
همسایه ای که هیچ گزینه ای جز ما ندارد

عراق مشتری 
وپاقرص گاز ایران پر

رشد ۹۰درصدی واردات گوشی مسافری در یکسال

واردات چطور بازار را بهم ریخت؟

اعــام تحریم های جدیــد آمریکا علیــه هولدینگ 
خلیج فارس می تواند چیزی در حــدود ۳.۵ میلیارد 
دالر از منابع صادرات غیرنفتی کشــور را متاثر کند و 
از سهم صادرات پتروشــیمی ها به شدت بکاهد. این 
میان پیش بینی از نحوه اجــرای این تحریم ها و تاثیر 
آن وابسته به ســه ضلع تحریم کننده، دولت ایران و 
مشــتریان اســت که هنوز ابعاد ســخت گیری و 
چشــم پوشی این ها مشخص نیســت.دولت ایاالت 
متحده در تصمیم جدید خود هولدینگ خلیج فارس 
که یکی از مهم تریــن تولیدکنندگان پتروشــیمی 
کشــور اســت را تحت تحریم قرار داد.جــدا از بحث 
سیاسی، ســهم هولدینگ خلیج فارس از کل تولید 
و صادرات پتروشیمی کشــور چیزی میان ۴۰ تا ۵۰ 

درصد اســت که بیانگر مقصود کاخ سفید از این فشار 
جدید اســت. درواقع هیئت حاکمه امریکا با زیر فشار 
قرار دادن این هولدینگ کل صنعت پتروشیمی کشور 
را دچار مشکل خواهد کرد.اهمیت این هولدینگ در 
این اســت که دولت در هر شــرکتی که سهمی دارد، 
اداره آن را به این هولدینگ ســپرده است و به همین 
دلیل نقش چشــمگیر آن را می توانیــم در صادرات 
۱۴ تا ۱۵ میلیارد دالری این بخــش ببینیم. به بیان 
دیگر محصوالت پتروشیمی یک سوم از کل صادرات 
غیر نفتی را که معادل ۱۵ میلیارد دالر اســت به خود 
اختصاص دادند که حــدود نیمی از آن تحت مالکیت 
این شــرکت قرار دارد.شــرایط خــاص محصوالت 
پتروشیمی به گونه ای اســت که جامداتی چون پلی 
اتیلن و اوره به دلیل بازار متنوع و عدم امکان ردگیری 
چندان در دوره تحریم ها دچار مشــکل نمیشوند و با 
مقداری تدبیر می توان راه را بــرای تداوم صدور این 

کاالها باز نگه داشت.                                 ادامه در صفحه 2

آیا ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی گره گشا 
خواهد بود؟
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زنگنه: عده ای با لجبازی ما را به چاه انداختند

تهدید وزیر نفت به افشای اسرار کرسنت
سحر بابایی    در حالــی که پرونده کرسنت مراحل 
داوری خود را طی می کند، هر روز مهر جدیدی به آن 
زده می شود؛ در تازه ترین واکنش ها وزیر نفت هشدار 
داده که اگر ناچار شود، اسراری را در مورد این قرارداد 

فاش خواهد کرد.
قــرارداد صادرات گاز ایــران به امارات بین شــرکت 
اماراتی کرســنت و شــرکت ملی نفت ایران در سال 

۱۳۸۱ امضا شد.
 مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از ســال ۱۹۹۷ 
میــادی آغاز و درنهایــت این مذاکــرات به امضای 
قرارداد کرسنت در ســال ۲۰۰۱ منجر شد. بر اساس 
مفاد این قرارداد، با ســاخت خط لولــه ای از میدان 
ســلمان به امارات، مقرر شــد گازهای همراه میدان 
نفتی سلمان از مخزن مشــترک با ابوظبی به میزان 
۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز به این کشــور صادر 

شود.

پای ایران به دادگاه الهه باز شد
این در شــرایطی بود که پرونده کرســنت از همان 
ابتــدا مخالفان و موافقــان زیادی داشــت؛ چراکه 
عده ای معتقد بودنــد ایــران گاز را ارزان به فروش 
می رســاند و همین موضوع نیز از آن ســال تا کنون 
حاشیه های زیادی را به وجود آورد و موجب شکایت 
طرف اماراتی و گشــایش پرونده کرسنت در دادگاه 
بین المللی شــد و زمزمه های جریمه شدن ایران نیز 
به گوش رسید که همین مســاله نیز بازار شایعه این 

قرارداد را داغ کرد.
این موضوع موجب شــد که اماراتی ها به ایران بیایند 
و برای تعییــن تکلیف پای میز مذاکره بنشــینند اما 
مذاکرات بــاز هم به نتیجه نرســید و درنهایت با عدم 
حصول توافــق به پایان رســید و هیــأت اماراتی به 
کشــورش بازگشــت. هرچند بارها بعد از این ســفر 
آمادگی خودشــان را برای دریافــت گاز ایران اعام 

کردند.
درنهایــت، در ۲۷ تیرماه ســال ۱۳۸۸، شــرکت 
نفتی کرســنت امارات با صدور بیانیه ای رســمی 
اعام کرد در پــی اختاف با ایران بر ســر پرونده 
فروش گاز، به مراجــع داوری بین المللی مراجعه 

خواهد کرد. 
کرســنت دلیل ایــن مراجعه به مراجــع بین المللی 
را تأخیر ایــران در صدور گاز بر اســاس قرارداد مورد 
توافق بین دو کشــور اعام کرد. دادگاه الهه در سال 
۲۰۱۳ اعــام کرد که ایــن قرارداد از لحــاظ قانونی 
الزم االجراســت و طرف ایرانی بایــد تعهدات خود را 

عملی کند.اما این اتفاق بازهــم نیفتاد و دادگاه الهه 
تصمیم به جریمه کردن ایــران و پرداخت غرامت به 

طرف اماراتی گرفت. 
همین موضوع موجب شد تا اظهار نظرهای متفاوتی 
در مورد کرسنت از سوی مسؤوالن کشور مطرح شود؛ 
موضوعی که بارها زنگنــه را مورد اتهام قــرار دارد و 

داستان های زیادی را به وجود آورد.

ماجراهای این پرونده
با این کــه مبلغ غرامت رســماً از ســوی دادگاه الهه 
اعام نشده است اما هر از چندگاهی مسئوالن مبالغ 

مختلفی را برای جریمه اعام می کنند.
 محمدرضــا نعمت  زاده، وزیر وقــت صنعت، معدن و 
تجارت در خرداد سال ۱۳۹۳ رقم ۱۸ میلیارد دالری 
را به عنوان جریمه ایران اعام کــرد و گفت: احمدی 
نژاد دستور بازنگری در قرارداد کرسنت را داد اما این 
کار انجام نشد و در نهایت دادگاه، ایران را به پرداخت 
۱۸ میلیارد دالر جریمه محکوم کــرد. این اظهارات 
در حالی مطرح شــد که حتی هنوز هــم حکم نهایی 
دادگاه در این زمینه در دســترس نیست و اصًا صادر 

نشده است.
   حدود یک ســال بعد از اظهار نظر نعمت زاده، علی 
جنتی، وزیــر وقت فرهنگ و ارشــاد اســامی در 
نشســت علنی مجلس در ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ درباره 
کرســنت اظهار کرد: این موضوع قــراردادی بوده 
که در گذشــته بین وزارت نفت و شــرکت کرسنت 
که این شــرکت توســط یک فرد عراقی با بعضی از 
مقامات شــارجه در امارات متحد عربی تشــکیل 
شده و قراردادی بین وزارت نفت ایران و این شرکت 
امضا شده که موضوع آن صدور گاز به امارات متحده 
عربی بوده و این مسائل و مشــکات زیادی را دارد.

وی ادامه داد: بعضاً وزرای بعدی که بر سر کار آمدند 
به تعهدات خود در قبال این قــرارداد عمل نکردند 
و به دنبال ایــن اقدام طرف اماراتی بــه دادگاه الهه 
شــکایتی را مطرح کرده و موضــوع در حال حاضر 
در دادگاه الهه مطرح اســت. این پرونــده، پرونده 
بسیار حساسی است و با ادعای آنان، ایران را در یک 
مرحله به ۱۳ میلیــارد و ۸۵۰ میلیون دالر محکوم 

کرده اند.
زنگنــه و دیگر مقام هــای وزارت نفــت بارها تاکید 
کردند که اعام برخی رقم های نجومی برای جریمه 
ایران در کرســنت در حالی که هیــچ حکمی نهایی 
نشــده اســت، به طرف اماراتی کمــک می کند در 
دادگاه با اســتناد به گمانه زنی هــای داخلی، ادعای 

خســارت خود را باالتر ببرد و عده ای در داخل نقش 
دایه عزیزتر از مادر را برای طرف اماراتی قرارداد ایفا 

می کنند.

پرونده کرسنت زنده است
 بیژن زنگنــه در آخرین صحبت های خــود در مورد 
پرونده کرســنت می گویــد که طبق زمــان بندی، 
این پرونده اکنون باید تمام شــده بــود و حکم را هم 
می دادنــد اما از ســوی طــرف مقابل مــا در پرونده 
اتفاقاتی افتاد که کار را طوالنی کــرد، بنابراین هنوز 
پرونده کرســنت زنده اســت به همیــن دلیل مایل 

نیستم درباره آن حرف بزنم.
وی اظهار کرد: هرچند حرف های جالب و شنیدنی 
هم در این مورد دارم اما بیان آن هــا را به مصلحت 
کشــور نمی دانم، مگر اینکه به نقطه ای برســم که 
من را ناچار به ایــن کار کنند تا بســیاری از چیزها 
را بگویم و اگر ناچار بشوم، بســیاری از این اسرار را 
فاش می کنم اما اگر این اســرار فاش شوند بسیاری 
از افراد که صدای شــان بلند اســت، خوش شــان 
نخواهد آمــد. حکــم اگر صــادر شــود می توان 

حرف های زیادی زد.

