند. به این نکته نیز باید توجه داشــت که 
مشــکل اصلی انجام چنین تخلفاتی، اعتبار معامالت 

غیررسمی در کشور است. 
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 تغییر تورم منطقه ای 

در بازار مسکن
آمارها نشان می دهد روند رشد قیمت مسکن 
که تا سال قبل، بیشتر در مناطق شمال تهران 
اتفــاق می افتاد امســال به مناطــق جنوبی 
تغییر مســیر داده و منطقه ۹ با ۱۳۴ درصد، 
بیشــترین افزایش قیمت را به خود اختصاص 

داده است.
ســال گذشــته مناطق ۵ و ۱ معمــوالً در هر 
ماه بیشــترین افزایش نقطه به نقطه ســالیانه 
قیمت مســکن پایتخت را به خــود اختصاص 

می دادند. 
اردیبهشــت ســال قبل منطقه ۵ با ۵۳ درصد 
افزایش قیمت ســالیانه، باالترین نــرخ تورم را 
در مناطق شهر تهران به ثبت رســاند و منطقه 
۱۶ با ۱۲ درصد از پایین ترین نرخ رشــد قیمت 

برخوردار بود. 
نکته جالب اینکه امســال افزایش قیمت منطقه 
۱۶ به ۱۱۳ درصد رسیده و منطقه ۵ بالغ بر ۱۰۶ 

درصد رشد کرده است.
به تدریج از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ با اشباع قیمت 
در مناطق شمالی و از دســت رفتن متقاضیان 
مؤثر بــازار این مناطق، افزایش قیمت مســکن 
به مناطق جنوبی ســرایت کرد تــا جایی که در 
اردیبهشــت ماه ۱۳۹۸ منطقه ۹ با ۱۳۴ درصد 
رشــد ســالیانه از باالترین نرخ افزایش قیمت 
برخوردار بود و مناطق ۱۰، ۱۴ و ۱۵ در رتبه های 

بعدی قرار گرفتند.
با اینکه در اردیبهشــت ماه امســال ۶۶ درصد 
معامالت در مناطق شــمال تهران انجام شده، 
مناطق جنوبی با سهم ۴۴ درصد از قراردادهای 
خرید و فروش، از روند رشــد بیشتری برخوردار 

بوده اند.
در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در مناطق 
۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ بــه ترتیــب 
۹.۴، ۸.۷، ۸.۸، ۶.۹، ۱۲، ۹.۸، ۷.۱ و ۶.۳ میلیون 
تومان در هر متر مربع اســت. اما به دلیل پایین 
بودن تــوان خرید متقاضیان ایــن مناطق، آمار 
معامالت حدود ۳۰ درصد نســبت به سال قبل 

کمتر شده است.
این در حالی است که پیش از این یک کارشناس 
اقتصاد مســکن اظهار کرده بــود: رکود بخش 
ساختمان از ســال ۹۸ به ۹۹ موکول شده است؛ 
زیرا بعد از بارشــهای اخیر منابعــی وارد بخش 
کشــاورزی می شــود که درآمــد دهک های 
درآمدی پایین جامعــه را باال می برد و این منابع 
به ســاخت و ســاز و خرید مســکن اختصاص 

می یابد.
به گفته بیت اهلل ســتاریان، پس از رشــد بطئی 
قیمت مســکن که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ آغاز 
و در خرداد ۱۳۹۷ کند شــد، تحلیل ما این بود 
که از شــهریور مــاه ۱۳۹۸ بازار مســکن دچار 
رکود خواهد شــد اما وقوع ســیل، تأخیری در 
خرید متقاضیان ایجاد کــرد و همچنین منجر 
به خســارات زیادی شــد و البته برکاتی نیز به 
همراه داشت به گونه ای که از یک طرف آب های 
ســطحی و پشــت ســدها افزایش پیدا کرده و 
پوشش گیاهی طی یک سال و نیم آینده برکاتی 
را در بخش کشاورزی و دامپروری ایجاد خواهد 