عده ای با لجبازی ما را به چاه انداختند
وی سه ماه پیش نیز در این باره گفته بود که در جلسه 
رأی اعتماد من در دولت یازدهم، موضوع کرســنت 
مطرح شــد، اما رأی آوردم. در جلسه رأی اعتماد من 
در دولت دوازدهم، کلمه ای از کرســنت مطرح نشد و 
باز هم رأی آوردم. اکنون دوبــاره این موضوع را بعد از 

سال ها مطرح کرده اند.
وزیر نفت با تاکیــد بر این که کرســنت یک پرونده 
زنده اســت، اظهار کرده بود که عده ای با لجبازی و 
ندانســتن قواعد بین المللی، ما را در یک چاه عمیق 
انداختند. من ســعی کردم کشــور را از چاه عمیق 

خارج کنم.
زنگنه با بیان این که ایران در فرآیند داوری کرســنت 
عملکرد خوبی داشــته اســت، توضیــح داد: داوری 
درصدد صدور رأی بود که آن را بــه تأخیر انداختند. 
امیدوارم بــا کارهایی که دنبــال می کنیم، وضعیت 
خوبی داشته باشــیم. اعدادی که از سوی برخی افراد 
در کشور مطرح می شــود به نفع کرســنت است. تا 
نزدیک به موفقیت می شــویم، عدد یــا بحثی مطرح 
می شــود که به ضرر ماســت. اگر رأی صادر شــود، 
می توانیم حرف هایمان را بگوییم تا علیه مان استفاده 

نشود.
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احتمالی یک تحریم
  ادامه از صفحه یک

 در مقابل ایــن تولیدات مایع هســتند که نظام 
تحریم مــی تواند عما تولید و صــادرات آنها را 
زمین گیر کند. حالها و اتانول که اغلب در بازار 
جنوب شرقی آسیا مشــتریان فراوانی دارند در 
شــرایط تحریم عما بــه ســختی فروش 
ســید  فــت و بــه نظر می ر هنــد ر ا خو
در دوره تحریم هــا این بخش به شــدت متاثر 
شــود. گرچه هولدینگ خلیج فارس بیشتر در 
بخش تولید جامدات فعال اســت اما با توجه به 
گستردگی شرکت های تابعه آن در خارج کشور 
و به ویژه امارات عمــا تاثیر پذیری آن در بخش 
بازرگانی شدید خواهد بود. بررسی ابعاد مختلف 
ماجرا نشــان می دهد عما شــرایط به گونه ای 
است که نیمی از ســهم صادراتی این هولدینگ 
کاسته خواهد شد که به معنای کاهش سه تا  ۳.۵ 
میلیارد دالری کل صادرات پتروشــیمی کشور 

خواهد بود.
این میان باید توجه داشــت که هر نظام تحریم 
از ســه ضلع تحریم کننــده، تحریم شــونده و 
مشتریان تشــکیل می شــود. ضلع اول ایاالت 
متحده است و میزان سخت گیری وپیگیری آن 
می تواند نقشــی تعیین کننده در ابعاد تحریمها 
داشــته باشــد. دولت ایران نیز با یافتن تدابیر 
مختلف می تواند تــا اندازه ای دشــمنان خود 
را غافلگیر کنــد. با این وجود نقش ضلع ســوم 
تعیین کننده تر اســت زیرا مشــتریان اگر نیاز 
خود را همچنان از ایران تامین کنند با همکاری 
با دولت ایــران می توانند کمک شــایانی به دور 
زدن تحریم ها کنند. در این مــورد هند و چین 
مهم ترین خریــداران محصوالت پتروشــیمی 
ایران هستند. سهم ضلع ســوم به مراتب بیش از 
هر بخش دیگر اســت.مزیت صنعت پتروشیمی 
ایران در این است که برگشت پول در این کشور 
راحت تر از بخش های دیگر مانند نفت است چرا 
که عما پتروشیمی های ایران همواره در تحریم 
بودند و حتی معافیتی که ترامپ برای بخشهای 
دیگر مدنظر داشــت برای پتروشیمی ها اعمال 

نشد.

ارایه پیشنهاد اصالح قانون معادن 
به مجلس

رئیس ســازمان نظام مهندســی معدن با بیان 
اینکه ســازمان برنامه و بودجه معتقد اســت که 
زمینه دریافت ۳هزار میلیارد تومان حقوق دولتی 
از معادن وجود دارد، گفت: اصاح قانون معادن را 
به مجلس ارسال می کنیم.نادعلی اسماعیلی در 
نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: سازمان 
نظام مهندســی معدن بــرای فعالیت های پیش 
روی خود، نیاز بــه یک برنامه جامع داشــت که 
بر این اساس، برنامه شش ســاله ای تدوین شده 
و مطابق بــا آن حرکت خواهیم کــرد. این برنامه 
دارای سه محور شامل صیانت از معادن و صنایع 
معدنی، هوشمندســازی و تاش بــرای جذب 

سرمایه گذار خارجی است.
رئیس ســازمان نظام مهندســی معــدن افزود: 
در بخــش صیانت از معــادن و صنایــع معدنی 
تاش داریم تــا وظایف خود در قبــال واحدهای 
تولیدکننده را به ثمر برســانیم و بر این اســاس، 
مسئوالن فنی در طرح اکتشاف، استخراج و اصاح 
و تولید حضور خواهند داشــت؛ ضمــن اینکه در 
بخش هوشمندسازی نیز سه برنامه مهم ارجاع کار 
را تعریف کرده ایم و قرار را بر این گذاشته ایم که تا 
پایان سال، صدور پروانه های اکتشاف را به صورت 
هوشــمند انجام دهیم.در حوزه جذب ســرمایه 
گذاری نیز باید به این نکته توجه داشت که اکنون 
۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشــور 

وجود دارد که باید به سمت تولید هدایت شود.

کالن



   رشد ۹۰درصدی واردات گوشی مسافری در یکسال

واردات چطور بازار را بهم ریخت؟
سمیه رسولی   بررســی کارنامه یک ساله واردات 
گوشــی های تلفن همراه مسافری نشــان می دهد 
برخاف ادعای موافقان، ایــن روش از واردات نه تنها 
از التهابات بازار موبایل جلوگیری نکرده؛ بلکه به یک 

چالش نیز تبدیل شده است.
ابتدای خردادماه سال جاری بود که سرانجام متولیان 
طرح رجیســتری پس از چند نوبت خلــف وعده، به 
واردات سازمان دهی شــده تلفن های همراه قاچاق 
از طریق ســامانه مســافری پایان دادنــد و با اتصال 
ســامانه های گذرنامه نیروی انتظامــی و ثبت تلفن 
همراه مســافری گمرک به یکدیگــر، ورود تنها یک 
دستگاه تلفن همراه در ســال از خارج از کشور و فقط 

برای مسافران واقعی را امکان پذیر اعام کردند.
واقعیت آن اســت که افزایش چشــمگیر نرخ ارز در 
خردادماه ســال گذشته و حواشــی متعدد به وجود 
آمده در مورد تخصیص ارز یارانه ای به شــرکت های 
واردکننده تلفن همراه که در نهایت منجر به محاکمه 
مدیران شرکت های واردکننده و توقیف حدود ۶۰۰ 
هزار دستگاه تلفن همراه شد، عرضه بازار تلفن همراه 
را با کمبود و اخال مواجه کرد و نهایتــاً این بازار نیز 
همچون برخی بازارهای دیگر، از شرایط تعادل خارج 

شد.
عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار موبایل تا جایی پیش 
رفت که مجریان طرح رجیســتری و متولیان تنظیم 
بازار با وجود آگاهی از چالش های آتی واردات گوشی 
مسافری در کنار واردات تجاری، به طور موقت به این 
روش از واردات نیــز به عنوان یکــی از راه های تأمین 

نیازهای بازار موبایل، رضایت دادند.

چالشی به نام گوشی مسافری
بررسی »کارنامه یک ساله واردات گوشی مسافری« 
نشان می دهد که برخاف ادعای موافقان، این روش 
از واردات نه تنها از التهابات بــازار موبایل جلوگیری 
نکرده؛ بلکه به چالشی برای دولت، بازار موبایل، طرح 
رجیستری، واردکنندگان قانونی و مصرف کنندگان 

نهایی تبدیل شده است.

رشد بیش از 90 برابری واردات گوشی مسافری 
طی یک سال

بر اساس نمودار زیر که روند یک ساله واردات گوشی 
مسافری به کشور را نشــان می دهد، می توان گفت از 
فروردین ماه سال قبل، واردات گوشی تلفن همراه از 
طریق رویه مسافری آغاز شد و در ماه های پایانی سال 
گذشــته روند واردات آن شــدت گرفت تا در نهایت، 

در فروردین و اردیبهشــت ۹۸ به اوج خود رسید؛ به 
طوری که تعداد گوشــی های مســافری از ۱۹,۶۱۷ 
دستگاه در فروردین ماه ۹۷ به ۱.۸۶۳.۲۴۶ دستگاه 
در پایان اردیبهشت ماه سال جاری افزایش پیدا کرد. 
به عبارت دیگر شاهد رشد بیش از ۹۰ برابری واردات 

گوشی مسافری طی یک سال بوده ایم.
این نمودار نشــان می دهد که روند صعودی واردات 
گوشی مسافری در اواســط سال قبل دچار وقفه شده 
و در واقــع در آذرماه، افت قابــل ماحظه ای در ثبت 
گوشی مسافری دیده می شــود که دلیل آن را باید در 
اعمال محدودیت به وجود آمده در ۲۸ آبان ماه همان 
سال جستجو کرد. در واقع، بر اساس این محدودیت، 
هر فرد با کد ملی خود تنها قادر به ثبت یک دســتگاه 
تلفن همراه به صورت مســافری شــد؛ اگرچه با این 
حال، همانگونه که در نمودار به وضوح قابل مشــاهده 
اســت، این محدودیت تنها به طور موقت تعداد ثبت 
گوشــی های مســافری را کاهش داد و پــس از آن، 
گروه های ذینفع، خود را با شــرایط جدید وفق داده و 
با استفاده از اطاعات خریداران نسبت به ثبت گوشی 
و پرداخت حقــوق و عوارض آن اقــدام کردند. اینجا 
بود که آمار واردات مســافری یا به عبارت بهتر، ثبت 
گوشی های قاچاق از طریق سامانه مسافری افزایش 

چشمگیری یافت.

شکست بازار موبایل در سال 9۷ با جوالن 
گوشی های مسافری

با آغاز طرح رجیستری از ۲۸ مهرماه ۹۶، کلیه برندها 
و مدل هــای گوشــی های تلفن همراه یکــی پس از 
دیگری وارد طرح شدند و تأمین نیازهای بازار موبایل 
که مطلقاً در دست قاچاقچیان قرار داشت، در نهایت 
با اجرای کامل این طرح، به ســمت و ســوی واردات 

قانونی سوق پیدا کرد.
برای تأیید ایــن گفتار می توان به آمارهای رســمی 
موجود رجوع کرد. به عنوان نمونه طبق آمار رســمی 
گمرک، مجموع واردات گوشــی تلفن همراه از زمان 
اجرای طرح تا پایان فروردین ســال گذشــته، ۲۷۱ 
میلیــون دالر از قاچاق کاالهای مشــمول این طرح 
را کاهــش داد و میزان ۴۸.۵ میلیــون دالر از حقوق 

تضییع شده دولتی را احیا کرد.
این آمار و ارقام بخشــی از ماحصل طرح رجیستری 
بود که به خوبی حکایت از کاهش چشــمگیر قاچاق 

این کاالی اساسی داشت.
اما از ابتدای سال گذشــته به یک باره ورق برگشت و 
با افزایش چند برابــری نــرخ ارز و افزایش صعودی 

قیمت گوشی ها، مصرف کننده نهایی با کاهش قدرت 
خرید مواجه شــد و بازار موبایل شوک سمت تقاضا را 
نیز تجربه کرد و از همان زمان بود که واردات گوشــی 
مســافری به منظور مصرف تجاری به صرفه شــد و 
قاچاقچیانی که با اجرای طرح رجیستری دست شان 
از این بازار کوتاه شــده بود، یک بار دیگر و با پوشــش 

گوشی مسافری به این بازار برگشتند.
از مجموع کل واردات گوشــی تلفن همراه از ابتدای 
سال ۹۷، واردات گوشی مسافری در حدود ۶۰ درصد 
واردات این کاالی اساســی را به خود اختصاص داده 

است.
بر طبق این آمــار مجموع واردات موبایــل از ابتدای 
ســال ۹۷، ۱۱,۵۵۵,۴۹۶ دســتگاه بوده که ســهم 
گوشی های تجاری و مسافری به ترتیب ۴,۹۵۵,۹۹۳ 

و ۶,۵۹۹,۵۰۳ دستگاه برآورد شده است.
در این میان، واردات گوشــی های تجــاری از اوایل 
تابســتان ۹۷ افت محسوســی پیدا کرد که از جمله 
اصلی تریــن دالیل آن می تــوان به عــدم تأمین ارز 
الزم برای واردات از ســوی بانک مرکزی اشاره کرد. 
به همین دلیل نیاز بازار تدریجاً به ســمت ســامانه 

مسافری سوق پیدا کرد.
اما مشــکل از جایی شروع شــد که منابع ارزی برای 
واردات قانونی تلفن همراه تأمین شد، لیکن ذینفعان 
واردات مســافری به دالیل متعددی از جمله پایین تر 
بودن هزینه هــای واردات از این طریق و بالطبع باالتر 
بودن حاشیه ســود، عدم الزام به اخذ مجوزهای الزم 
بــرای واردات و انجام رویه های قانونــی، عدم الزام به 
اخذ نمایندگی و مواردی از این دست، کماکان اصرار 
داشــتند که نیاز بازار را از طریق قاچاق تأمین و صرفاً 
با پرداخت مبلغی در ســامانه مســافری گوشی های 

وارداتی قاچاق را رجیستر کنند.
شــرکت های واردکننده نیز با توجه بــه عدم امکان 
رقابت قیمتی با گوشــی های قاچاقی کــه از طریق 
سامانه مسافری ثبت می شدند، دیگر انگیزه ای برای 
واردات قانونی نداشته و تدریجاً سهم خود را از تأمین 

بازار از دست دادند.
با توجه به توضیحــات جدول و همچنیــن با اضافه 
کــردن این موضــوع که بر اســاس آمار ذکر شــده 
»واردات گوشی مســافری« و با احتساب »متوسط 
قیمت ۱۵۰ دالری برای هر گوشــی«، در حالی طی 
یک ســال اخیر، حدود یک میلیارد دالر برای واردات 
گوشی مســافری تأمین ارز شده اســت که در کمال 
تعجب، سیاست گذار ارزی از منشــأ تأمین آن هیچ 

اطاعی ندارد.
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 2019 Iran Health در نمایشگاه 
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات 
پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و داروئی با 
عنــوان Iran Health ۲۰۱۹، با حضور بانک 
ســامان و بیش از ۴۰۰ شــرکت دیگر در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران برگزار 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سامان، این بانک که 
به دلیل سابقه و امکانات و زیرساخت های فراوان 
طی سالهای اخیر به انتخاب اول شرکت های حوزه 
دارو و درمان تبدیل شــده اســت با کادری کامل 
متشــکل از مدیران ارشــد، میانی و کارشناسان 
متخصص در حوزه های ارزی، اعتباری و ریالی در 

نمایشگاه حضور خواهد داشت.
این نمایشگاه از ۱۹ خرداد لغایت ۲۲ خردادماه 
در محل دائمی نمایشــگاه بیــن المللی تهران 
برگزار خواهد شــد و بانک ســامان بــه معرفی 
دســتاوردها و امکانات و راه کارهای جدید خود 
برای شــرکت های فعــال در حــوزه بازرگانی 
و تولید تجهیزات پزشــکی و دارویــی خواهد 

پرداخت.

 انعقاد تفاهم نامه همکاری
 بانک دی با سازمان فرهنگی 

سیاحتی کوثر
بانک دی در راستای بهره مندی از ظرفیت های 
موجــود در بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
و گروه های اقتصادی وابســته به آن با سازمان 
فرهنگی ســیاحتی کوثر، تفاهم نامه همکاری 

منعقد کرد.
به گــزارش اداره روابط عمومــی و تبلیغات بانک 
دی، در جلســه ای که با حضور محمدرضا قربانی، 
مدیرعامل و رضا سهم دینی، رئیس هیئت مدیره 
بانک دی با علی عباس کمری مدیرعامل و محبوب 
شــهبازی، رئیس هیئت مدیره سازمان فرهنگی 
ســیاحتی کوثر و جمعی از اعضای هیئت مدیره 
و مدیران ارشــد دو مجموعه برگزار شــد، زمینه   

افزایش همکاری های متقابل بررسی گردید.
بر اساس این گزارش، در این نشست که با هدف 
تاکید بــر هم افزایی میــان گروه های اقتصادی 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران با گروه مالی دی 
برگزار شــد ، طرفین در زمینه بازسازی و تجهیز 
اماکن اقامتی و ســاخت پروژه هــای عمرانی و 
گردشگری ســازمان فرهنگی ســیاحتی کوثر 
توســط بانک دی و واگــذاری امــاک بانک و 
شرکت های گروه مالی دی به سازمان فرهنگی 

سیاحتی کوثر به تفاهم رسیدند.
اعطای کارگزاری خرید هتل در مسیر کاسیک 
گردشــگری ایران به بانک، انجام امور بیمه ای 
باشگاه مشــتریان ســازمان فرهنگی سیاحتی 
کوثر از طریق گــروه مالــی دی و انتقال عمده 
منابــع مالــی و حســاب هــای ارزی و ریالی و 
حقوق و دستمزد پرسنل سازمان و مؤسسات و 
شرکتهای وابسته به آن نزد شــعب بانک دی از 

دیگر مفاد این تفاهم نامه می باشد.

 تکذیب خبر ادغام برخی
از بانک های خصوصی

 با توجه به انتشار شایعه ای در فضای رسانه ای کشور 
مبنی بر ادغام برخی بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی، به آگاهی می رســاند بانک مرکزی در 
حال حاضر، تنها پروژه ادغام بانک های وابســته به 
نیروهای مســلح را دنبال می کند. بر همین اساس 
ضمن تکذیب شــایعه ادغام هر بانک یا موسســه 
اعتباری دیگر، از فعاالن رســانه ای، سهامداران و 
مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری درخواست 
می شــود آخرین اخبار مربوط به ادغــام بانک ها 
یا ســایر مســایل مرتبط را صرفا از طریق پایگاه 

اطاع رسانی بانک مرکزی دنبال کنند.