کرد.
 از سوی دیگر حدود چهار میلیارد دالر خسارت 
به بخش های زیربنایی وارد شد که مجموع این 
عوامل منجر به گردش مالی در بخش مســکن 
می شــود… افزایــش ۱۲.۵ درصــدی قیمت 
مسکن در شهر تهران ناشی از اثرات سیل است 
و احتماالً رکود مسکن به ســال ۱۳۹۹ موکول 

می شود.
 می بینیم که دولت منابعــی را برای ایجاد رونق 
در ساخت و ساز اختصاص داده که حدود شش 

سال در حالت فریز قرار داشت. 
تأثیر این منابع در ســال جاری به تدریج خود را 

نشان می دهد.



  تکمیل 100 هزار خودروی دارای کسری قطعات در ایران خودرو و سایپا

و  سرازیری قیمت ها در بازار خودر
 مازیار شریف کیان  آخرین خبرها از بازار خودرو، 
از تداوم کاهش قیمت خودرو در بازار حکایت دارد. در 
این حال دســتیار ویژه وزارت صمت با اعالم تکمیل 
خودروهای دارای کسری قطعات خودروسازان پیش 
بینی کرد به زودی ۱۰۰ هزار خــودروی جدید روانه 

بازار و کاهش قیمت ها تسریع شود.
روند کاهشی قیمت خودرو در بازار که در پی برخورد 
دســتگاه قضا با برخی ســایت های فروش خودرو و 
جلوگیری از قیمت ســازی در فضای مجــازی آغاز 
شــده اســت، پس از مطرح شــدن بحث بازگشت 
قیمت گذاری خودرو به شــورای رقابت نیز همچنان 
ادامــه دارد. به طوری کــه ســایپا ۱۳۱ از حدود ۵۸ 
میلیون در اوج قیمت هم اینــک تا ۴۷ میلیون تومان 

کاهش پیدا کرده است.
همچنین ســایپا ۱۱۱ از ۶۲ بــه ۵۳ میلیون تومان، 
ساینا از ۷۱ تا ۶۱.۵ میلیون، تیبا صندوق دار از ۶۰ به 
۵۳، تیبا ۲ از ۶۸ به ۶۱.۵، ســاندرو استپ وی از ۲۴۰ 
به ۲۱۰، تنــدر ۹۰ از ۱۶۰ بــه ۱۳۰، تندر ۹۰ پالس 

اتومات از ۲۲۰ به ۱۸۷ رسیده است.
با این حــال، خبرهای جدیــدی در خصوص عرضه 
خودروهای جدید به بازار مطرح شــد.  نجفی دستیار 
ویژه وزارت صمــت، از تکمیل ۱۰۰ هــزار خودروی 
دارای کسری قطعات در ایران خودرو و سایپا و عرضه 

آن ها به زودی به بازار خودرو خبر داد.
این خبر می تواند نوید بخش کاهش هر چه بیشــتر 
حباب قیمت خودرو در بازار باشد. در این حال، سعید 

مؤتمنی رئیــس اتحادیه فروشــندگان اتومبیل نیز 
پیش بینی کــرد در صورت افزایــش عرضه خودرو از 
سوی خودروسازان، قیمت ها در بازار حدود ۴۰ تا ۵۰ 

درصد افت داشته باشد.
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ادامه دارد
 معــاون بازاریابی و فروش گروه خودروســازی 
ســایپا گفت: طــرح فــروش فــوری اعتباری 
محصوالت ســایپا که با هدف عرضه مســتقیم 
خودرو به مصرف کنندگان و مشتریان واقعی در 
راستای تنظیم بازار از روز ۷ خردادماه آغاز شده 

بود، همچنان ادامه دارد.
حســین کاظمی طرقــی افــزود: در این طرح 
محصوالت خانواده پلت فرم X100 و X200 با 
تسهیالت و بازپرداخت مناسب عرضه می شود.