   همسایه ای که هیچ گزینه ای جز ما ندارد

وپاقرص گاز ایران عراق مشتری پر
فاطمه محمد نژاد   ســال ۱۳۹۶ بــود که عراق به 
جمع مشــتریان گازی ایران پیوســت و تاکنون نیز 
علی رغم فشارهای آمریکا جزو مشتریان وفادار ایران 
باقی  مانده اســت. اخیراً نیز این کشــور مجدداً اعام 
کرده که هیچ گزینه ای به غیــر از ایران ندارد و در این 

میدان باقی خواهد ماند.
تفاهم نامه صادرات گاز ایران به عراق در سال ۱۳۸۸ 
امضا و دو ســال بعد به قرارداد تبدیل شــد. بر اساس 
این قرارداد، ایران متعهد می شــد که روزانه ۲۰ تا ۲۵ 
میلیون متر مکعب گاز بــه عراق صادر کند. حجم این 
قرارداد که به منظــور تأمین ســوخت نیروگاه های 
المنصوره و الصــدر بغداد بود، با یــک الحاقیه به ۲۵ 
میلیون مترمکعب رسید. با این تبصره که در روزهای 
گرم سال این مقدار تا ۳۵ میلیون مترمکعب افزایش 
یابد. آبان ماه سال ۱۳۹۴ نیز دومین قرارداد صادرات 
گاز ایران به شــهر بصره عراق میان حمیدرضا عراقی، 
معاون سابق وزیر نفت ایران در امور گاز  و خالد حسن 

صالح، معاون وقت وزیر برق عراق امضا شد.
قراردادی که هرچند ایران همواره تاکید داشت، آماده 
اجرای آن اســت اما مســائل مختلف از جمله مسائل 
امنیتی در عراق و عدم گشــایش ال سی در این کشور، 
مدام آن را بــه تعویق می انداخت. ســرانجام صادرات 
گاز طبیعی ایــران به بغداد از شــامگاه چهارشــنبه، 
۳۱ خردادمــاه ۱۳۹۶ بــا حجم حدود هفــت میلیون 
مترمکعب در روز آغاز و قرار شد سرانجام به ۳۵ میلیون 
مترمکعــب برســد.صادرات گاز به بصره نیز در ســال 
۱۳۹۷ آغاز شد و طبق آخرین آماری که از سوی وزارت 
نفت در اواخر سال گذشــته اعام شده است، میانگین 
صادرات گاز به عراق نیــز روزانه ۱۵ میلیون مترمکعب 
است که بر اساس توافق ها، در ســال های آتی به روزانه 

۴۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت.
با خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم ها علیه ایران 
فشار به مشــتریان انرژی کشــورمان افزایش یافت 
اما در همــان زمان نیز عراق تاش خــود را برای اخذ 
معافیت از آمریــکا و ادامه واردات بــرق و گاز از ایران 
کرد و ســال گذشــته موفق به اخذ معافیت ۴۵ روزه 
شــد. معافیتی که پس از اتمام به مدت ۹۰ روز تمدید 
شد. با این حال به نظر نمی رسد عراقی ها قصد داشته 
باشند زیر ســایه معافیت های آمریکا تعامل گازی و 
برقی خود با ایران را ادامه دهند چراکه صراحتاً اعام 

کرده اند واردات خود را متوقف نخواهند کرد.

چرا عراق مشتری ایران است؟
دلیل این امر را می توان در این مساله جست وجو کرد 

که در حال حاضر ۸۰ درصد برقی که در نیروگاه های 
عراق تولید می شــود، به گاز وابسته است و این کشور 
از نظر ذخایر گازی بســیار فقیر است. کارشناسان بر 
این باورند کــه اگر عراق بتواند همــه گازهای همراه 
نفت خود را جمــع آوری کند، می توانــد ۳۵ میلیون 
مترمکعب گاز تولید کند. در حالی که عراق به حدود 
۱۵ هزار مگاوات برقی نیاز دارد که کمبودهای فعلی 
خود را برطرف کنــد و امکان این که بــا ۳۵ میلیون 
مترمکعب گاز، بتــوان ۱۵ هزار مــگاوات برق تولید 

کرد، وجود ندارد.
در دوره ای امــا مســائلی بیــن ایران و عــراق پیش 
آمــد و وزارت نیرو، صــادرات برق به عــراق را برای 
دریافت طلــب خود قطع کــرد و این باعث شــد که 
عکس العمل هایی داخل عراق شــکل بگیرد. برخی از 
وزرای عراق که عاقه ای به گســترش ارتباط با ایران 
نداشــتند، در هیــأت دولت مطرح کردند که ســایر 
کشورهای همســایه را برای واردات برق و گاز بررسی 
کنیم و هیات هایی را به عربســتان، کویت و … روانه 
کردند. این اقدام آن ها عمًا نتیجه ای در پی نداشت. 
از سوی دیگر، عربســتان اعام آمادگی کرد که برای 
تأسیس برق خورشیدی، سرمایه گذاری می کند که 
قیمت آن یک چهارم قیمت برق ایران اســت اما این، 
طرحی نبود که بــه زودی به نتیجه برســد و هنوز به 

مرحله قرارداد هم نرسیده است.
از طرف دیگر، عراقی ها از ادامه خرید برق و گاز از سایر 
کشورها، منصرف شــدند. اقدام دیگری که عراقی ها 
انجام دادند، این بود که برای تأمین برق آینده عراق، 
با شــرکت های زیمنس و جنرال موتــور مذاکراتی 
انجام دادند و ظاهــراً قراردادهای بزرگــی هم امضا 
کردند. اما این شــرکت ها اعام کردند تا سال ۲۰۲۲ 
نمی توانند این نیروگاه ها را به بهره برداری برســانند. 
درواقع مذاکرات انجام شــد، اما بحــث تأمین مالی، 

فاینانس آن و نحوه قرارداد نهایی نشده است.

گاز ایران جایگزین ندارد
دوم اردیبهشت ماه بود که وزارت برق عراق اعام کرد 
عراق هیچ جایگزینی بــرای واردات گاز ایران ندارد و 
توقف واردات به بهای از دســت رفتن ۴۰۰۰ مگاوات 
ظرفیت در شبکه نیروی عراق تمام می شود. مصعب 
المدرس - ســخنگوی وزارت برق عراق - نیز در این 
باره گفت: تاکنون مــا هیچ منبعی بــرای جایگزین 
کردن با واردات گاز ایــران نداشــته ایم. عراق برای 
تأمین خوراک شــبکه برق خود به واردات گاز ایران 
به شدت وابسته است. این کشور ۱۴۰۰۰ مگاوات در 

شــبکه ملی برق تولید می کند و ۴۰۰۰ مگاوات نیز با 
گاز و برق وارداتی، تأمین می شود.

وی اعام کرد واردات گاز عراق از ایران در ژوئن از ۲۸ 
میلیون متر مکعب در روز به ۳۵ میلیون متر مکعب در 
روز افزایش پیدا خواهد کرد و به این ترتیب تولید برق 
با استفاده از واردات از ایران به ۴۷۰۰ مگاوات افزایش 
پیدا خواهد کــرد. وی تاکید کرد کــه نیازهای برق 
عراق هر سال هفت درصد رشــد می کند. در ماه های 
تابستان که از ژوئن آغاز می شود و دمای هوا در عراق 
افزایش پیدا می کنــد، تقاضا در شــبکه به ۲۴۰۰۰ 
مگاوات در روز می رســد.اما در خبرها اعام شــد که 
لووی الخطیــب - وزیر انرژی عراق - هــم به تازگی و 
برای چندمین بار اعام کرده که اکنون شرایط عراق 
ویژه اســت و به برق و گاز نیاز شــدیدی دارد، ما هیچ 
گزینه ای جز ایران نداریم و معافیــت تحریمی برای 
خرید گاز و برق از ایران ادامــه خواهد یافت و با توجه 
به شرایطی ویژه این کشــور، معافیت تحریمی برای 
خرید گاز و بــرق از ایران ادامه خواهــد یافت چراکه 
ایران تنها گزینه مناســب برای خرید برق و گاز است 
و اکنون ما چاره ای جز خرید از ایــران نداریم. نیاز ما 
برای گاز حدود دو یا ســه ســال طول خواهد کشید. 
یعنی تا زمانی که ما وضع تولیــد گاز در عراق را بهبود 
بخشــیم.عراق اکنون ۱۱۰۰ مگاوات بــرق و نیز گاز 
برای تولید ۲۸۰۰ مگاوات بــرق از ایران وارد می کند 
که مجموع آنها به بیش از ۴۰۰۰ مگاوات می رســد. 
این کشــور گزینه بهتری از ایران از نظر حجم انرژی، 

خرید سهل و قیمت مناسب پیدا نکرده است.

یک فرصت برای ایران
در این راستا، سیدحمید حســینی، کارشناس ارشد 
حوزه انرژی نیز با تاکید بر این که ایران گاز مازاد دارد 
و به دنبال بازارهای صادراتی اســت به ایســنا گفت: 
زمانی که ایران گاز عــراق را تأمیــن می کند، باعث 
می شــود اقتصاد عراق به نوعی به ایران وابسته شود 
و این موضوع باعث امنیت شــده و روابط دو کشور را 

پایدار می کنند.
وی با بیان این که صادرات گاز بــرای ایران درآمدزایی 
به همــراه دارد، افزود: قیمت گازی کــه ایران به عراق 
صادر می کند، ۱۰ تا ۱۵ درصد بیش تر از قیمت گازی 
است که داخل ایران توزیع می شود. از سوی دیگر عمده 
مصرف گاز ایران در زمستان است، در حالی که عراقی ها 
به گاز در فصل تابســتان نیاز بیش تــری دارند. زیرا از 
این گاز بــرای نیروگاه ها با هدف تولید برق اســتفاده 

می کنند. همین موضوع یک فرصت برای ایران است.