کاظمی ادامــه داد: با توجه به اعالم بخشــنامه 
تغییر شرایط چک های تســهیالتی در روز اول 
ثبت نام، صدور چک توســط شخص ثالث مورد 
قبول نبوده و صرفاً می بایست با استفاده از چک 
شــخص متقاضی ثبت نام کننده خودرو صورت 

پذیرد.
معاون بازاریابی و فروش ســایپا گفت: مدارک 
آن دســته از مشــتریانی ک په از تاریخ ۷ لغایت 
۹ خردادمــاه، با چک اشــخاص ثالــث ثبت نام 
کرده اند، جهت رضایت آنان و عرضه مســتقیم 

خودرو توسط سایپا مورد پذیرش خواهد بود.
وی یادآور شــد: مشــتریان می تواننــد فقط از 
طریق مراجعــه به ســایت اینترنتــی فروش 
www.گروه خودروســازی سایپا به نشــانی
saipagroup.ir ، نســبت بــه ثبت نام اقدام 

کنند.
کاظمی تاکیــد کرد: همچنین مرکــز ارتباط با 
مشــتریان گروه خودروسازی ســایپا با شماره 
تلفن ۰۹۶۵۵۰ پاسخ گوی ســواالت مشتریان 

خواهد بود.

وش دنا پالس  شرایط پیش فر
اتوماتیک اعالم شد 

 گروه صنعتی ایران خودرو برنامه دارد تا شنبه، 
۱۸ خــرداد ۱۳۹۸، پیش فــروش “دنا پالس 

اتوماتیک” را آغاز نماید.
بر اســاس بخشــنامه فروش ایران خودرو، دنا 
پــالس اتوماتیک از فروردین ۱۳۹۹ به دســت 
مشــتریان می رســد. همچنین برای ثبت نام 
این سدان اتوماتیک به ۸۰ میلیون تومان پیش 
پرداخت نیاز اســت. طبق کاتلوگ رسمی ایران 
خودرو برای دنا پالس اتوماتیک، این خودروی 
جدید به پیشــرانه EF7 با توان ۱۱۵ اسب بخار 
و گشــتاور ۱۵۷ نیوتن متر مجهز است و قدرت 
آن توسط جعبه دنده شش ســرعته اتوماتیک 
AT به چرخ های جلو منتقل می شود. همچنین 
بر اساس اطالعات رسمی، فعال خبری از فرمان 
کمکی برقی، کیســه های هــوای جانبی جلو، 
سیستم کنترل پایداری و ســانروف به صورت 

فابریک در دنا پالس اتوماتیک نیست.
در نظر داشــته باشــید که با پیش پرداخت ۸۰ 
میلیون تومانــی، می تواند خبــری برای بهای 
بیش از ۱۵۰ میلیون تومان دنا پالس اتوماتیک 

باشد.

وش اقساطی محصوالت  آغاز فر
و مدیران خودر

 فروش اقســاطی خودروهــای ام وی ام و  چری 
آغاز شد.

شرکت مدیران خودرو عرضه کننده محصوالت 
ام وی ام و چــری از آغــاز فــروش از طریــق 

نمایندگی های این شرکت خبر داد.
مدیران خودرو همچنین اعالم کرده اســت این 
فروش از ســوی نمایندگی ها به صورت محدود 
انجام می شــود و پیش پرداخــت آن به صورت 

شناور خواهد بود.
عالقه مندان می توانند با مراجعه به نمایندگی های 
مدیران خــودرو و اعالم رقم پیــش پرداختی از 

مبالغ اقساط شرکت مطلع شوند.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

 واردات کاالهای اساسی دو برابر شد

ح همراه موبایل در گمرکات  اجرای طر
خریدار  وزیــر اقتصــاد و دارایی گفــت: واردات 
کاالهای اساســی به کشور در ســال جاری نسبت به 