نفت
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صبر عجیب 19ساله ایران تا 2ماه 
دیگر به نتیجه می رسد؟

باید دید آیا صبر عجیب ۱۹ ســاله ایران در برابر 
وقت کشــی هندی ها در توســعه میدان گازی 
مشــترک فرزاد B تا دو مــاه آینده بــه نتیجه 

می رسد؟
در میانــه آبهای خلیج فــارس میدان گازی 
بزرگی واقع شــده که بخشی از آن در آبهای 
ایران و بخشــی در آبهــای عربســتان قرار 

دارد.
 این میدان گازی که در بخــش ایران با نام فرزاد 
B شناخته می شــود، در منطقه ای به نام بلوک 
فارسی در غرب میدان پارس شــمالی و شمال 
غرب میدان های  گلشــن و فردوسی واقع شده 

است.
ایــن میــدان در عربســتان بــا نــام عربیه 
شــناخته می شــود و ذخایر درجای آن بالغ بر 
۱۲ تریلیــون و ۵۰۰ میلیارد فوت مکعب برآورد 

شده است.
نام فــرزاد B در ایران با مشــارکت هندی ها در 
بخش باالدستی نفت ایران گره خورده، چرا که 
قریب به ۱۹ سال، توســعه این میدان در انتظار 

وقت کشی هندی هاست.
امضای قرارداد اولیه اکتشــاف و توسعه فرزاد 
B با کنسرســیومی متشــکل از ســه شرکت 
دولتی هند بــه حدود ســال ۲۰۰۰ میادی 
بازمی گردد؛ امــا این قــرارداد فقط در بخش 
اکتشاف اجرایی شد و اعام شــد که در سال 
۲۰۰۸ میدان گازی فرزاد B توســط شرکت 
های هندی به عنوان یکی از بزرگترین میدان 
گازی کشف شــده در خارج از مرزهای هند به 

ثبت رسید. 
در بخش توســعه ایــن میدان تاکنــون هیچ 
اقدامی از ســوی ایران برای برداشــت منابع 
گازی صورت نگرفتــه و همچنان وزارت نفت 
ایران منتظر حضور و ســرمایه گذاری هندی 

هاست.
وزارت نفــت ایــران در دولت هــای مختلف، 
صبری عجیــب در برابر وقت کشــی هندی ها 
به خرج داده و هنوز نیــز در خصوص وضعیت 
توســعه این میدان مشــترک، مذاکــرات در 
جریان بــا هندی ها به عنــوان آخرین وضعیت 

اعام می شود.
بیــژن زنگنه، وزیــر نفت، هفتم خــرداد ۹۸، 
دربــاره آخرین وضعیــت قرارداد با شــرکت  
 ،B هندی برای توســعه میــدان گازی فرزاد
بیان کرد: طرحی را برای تامین مالی توســعه 
میدان گازی فرزاد B آماده کــرده و قرارداد 
و دیگر مســائل مرتبط بــه آن در حال تنظیم 

است.
زنگنه اضافه کرد: اگرچه هنــوز هندی ها برای 
توســعه میدان گازی فرزادB جلــو نیامده اند 
اما قصد ما این اســت که آخرین مذاکرات نیز 
با آن ها انجام شــود البته اگــر همچنان اعام 
آمادگی نکردنــد کار را با یک شــرکت ایرانی 
پیش خواهیم برد، هرچند اگر شــرکت هندی 
جلو بیاید و اعام آمادگی کند، آن ها در اولویت 
وزارت نفت بــرای تکمیل این میــدان گازی 

خواهند بود.
همچنین پیــش از ایــن، در تاریــخ دوازدهم 
اردیبهشــت مــاه ۹۸، رضــا دهقــان، معاون 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت در امور توســعه و 
 A مهندسی از تعیین تکلیف میدان گازی فرزاد
و B تا ســه ماه آینده خبر داد و گفت: هم اکنون 
 ONGC مذاکرات جدی با شــرکت هنــدی
برای توسعه میدان گازی فرزاد B در حال انجام 

است.
از این وعــده، یک مــاه گذشــته، و باید دید 
آیا صبــر عجیــب ۱۹ ســاله ایــران در برابر 
وقت کشــی هندی ها، تا دو ماه آینده به نتیجه 

می رسد؟



جلوگیری از ریزش۳۱۵هزار نیروی کار

جزئیات دو سناریوی اشتغالی9۸    
محمد جندقی    ایجاد »یک میلیــون و ۹۰ هزار 
فرصت شــغلی« و ایجاد »۵۳۷ هزار شغل« به عنوان 
دو سناریوی اشتغال ســال ۹۸ روی میز شورای عالی 
کار قرار دارد ومتناســب با شــرایط اقتصادی کشور 

یکی از این دو سناریو اجرا می شود.
بر اساس سناریوهای روی میز شورای عالی اشتغال، 
دو نقشه راه برای اشتغال کشــور هدف گذاری شده 
است. ســناریوی نخســت مبتنی بر ادامه روند فعلی 
حاکم بر اقتصاد و ســناریوی دوم نیز مبتنی بر بهبود 

متغیرهای اقتصادی است.
در ســناریوی نخســت، ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار 
فرصت شــغلی پیش بینی شــده که البته در صورتی 
محقق می شود که شــاهد یک تحول در متغیرهای 
اقتصادی از جمله نرخ رشــد اقتصادی و نرخ رشــد 

سرمایه گذاری باشیم.در اساس این سناریو، در سال 
۹۸ تعداد ۷۷۸ هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور 
افزوده خواهد شــد که نرخ جمعیت فعال را افزایش 

خواهد داد. 
طبق پیــش بینی شــاخص های کان بــازار کار در 
سناریوی اشتغال یک میلیونی، مشروط بر ایجاد این 
میزان اشــتغال، نرخ بیکاری با کاهش ۲ درصدی به 
۱۰ درصد می رســد و جمعیت فعال کشور نیز حدود 
۶۰۰ هزار نفر رشــد خواهد کــرد. در صورت تحقق 
اهداف پیش بینی شــده در این ســناریو و در نتیجه 
آن ایجاد یک میلیون فرصت شــغلی، جمعیت بیکار 
کشــور ۴۹۴ هزار نفر کاهــش خواهــد یافت.اما در 
سناریوی دوم از چشــم انداز بازار کار کشور در سال 
پیش رو، ایجاد ۵۳۷ هزار فرصت شــغلی پیش بینی 

شــده اســت؛ این هدف گذاری که به نظر می رســد 
محتمل تر از سناریوی نخســت است، با این استدالل 
روی میز شورای عالی اشتغال قرار دارد که تغییراتی 
در متغیرهای کان اقتصادی ایجاد نشــود و اقتصاد 
کشــور شــرایط فعلی را طی کند.در این سناریو، در 
صورت ایجاد ۵۳۷ هزار شــغل، سیاست جلوگیری از 
افزایش نرخ بیکاری و تثبیت اشتغال موجود بیش از 

هر سیاستی مدنظر قرار گرفته است.
در سیاســت های بازار کار در ســال جاری، بر تثبیت 
۳۱۵ هزار فرصت شــغلی با اجرای برنامه حمایت از 
بنگاه های خصوصی و تعاونی مشــکل دار تاکید شده 
اســت که در قالب اجرای این سیاست و جلوگیری از 
ریزش ۳۱۵ هزار نیروی کار، ۳ هــزار و ۲۴۰ میلیارد 

ریال منابع مالی اختصاص می یابد.

تولید
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به ۸.۴ میلیون دالر رسید
سرپرســت ســازمان توســعه تجارت ایران از 
صــادرات ۸.۴ میلیــون دالری کاال در دو ماهه 
ابتدای ســال جاری خبــر داد و گفــت: میزان 
صادرات خدمات فنی و مهندســی کشور به ۱.۶ 

میلیارد دالر رسیده است.
محمدرضا مــودودی در نشســت خبری خود 
با خبرنگاران گفت: بر اســاس آمار منتشر شده 
از سوی گمرک جمهوری اســامی ایران که در 
حوزه برخط منتشر می شود، صادرات غیرنفتی 
کشور در دو ماهه ابتدای ســال جاری به حدود 
۸.۴ میلیون دالر رســیده که در مقایسه با مدت 
مشابه ســال قبل که ۷.۷ میلیارد دالر بوده، ۷.۱ 

درصد رشد داشته است.
سرپرست سازمان توســعه تجارت ایران با بیان 
اینکه واردات در دو ماه ابتدای امسال ۶.۷ میلیارد 
دالر به ثبت رسیده اســت، افزود: این رقم نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل ۸ درصد کاهش یافته 
و البته در فروردین ماه امســال نیز، شــاهد افت 
۱۸ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال 

قبل بوده ایم.
وی تصریح کرد: برخی دلیل کاهش صادرات را 
سیاســت های ارزی عنوان می کنند؛ در حالیکه 
با توجه به رشــد صادرات طی دو مــاه اخیر این 
اســتدالل قابل پذیرش نیســت؛ از سوی دیگر 
با توجه بــه وقوع ســیل در ابتدای امســال و از 
آنجایی که بخش اعظمــی از کاالهای ایرانی به 
کشور عراق صادر می شــود، کندی عبور و مرور 

کامیون ها منجر به کاهش صادرات شده است.
به گفته مودودی، در سال جاری میزان صادرات 
خدمات فنی و مهندسی کشــور به ۱.۶ میلیارد 
دالر رســیده که رشــد ۱۷ درصدی را نشــان 
می دهد؛ این در حالی اســت که در ســال ۹۷ ما 
رشد صادرات تجربه نشد ولی امسال تا حدودی 
سیاست ها تغییر کرده و امیدواریم با اتفاقاتی که 
در باره تغییر سیاســت های ارزی توســط بانک 
مرکزی افتاده است، تجارت غیرنفتی بهبود یابد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۷ شاهد صدور ۶۵۰۰ 
کارت بازرگانی جدیدالورود بوده ایم، گفت: این 
تعداد کارت ســابقه فعالیت در سال های قبل را 
نداشــتند و این در شرایطی اســت که در سال 
جاری بر اســاس اطاعات واصله حدود ۱۳۷۰ 
کارت جدیدالورود بازرگانی بــه عرصه تجارت 
کشور وارد شــده که این تعداد کارت در یک ماه 
۴۵۰ میلیون دالر صادرات داشته اند و ورود این 
تعداد کارت به چرخه بازرگانی کشــور ضرورت 

اصاح سیاست های ارزی را ایجاد می کند.
مودودی معتقد اســت که بانک مرکزی باید به 
این موضوع ورود کرده و یک مقدار سیاست های 
ارزی را تغییر دهد؛ البته بر اساس آمارهای بانک 
مرکزی، ۶۰ درصد از ارز حاصلــه از صادرات در 
ســال ۹۷ به چرخه اقتصاد کشــور برگشته و بر 
اســاس آمار ۱۸ میلیارد یورو ارز در سامانه نیما 

وارد شده است.
وی اظهار داشت: این آمار نشان می دهد، جریان 
برگشــت ارز از زمانی که سیاســت های ارزی 
اصاح شده، تغییر چشم گیری داشته و در سال 
جاری هم ۴ میلیــارد دالر ارز حاصل از صادرات 

به سامانه نیما برگشته است.
مودودی با بیان اینکه کل اقام صادراتی کشــور 
در سال ۹۶، ۳۴۰۰ قلم کاال بر اساس کد سیستم 
هماهنگ HS که در سال ۹۷ این اقام به ۴۴۰۰ 
مورد افزایش یافته که حاکی از رشد ۲۹ درصدی 
اســت؛ خاطرنشــان کرد: تعداد صادرکنندگان 
کشور در ســال ۹۶، ۹۲۰۰ نفر بوده است که در 
ســال ۹۷ تعداد کل صادرکننــدگان به ۱۳ هزار 
و ۲۰۰ نفــر افزایش پیــدا کرده کــه حکایت از 
افزایــش ۴۰ درصدی صادرکنندگان اســت و از 
سوی دیگر، ۱۳۴۰ صادرکننده حقیقی و ۱۷۱۸ 
صادرکننده حقوقی از چرخه صادرات به کشــور 

در سال ۹۷ جدا شده اند.