مدت مشابه سال قبل دو برابر افزایش داشته است.
فرهاد دژپسند در حاشــیه بازدید از بندرامیرآباد در 
شرق مازندران در گفت وگو با خبرنگاران افزود: روند 
رو به رشــد واردات کاالها، نشــان می دهد که دولت 
اهتمام ویژه ای به تأمین کاالهای اساســی مورد نیاز 
مردم دارد.همچنین براساس آمار صادرات کاالهای 
غیر نفتی نیز در ســال جاری نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته حدود ۸ درصد رشد یافت و برگشت ارز 
از ســوی صادرات کنندگان به کشور نیز روند رضایت 
بخشی را داشته است.دژپسند اظهارداشت: روند رو به 
رشــد صادرات و واردات کاالهای اساسی به کشور در 
سال جاری نشــان می دهد که بحران سازی و جنگ 
اقتصادی دشمنان علیه کشــورمان موفقیت زیادی 
نداشــته اســت و ما همچنان روند خوبی را از لحاظ 

تأمین کاالها و صادرات و ارز آوری طی می کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایــی الکترونیکی کــردن فعالیت 
گمرکــی را مهمترین دســتاورد در زمــان تحریم 
برشمرد و گفت: در شــرایط فعلی تمام فعالیت های 
گمرکی در ســطح کشــور به صورت الکترونیکی و 
بدون حضور اشخاص انجام می شــود و برای توسعه 
این بخش طرح همراه موبایل در گمرکات در دســت 
اجرا قرار گرفته است.دژپســند خاطرنشــان کرد: با 
اجرای طرح همراه موبایل گمرکی در ســطح کشور، 
تمام خدمــات مورد نیــاز گمرکی بــر روی موبایل 
قابلیت نصــب خواهد داشــت و افــراد می توانند با 
این کار نیازهــای خود را انجــام دهند.وزیر اقتصاد و 
دارایی اجرای طــرح RFID را از دیگــر برنامه های 
الکترونیکی سازی کارهای ترانزیت کاال در گمرکات 
ایران برشــمرد و وعده کرد این طرح نیــز بزودی در 

گمرکات سراسر کشور عملیاتی شود.

کدام استان ها بیشترین تورم را 
در اردیبهشت ثبت کردند؟

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود 
شاخص تورم در استان های مختلف کشور را در 
سه حوزه تورم نقطه به نقطه، تورم ماهانه و تورم 
۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشــت را بررسی کرده 

است.
بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در شاخص 
تورم کل، در حوزه تــورم نقطه به نقطه باالترین 
تورم به اســتان بوشــهر با بیــش از ۶۵ درصد 
اختصاص یافته اســت و پس از آن کردستان و 
خراســان جنوبی با ۶۳ درصد در رده های بعدی 

هستند.
پایین ترین تورم ثبت شــده در این حوزه نیز به 
هرمزگان با ۴۳، قم با ۴۴ و اصفهان و فارس با ۴۵ 
درصد اختصاص یافته است. استان تهران نیز در 
حوزه تــورم نقطه به نقطه عــدد ۵۰ درصد را به 

ثبت رسانده است.
در حوزه تورم ماهانه )اردیبهشت( باالترین نرخ 
به ایالم با چهار درصد اختصــاص یافته و پس از 
آن نیز سیستان وبلوچستان با ۳.۲ و زنجان با سه 

درصد قرار دارند. 
کمترین تورم ماهانه در اســتان هرمزگان با سه 
دهم درصد و لرســتان، همدان و فارس با شش 
دهم درصد ثبت شده اســت. تهران نیز در این 
دوره تورم ماهانه ۱.۶ درصــدی را تجربه کرده 

است.
در حوزه تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشــت 
کردستان با ۴۱، چهارمحال بختیاری با ۴۰.۵ و 

ایالم با ۴۰.۳ بیشترین تورم را داشتند.
در پایین تریــن تورم هــا نیز ســه اســتان قم، 
هرمزگان و کرمان با قرار گرفتن در مرز ۲۸ تا ۲۹ 