   آیا ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی گره گشا خواهد بود؟

نسخه جدید دولت برای بازار مسکن
برهان محمودی   اگرچه طرح اقــدام ملی برای 
تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مســکونی آغاز شده، 
اما کارشناســان هم در امکان اتمام این طرح تا سال 
۱۴۰۰ و هم در اثرگذاری مطلوب آن بر بازار مسکن، 
تردید دارند.بهروز نعمتی، ســخنگوی هیات رئیسه 
مجلس شــورای اسامی از بررســی طرح اقدام ملی 
وزارت راه و شهرســازی برای تولید و عرضه مسکن، 
در جلسه علنی روز )یکشنبه ۱۹ خرداد ماه( مجلس 
شورای اســامی خبر داده اســت. در این جلسه قرار 
بود عبدالرضــا رحمانی فضلی، وزیر کشــور، محمد 
اســامی، وزیر راه و شهرســازی، عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکــزی و علیرضا تابش رئیس بنیاد 

مسکن انقاب اسامی نیز حضور داشته باشند.

طرح اقدام ملی برای تولید مسکن موفق 
خواهد بود؟

در طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مســکن، قرار 
است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ ساخته 
شود که شــامل احداث ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای 
جدید، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرســوده و ۱۰۰ هزار 

واحد را بنیاد مسکن در کشور خواهد بود.
تا کنون در چند شــهر جدید و نیز بــرای تعدادی از 
پروژه های مســکونی متعلــق به بنیاد مســکن در 

تعدادی از شــهرهای کشــور، مراســم کلنگ زنی با 
حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شده است.

سه گام اساسی مورد نظر وزیر راه و شهرسازی 
برای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن

با این حال، کارشناســان معتقدند اتمام این پروژه تا 
پایان سال ۱۴۰۰ مورد تردید اســت و امکان احداث 
این تعداد واحد مســکونی ظرف دو سال آینده وجود 
ندارد؛ ضمن اینکه بســیاری از کارشناســان اقتصاد 
مســکن بر این باورند کــه احداث این تعــداد واحد 
مســکونی، بدون اســتفاده از ابزارهــای مالیاتی به 
خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین مالیات 
بر خانه های خالی، توفیق بســیار کمــی در کاهش 

التهابات بازار مسکن خواهد داشت.

وزیر راه و شهرســازی در جلســه هشــتم خردادماه 
امسال با اعضای کمیســیون عمران مجلس، با بیان 
اینکــه وزارت راه و شهرســازی با توجه بــه رویکرد 
دولت و هدفگذاری ســال رونق تولید ملی، در تاش 
اســت اهتمام ویژه ای در جهت تحرک بخشیدن به 
تولید مسکن در کشــور به خرج دهد، سه گام اساسی 
این وزارت خانه را برای اجرایی شــدن رونق تولید را 

تشریح کرد.
اســامی در این جلسه گفت: در نخســتین گام، باید 
واگذاری زمین و به مشارکت گذاشتن آن را پیگیری 
کرد تا ســازندگان بتواننــد از زمین اســتفاده کنند 
و از ایــن طریق، دغدغه تأمین زمین یــا تأمین منابع 
برای خرید زمین را نداشته باشــند. گام دوم این بود 
که توانســتیم با اهتمام بانک مرکزی و شورای پول و 
اعتبار در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۷، مبلغ وام تخصیصی 
به افراد یا زوجین در شــهر تهران و ســایر شهرهای 
کوچک را افزایش دهیم؛ به نحوی که سازندگان این 
وام را در اختیار بگیرند و به خریداران انتقال دهند که 
این امر هم بخش عرضه و هم بخــش تقاضا را تأمین 
و تقویــت می کند.وزیر راه و شهرســازی افزود: نکته 
سوم در بحث سیاست های شهرســازی این است که 
در شهرها و جاهایی که زیرســاخت ها و معابر شهری 

اجازه افزایش تراکم را می دهد، این کار صورت گیرد.

پالک
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درباره قیمت مسکن در سال 9۸
رئیــس کل بانک مرکــزی در جریان بررســی 
گزارشــی از طرح ملی مســکن در صحن علنی 
مجلس دالیل افزایش قیمت مســکن را تشریح 
و اعام کرد: امسال خبش مسکن شاهد اتفاقات 

مهمی خواهد بود.
عبدالناصر همتی در نشست علنی مجلس افزود: 
افزایش قیمت مسکن به دلیل قیمت های نسبی 
و تمایل مــردم به خرید مســکن و حفظ ارزش 
دارایی ها بود، با سیاســت های اخذ شــده برای 
تثبیت اقتصادی و با اجرایی کــردن طرح ملی 
مسکن و پشتیبانی سیستم بانکی شاهد کنترل 

قیمت مسکن در سال ۹۸ هستیم.
وی در توضیح این مطلب افزود: قیمت مســکن 
مانند ســایر کاالها و دارایی های جامعه، تحت 
تاثیر قیمت های نســبی قرار گرفته اســت، در 
نتیجه تنها علت افزایش قیمت مسکن افزایش 
تقاضا و کاهش عرضه نیســت. البته باید میزان 

عرضه افزایش یابد تا بازار به تعادل برسد.
وی در بخش دیگری از ســخنانش در خصوص 
حمایت از تولید مسکن تاکید کرد: بانک مسکن 
به تنهایی نمی تواند از تولید مسکن حمایت کند. 
اقدامات الزم برای تعیین سهم هر یک از بانک ها 
برای پشــتیبانی از طرح ملی مسکن، آغاز شده 

است.
وی درخصــوص عملکرد بانک مرکــزی برای 
رونق مســکن گفت: مســکن یکی از مهمترین 
بخش های تولید کشور است و با توجه به تاکید 
بر رونق تولید در ســال جاری و ارتباط مســکن 
با سایر صنایع و میزان اشــتغال، بانک مرکزی 

توجه ویژه ای به این بخش دارد.
رئیس کل بانــک مرکزی افزود: بــا برنامه های 
دولت برای رونق تولید در ســال ۹۸ و پشتیبانی 
مالی سیستم بانکی، شاهد رونق مسکن در سال 

جاری هستیم.
وی اظهار کــرد: اعتباراتی که سیســتم بانکی 
برای ساخت مسکن در سال ۹۷ اختصاص داد، 
نسبت به ســال ۹۶ افزایش صددرصدی داشت، 
در واقــع مجموعه اعتبارات مربوط به ســاخت 
و ساز مســکن در ســال ۹۶ در حدود ۵۶ هزار 
میلیارد بود که این رقم در سال ۹۷ به ۱۰۳ هزار 

میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
همتی با بیان اینکه صنعت ساخت و ساز قدرت 
جذب منابع مالی زیادی دارد، خاطرنشان کرد: 
در ســال گذشــته ۱۳.۵ درصد از اعتبارات در 
بخش مسکن هزینه شد که امســال این رقم به 

۲۰ درصد افزایش می یابد.

وام ساخت افزایش یافت
وی گفت: اواخر ســال گذشته شــورای پول و 
اعتبار وام ساخت مسکن را افزایش داد، این وام 
قابلیت تبدیل شدن به وام خرید را نیز داراست، 
بدین معنا که فردی که این تسهیات را دریافت 
می کند، می تواند آن را بــه خریدار منتقل کند. 

این سیاست اباغ شده است.
 همتی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی برای 
تولید ۴۰۰ هــزار واحد مســکونی برنامه ریزی 
کرده است، توضیح داد: بانک مسکن به تنهایی 

نمی تواند از تولید مسکن حمایت کند. 
اقدامات الزم برای تعیین ســهم هر یک از بانکها 
برای پشــتیبانی از طرح ملی مسکن، آغاز شده 

است.
رئیس کل بانــک مرکزی با بیان اینکه ســقف 
تسهیات وام مســکن در گذشته برای زوجین 
۱۰۰ میلیــون تومان بود که ایــن رقم در حال 
حاضر بــه ۱۶۰ میلیون تومان در شــهرهایی 
مانند تهران افزایش یافته، تاکید کرد: ســقف 
وام مســکن ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است 
که بــا پیگیــری مجلــس و دولت شــاهد 
اتفاقــات مهمــی در ســال ۹۸ در بخــش 

مسکن خواهیم بود.