درصد تورم حضور دارند. 
تهران در این شــاخص، تــورم ۳۵ درصدی را 

پشت سر گذاشته است.
خوراکی هــا،  قیمــت  تغییــر  بررســی  در 
آشــامیدنی ها و دخانیات نیز تمامی اســتان ها 
بررســی شــده اند که در حوزه نقطــه به نقطه 
)مقایسه اردیبهشت امسال با مدت مشابه سال 
گذشته( بوشــهر با ۱۰۳، چهارمحال بختیاری 
با ۹۰ و مرکزی بــا ۸۸ درصد باالتریــن تورم را 

داشته اند.
استان های زنجان، قم و همدان پایین ترین تورم 
نقطه به نقطه در این شــاخص را ثبت کرده اند و 

تهران تورمی ۸۱ درصدی داشته است.
در حــوزه تــورم ماهانــه قیمــت خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات باالترین عدد به ایالم 
با حدود چهار درصد تــورم اختصاص یافته و در 
میان پایین ترین تورم ها در این حوزه نیز بوشهر 
با منفی ۴.۸ درصد بهترین وضعیت را داشــته 

است.
 تهــران نیز در این شــاخص، تــورم منفی ۰.۹ 

درصدی را ثبت رسانده است.
در تــورم ۱۲ ماهــه قیمــت خوراکی هــا، 
آشــامیدنی ها و دخانیــات نیز بوشــهر با ۶۱، 
چهارمحال بختیــاری با ۵۸ و خوزســتان با ۵۴ 
درصد قــرار دارند و در میان اســتان های با نرخ 
پایین تورم نیز زنجان ۴۲، ســمنان ۴۶ و کرمان 

۴۶ درصد تورم داشته اند. 
تهران نیز در این مدت در حوزه تورم خوراکی ها 
و آشــامیدنی ها در بازه منتهی به اردیبهشــت 

تورمی ۵۰ درصدی را تجربه کرده است.

غ  خ مر  تعیین تکلیف نر
دوشنبه آینده

عضو هیات مدیره کانون سراســری مرغ داران 
گوشتی با بیان اینکه دوشــنبه آینده قرار است 
نرخ جدید مرغ در جلســه ســتاد تنظیــم بازار 
بررســی و تصویب شــود، گفت: با پیشنهادات 

وزارت جهاد دراین زمینه موافق نیستیم.
برومند چهارآئین در گفتگو با مهر اظهارداشت: 
قیمت مرغ طی روزهای اخیر که تعطیالت بوده 

نسبت به روزهای گذشته تفاوتی نداشته است.
وی متوســط قیمت هرکیلوگرم مــرغ زنده را 
۸۲۵۰ تومان اعالم و اضافه کرد: در استان هایی 
ماننــد گلســتان و گیــالن قیمت ایــن کاال از 
۸۰۰۰ تومان پایین تر اســت چــون عرضه در 
این اســتان ها بر تقاضا پیشــی دارد همچنین 
در اســتان هایی مانند سیســتان و بلوچستان، 
هرمزگان، بوشــهر و آذربایجــان غربی قیمت 
باالتر از ۸۵۰۰ تومان است چون معموالً در این 
اســتان ها کمبود عرضه داریم و قیمت مقداری 
بیشتر است.چهارآئین متوسط کشوری قیمت 
الشــه مرغ را ۱۲ هزارتومان اعالم و اضافه کرد: 
قرار است دوشــنبه ۲۰ خردادماه ستاد تنظیم 
بازار جلســه ای تشــکیل دهد و در این جلسه 
قیمت جدید مرغ بررسی و تصویب شود.قیمت 
پیشنهادی وزارت جهاد کشــاورزی برای مرغ 
زنده ۸۸۰۰ تومــان درب واحدهای مرغداری و 
۱۲ هزار و ۹۶۰ تومان برای الشــه آن است که 

این نرخ ها مورد قبول ما نیست.