تحویل خودروهای پیش فروش  شده در سال گذشته تا پایان شهریور

و از سر گرفته می شود؟ وش خودر پیش فر
فاطمه اکبرخانی    اگرچه به دلیل تعهدات معوق 
خودروســازان چندی پیش رییس سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان صراحتا اعام 
کرده بود که خودروسازان تا زمان تحویل خودرو های 
تعهد شده اجازه پیش فروش ندارند، اما به نظر می رسد 
فشار خودروسازان باعث شــده تا بتوانند مجوز پیش 

فروش را از وزارت صنعت دریافت کنند.
بدقولی خودروســازان در تحویــل خودروهای ثبت 
نامی در موعد مقرر، طی دوســال گذشته به معضل 
خودروسازی ایران تبدیل شده و اگرچه این شرکت ها 
خطای خود را در این زمینه با پرداخت جریمه تأخیر 
توجیه می کنند، اما مســئله مهــم ناتوانی مقررات و 
آیین نامه های حمایت از حقــوق متقاضیان خودرو 
اســت که تاکنــون نتوانســته به مدافــع حقوق 

مصرف کننــدگان خودرو باشــد.طبق آخرین آمار 
تا تاریخ ۲۸اردیبهشــت ماه سال جاری، ایران خودرو 
۱۴۰ هزار خودرو و سایپا ۱۶۰ هزار خودرو تعهد دارند 
که هنوز تحویل آن ها در هالــه ای از ابهام قرار دارد، با 
این وجود صبح دیروز عباس تابش، رییس ســازمان 
حمایت مصرف کننده و تولید کننــده اعام کرد که  
کمیته خودرو موافقت کرده تا خودروســازان به ازای 
تحویل هر خودرو از تعهدات خــود، خودروی جدید 

برای سال بعد از آن پیش فروش کنند.
به گفته این مقام مسئول، وزارت صمت در گذشته به 
این دلیل با پیش فروش، قبل از رفع تعهدات مخالف 
بود که خودروسازان قصد تامین نقدینگی برای خود 
داشــتند، اما در حال حاضر خودروســازان پیشنهاد 
کرده اند که برای زمان پــس از معوقات پیش فروش 

کنند و شرط ســازمان حمایت فروش به ازای تحویل 
خودرو های تعهدات شده است.

در این زمینه امیرحســین کاکایی، کارشناس صنعت 
خودرو به اقتصاد آناین گفت: پیش فروش های جدید 
به دو دلیل نبود ســرمایه در گردش در خودروسازی و 
تاش برای ســنگین کردن کفه تقاضا در بازار انجام 
می شــود و با این حال تا زمانی کــه قیمت ها اصاح 
نشــود، این پیش فروش هــا منجر بــه افزایش زیان 
انباشــته خودروسازان خواهد شــد و آنها در تعهدات 
آینده با مشــکل روبه رو می شوند.خودروســازان به 
ســبب تعهدات مالی متعددی که دارند، نمی توانند 
از پیش فروش خودروهای تولیــدی خود جلوگیری 
کنند و از همین رو پیش بینــی می کنند که بتوانند تا 

سال آینده تنش های امسال را مدیریت کنند.

پدال
۷

وزنامـهدوشنبه     20 خرداد 1398     شماره 313 ر

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rو خودر
kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar تدوین دستورالعمل 

و در چارچوب   قیمت گذاری خودر
سیاست های دولت

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم تدوین 
و اباغ دســتورالعمل قیمت گذاری خودرو در 
چارچوب سیاســت های دولت و ســتاد تنظیم 
بازار، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواســت 
تا نسبت به ساماندهی تقاضای واقعی و افزایش 

تولید خودرو اقدام کند.
اســحاق جهانگیــری در نامه رییس ســازمان 
بازرســی کل کشــور در خصوص التهاب ایجاد 
شــده در بازار خودرو و افزایش بــی رویه قیمت 
های محصــوالت ایران خودرو و ســایپا، از وزیر 
صنعت، معدن و تجارت خواســت ضمن تدوین 
و اباغ دســتورالعمل قیمت گذاری خودرو در 
چارچوب سیاســت های دولت و ســتاد تنظیم 
بازار، کاهــش قیمت خــودرو را از طریق حذف 
رانت برای گروه ها و افراد خــاص و نیز افزایش 

تولید و ساماندهی تقاضای واقعی دنبال کند.
معــاون اول رییس جمهــور همچنیــن وزیر 
صنعت، معدن و تجــارت را موظف کرد تا ضمن 
پیگیــری اقدامات فوق، پاســخ نامه ســازمان 

بازرسی کل کشور را نیز ارسال کند.

سایپا به رکوردی باالتر در تولید 
و رسید وزانه خودر ر

 مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از دستیابی 
به رکــوردی باالتــر در تولیــد روزانــه در این 
مجموعه خبر داد و گفت: گروه ســایپا توانست 
در هجدهمیــن روز خردادماه، ۲ هــزار و ۵۰۷ 

دستگاه خودرو تولید کند.
سیدجواد سلیمانی اظهار کرد: با تاش  مستمر 
و برنامه ریزی و نیز اجــرای موفق راهبرد »رونق 
تولید«، می تــوان مشــکات و معضاتی نظیر 
ترک همکاری توســط شــرکای خارجی و نیز 
تحریم ها علیــه صنعت خودرو کشــور را بی اثر 
کرد.ســلیمانی تصریح کرد: با توجه به طراحی 
و اجرای راهبرد رونق تولید در ســایپا، این گروه 
توانســته در چندماه اخیر روند روبه رشد خود را 
ادامه دهد و پس از تولید بیش از ۴۲ هزار خودرو 
در اردیبهشــت ماه، رکورد تولید خودرو در یک 

روز کاری را باز هم به  نام خود ثبت کند.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تاکید کرد: با 
ادامه روند کنونی، استراتژی سایپا در سال جاری، 
یعنی تنوع محصول وارد فاز اجرایی خواهد شد و 
با توجه به پیگیری مستمر ما برای اجرای پویش 
ملی بومی ســازی قطعات صنعت خودرو، امکان 
تولید محصوالت متنوع با استفاده از ظرفیت های 
داخلی در آینده نزدیک فراهم خواهد شــد.گروه 
خودروسازی ســایپا در پنج  ماه اخیر موفق شده 
تیراژ تولید محصوالت خود را با وجود مشــکات 
و موانع فراروی صنعت خــودرو، افزایش داده و با 
اســتمرار در عرضه محصول، ضمــن کمک به 
کاهش قیمت در بازار، بیشترین سهم بازار کشور 

را نیز به خود اختصاص دهد.

و برای مشارکت   ایران خودر
در تولید دنا پالس اتوماتیک متمم 

اعالم کرد
گروه صنعتی ایران خودرو بعد از اعام شــرایط 
مشارکت در تولید خودرو دنا پاس اتوماتیک و 
استقبال از این شرایط متمم جدیدی برای این 

طرح اعام کرد.
بر اســاس اعام قبلی ایران خودرو زمان تحویل 
خودرو فروردین تا تیر ۹۹ تعیین شــده بود و در 
متمم جدید مرداد و شهریور ســال آینده نیز به 

شرایط پیشین اضافه شده است.
گفتنی اســت مابقی شــرایط در طــرح متمم 

همانند طرح پیشین ایران خودرو خواهد بود.
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رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا معتقد 
اســت: اگر فضای آزادسازی اقتصاد وجود 
داشته باشــد و عرضه و تقاضا حاکم شود، 

بازار ارز به تعادل می رسد.
احمد پورفاح در گفــت وگو با خبرآناین 
در پاسخ به این پرســش که نرخ واقعی ارز 
را چطور می شود محاسبه کرد؟ گفت: نرخ 

ارز به طور قطع ارتباط مســتقیم با درآمدهای ارزی، 
تولید ناخالص داخلی، بهره وری و جایگاه کشــور در 
فضای کســب وکار دارد. همچنین موضوع تحریم ها 
اثر دارد و این که ریسک سرمایه گذاری در چه رده ای 
اســت.وی افزود: نــرخ ارز به پارامترهای بســیاری 
مرتبط اســت، ولی به طور مشــخص بــرای ما بحث 
درآمدهای صادراتی به خصوص صادرات نفت و مواد 
پتروشیمی تاثیرگذاری بسیار باالتری دارد. همچنین 
باید ســوئیفت برقرار شــود تا ما بتوانیم به بازارهای 

بین المللی وصل کنیــم و در نهایت پولی 
از کانال های غیررســمی جابه جا نشود که 
ریســک خود را دارد و در نهایت قیمت ها 

را باال می برد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا تصریح 
کرد: بر این اســاس، پارامترهای بسیاری 
در نرخ ارز موثر اســت؛ به خصوص تعامل 
بین المللی که هم خریدار برای ما ایجاد می کند و هم 
خریدار ارز خود را به ما می دهــد. به این ترتیب تولید 

ناخالص داخلی باال می رود.
اما االن که می بینید درآمدهای نفتی کم شده، تاثیر 
کاما مستقیم روی نرخ ارز گذاشته است. بعد هم اگر 
قرار باشد صنایع ما دوباره فعال شوند، تقاضا برای ارز 
بیشتر خواهد شد، ولی به دلیل این که تقاضا در بخش 
مولد پایین آمده، توانستند ارز را مدیریت کنند و نرخ 

آن را در حدود ۱۳، ۱۴ هزار تومان کنترل کنند.

ارز
خ واقعی ارز چطور محاسبه می شود؟ نر

قیمت دالر بازار آزاد از صرافی های بانکی پایین تر آمد

اتفاق عجیب در بازار ارز
ســمیرا ربیع  در حالی که همواره نرخ دالر بین 
دویست تا سیصد تومان باالتر از قیمت صرافی ها قرار 
می گرفت، هر دالر دیروز در میدان فردوسی، از سوی 
دالالن حاشیه خیابان به قیمت هایی پایین تر از نرخ 

صرافی ملی فروخته شد.
 در حالی که دیروز صرافی های بانکی نرخ فروش دالر 
را ۱۲ هــزار و ۹۰۰ تومان اعام کــرده بودند، برخی 
از فروشندگان خیابانی دالر تاکید داشتند، در حجم 
باال حتــی حاضرند دالر را به قیمــت ۱۱ هزار و ۹۰۰ 
تومان بخرند. منظور این افــراد از حجم باال، تقاضای 

بیش از ۱۰ هزار دالر، به شرط نقد بودن پول است.
 در عین حال پیشــنهاد قیمت های ۱۲ هزار و ۱۰۰ تا 
۱۲ هزار و سیصد تومان نیز به وفور در میدان فردوسی 
به گوش می رســید. در حالی تب تنــد فروش دالر از 
ســوی دستفروشــان به چشــم می خورد که کمتر 
صراف و داللی حاضــر به خرید دالر از دســت مردم 
اســت. در شــرایط فعلی صرافی های بانکی قیمت 
خرید دالر از مردم را ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان اعام کرده 
اند. برخی از فعاالن این بازار حتی وعده می دادند در 
صورت نقد بودن پول حاضرند، تا ســاعت یک دیروز 
دالر را با قیمت هایی پایین تــر ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان 

تحویل دهند.در حالی که نرخ یــورو در صرافی های 
بانکی نیــز ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان اعام شــد، در بازار 
آزاد هر یورو بــه قیمت ۱۴ هزار و ۶۰۰ تــا ۱۴ هزار و 

۷۰۰ تومان فروخته شد. 
دیروز هر پوند انگلیس به قیمت ۱۶ تا ۱۶ هزار و ۱۰۰ 
تومان فروخته شــد. در عین حال بهای پیشــنهادی 
صدالالن برای فروش یورو نیــز ۱۴ هزار و ۶۸۰ تا ۱۴ 
هزار و ۷۰۰ تومان بود. این نرخ نیز کمتر از نرخ صرافی 
های بانکی است.   هر لیر ترکیه ۲۱۴۰ تومان از سوی 
دالالن فروخته شــد. با این حال کمتر کســی در این 
بازار می داند که دلیل این کاهش چیســت. برخی به 
سفر قریب الوقوع نخســت وزیر ژاپن اشاره می کنند و 
می گویند احتمال ریزش باالست و برخی نیز معتقدند 
افزایش عرضه ارز از هفته گذشته گشایشی محسوس 
را نوید می داد. در عین حال برخی تحوالت را به ســفر 
اخیر همتی به کره ربــط می دادند و مــی گفتند، به 
دلیل توافق حاصل شــده میان ایــران و کره به زودی 

کره جنوبی ارزهای ایران را تحویل خواهد داد. 
 جوالن شایعات در بازار به حدی بود که برخی حتی از 
تصمیم بانک مرکزی برای تزریق گسترده ارز به بازار 

خبر می دهند. 

قیمت سکه لحظه به لحظه 
می ریزد

 قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی دیروز با 
کاهشی قابل توجه نســبت به روز گذشته به ۴ 

میلیون و ۴۷۳ هزار تومان رسید.
 هر سکه تمام بهار آزادی دیروز در اولین ساعات 
به قیمت ۴ میلیون و ۶۱۶ هــزار تومان فروخته 
شــد اما در میانه روز با رســیدن به محدوده ۴ 
میلیون و ۵۹۰ هزار تومانی کاهشی در حدود ۲۵ 

هزار تومان را تجربه کرد.
دیروز اما قیمت ها با پذیرش کاهشــی در حدود 
صد و چهل هــزار تومانی به قیمــت ۴ میلیون و  
۴۷۳ هزار تومان فروخته شــد اما صرافان پیش 
بینی مــی کنند قیمــت ها همچنــان روندی 
کاهشی را طی کنند. سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز به قیمــت ۴ میلیون و ۴۰۱ هزار تومان 
و هر نیم ســکه به قیمت ۲ میلیون و ۵۲۲ هزار 

تومان فروخته می شود.
 ربع سکه یک میلیون و ۶۴۲ هزار تومان و سکه 
گرمی ۹۹۰ هزار تومان قیمت خــورد. هر گرم 
طای ۱۸ عیار نیز به قیمــت ۴۰۹ هزار تومان 
فروخته می شود که کاهشی ۱۰ هزار تومانی را 

نسبت به دیروز نشان می دهد.

موبایل چقدر ارزان می شود؟
رئیس کارگروه رجیســتری تلفن همراه با بیان 
این که ارز بــرای واردات گوشــی تلفن همراه 
تامین شده است گفت: حدود سه میلیون گوشی 
ثبت سفارش شــده اســت که ورود انها موجب 

کاهش قیمت گوشی خواهد شد.
رئیس کارگروه رجیســتری تلفن همراه با بیان 
اینکه با تمهیدات بانک مرکزی، اکنون ارز برای 
واردات گوشــی های همراه به صــورت تجاری 
تامین شده اســت، گفت: حدود ســه میلیون 
گوشی ثبت سفارش شــده است که پس از ورود 
به بازار موجب کاهش قیمت گوشی های همراه 

خواهد شد.
فاح جوشقانی با اشاره به اینکه طرح رجیستری 
مســافری وجود ندارد، افــزود: زمانی که طرح 
رجیستری گوشــی همراه )اتصال دستگاه های 
گمرک، سازمان وزارت صمت و اپراتورهای تلفن 
همراه( اجرا شــد ســامانه ای برای مسافران در 
گمرک تعریف شــد تا بتوانند گوشی هایی را که 
با خود می آورند ثبت کنند اما پس از نوســانات 
ارزی که واردات تجاری محدود شــد، کســانی 
از طریق سامانه مسافری گوشــی هایی را وارد 
و ثبت و به بــازار ارائه می کردند که به ســامانه 
رجیستری مسافری معروف شد اما در حقیقت 

چیزی به این عنوان نداریم.
وی افزود: بخشی از علل باال بودن قیمت گوشی 
های همراه به علت کمبود تعداد گوشــی بوده 
که اکنون امکان واردات گوشــی های همراه به 

صورت تجاری فراهم شده است.
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات رادیویی 
اضافه کــرد: از ابتدای خرداد با اطاع رســانی و 
تامین ارز، اتصال ســامانه رجیستری مسافری 
و ناجا برقرار است و مســافر بودن یا نبودن فرد 
واردکننده گوشی بررســی می شود و هر مسافر 
فقط یک گوشــی می تواند وارد کند.جوشقانی 
گفت: حدود ۶۰ تا ۷۰ شــرکت وارد کننده برای 
واردات گوشــی همراه، ثبت سفارش کردند و به 

نظر نمی رسد انحصاری در این حوزه باشد.

کمبود عرضه، دلیل گرانی 
سیب زمینی

رئیس اتحادیه بارفروشــان با بیان اینکه تا زمان 
عرضه ســیب زمینی همدان و اصفهان به بازار، 
نرخ این محصول در حــدود فعلی باقی می ماند، 
گفت: حــدود یک مــاه دیگر، قیمــت این کاال 

متعادل خواهد شد.
حســن صابری در گفتگو با مهــر درباره دالیل 
افزایش قیمت ســیب زمینی در بــازار گفت: در 
حــال حاضر محصول ســیب زمینــی گرگان، 
کرمانشــاه و دزفول به بازار عرضه می شود؛ ولی 

متاسفانه کافی نیست.
وی با اشاره به وقوع سیل در ابتدای سال جاری، 
اضافه کرد: این مســاله در کنار صادرات، باعث 
شده عرضه نسبت به تقاضا کمتر باشد و تا زمانی 
که محصول اصفهان و همدان وارد بازار شــود، 

قیمت ها در همین حدود باقی می ماند.
صابری گفــت: حدود یک مــاه دیگر بــا ورود 
ســیب زمینی مناطق مذکور به بازار، قیمت این 

محصول متعادل می شود.
وی نرخ هر کیلوگرم ســیب زمینی را در میدان 
مرکزی میوه و تره بــار، بین ۴ تــا ۶ هزارتومان 
اعام و اضافه کرد: این محصول گران تر نخواهد 
شــد.صابری با بیان اینکه پیاز به میزان فراوان 
وجود دارد، ادامــه داد: قیمت پیــاز در میدان 
مرکزی میوه و تره بار از ۱,۰۰۰ تومان تا حداکثر 

کیلویی ۲,۰۰۰ تومان است.

احتمال افزایش دوباره قیمت 
لبنیات

دبیر انجمــن صنایع لبنــی از ارائه پیشــنهاد 
افزایش ۱۴ درصدی قیمت لبنیات به ســازمان 
حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
خبر داد و گفــت: در هفته جــاری قیمت های 
پیشنهادی، مورد بررســی قرار گرفته و تکلیف 

صنایع لبنی در این زمینه مشخص می شود.
رضا باکــری اظهار کرد: بــا توجه بــه افزایش 
هزینه هــای تولیــد و هزینه تمام شــده متأثر 
از قیمت شــیر خام، به نظر می رســد مواردی 
همچون حقوق و دســتمزد، مواد بســته بندی، 
قطعات و تجهیــزات تأثیر قابــل توجهی روی 

قیمت تمام شده لبنیات گذاشته است.
 وی افــزود: با توجه بــه همه این مــوارد ضمن 
بررســی تأثیر هر یــک از عوامــل روی قیمت 
تمام شده شــیر خام پیشــنهاد افزایش قیمت 
۱۴ درصــدی لبنیــات را به ســازمان حمایت 
ارائــه  تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان 

کرده ایم.
دبیر انجمــن صنایع لبنــی ادامــه داد: به نظر 
می رسد پس از بررســی این قیمت پیشنهادی 
و تأیید آن از سوی ســازمان حمایت، این آنالیز 
قیمت به ســتاد تنظیم بازار ارسال خواهد شد و 
در آن جا پــس از تصویب به صنایــع لبنی اباغ 
می شود.باکری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا این افزایش قیمت مشــمول صنایع لبنی هم 
می شود که در سال گذشته طی چندین مرحله 
قیمت محصوالت شان را افزایش داده اند!؟ گفت: 
ماک اصلی نرخ اباغ شده از سوی ستاد تنظیم 
بازار در آذر ماه ســال گذشته اســت و افزایش 
قیمتها براســاس آن بــر روی محصوالت لبنی 

اعمال خواهد شد.


