
وزير نفت در نشست خبري اخير خود گفته است 
تأخير به وجود آمده در انعقاد قراردادهاي نفتي با 
شركت هاي ايراني، عمدي و به دليل عدم فروش 
كامل نفت بوده اس�ت! آقاي زنگنه معتقد است 
چون نمي توان همه نفت توليدي را فروخت پس 
تأخير ايجاد كرده ايم تا مشكل خاصي بروز نكند. 
استدالل زنگنه به شكل ساده و خودماني به اين شكل 
است كه با توس��عه و افزايش توليد از ميادين نفتي، 
بايد نفت آن به فروش برس��د تا از محل فروش آن، 
بازپرداخت ها صورت بگيرد، اما چون نمي توانستيم 
اين مهم را محقق كنيم، مجبور به تأخير شديم. اين 
اس��تدالل زنگنه را بايد كنار اصرارهاي بي شمارش 
درباره لزوم افزايش سريع توليد و انعقاد قراردادهاي 
جديد براي افزايش ظرفيت تولي��د ديد؛ وزير نفت 
بارها گفته است در جهان امروز، قدرت كشورهاي 
نفتي را ظرفيت و ميزان توليد آن مشخص مي كند 
و نه ذخاير آن، با اين اس��تدالل سعي شد قطاري از 
امضاي قراردادها به خط بيايد و حتي وزير نفت قول 
داد تا سال 96 ميزان توليد نفت و ميعانات گازي به 
5/7 ميليون بشكه در روز افزايش يابد. نسل جديد 
قراردادهاي بي��ع متقابل به ميان آم��د و وزير نفت 
و مديران وي قول دادند تا پايان س��ال 97 بيش از 
10 قرارداد جديد نفتي امضا ش��ود كه هدف از آن 
جهش توليد نفت بود؛ همه تمركز وزارت نفت روي 
اين قراردادها بود و مدل ه��اي ديگر قراردادي كنار 
گذاش��ته و تقريباً صنعت نفت به تعطيلي كشانده 
شد. وقتي ش��ركت هاي خارجي از حضور در ايران 

انصراف دادند و ipc به تاريخ پيوست، شركت هاي 
 ipc ايراني به كار دعوت شدند و در قالب قراردادهاي

پروژه هايی  به آنها سپرده شد. 
اگر بخواهيم استدالل وزير نفت مبني بر تأخير در 
انعقاد قرارداد با ش��ركت هاي ايراني را قبول كنيم، 
اين پرسش ايجاد مي شود كه اگر از به فروش نرفتن 
100 درصدي نفت اطمينان داشتيد، چرا اين توجيه 
براي ش��ركت هاي خارجي كاركرد نداشت؟ فرض 
بگيريم آنها نيز ميادين را توس��عه داده و نفت را به 
توليد مي آوردند، در اين صورت ب��از هم در فروش 

نفت مشكل ايجاد مي شد؛ چراكه تحريم ها مانع از 
فروش كامل نفت مي شدند. 

شايد در پاسخ به اين استدالل گفته شود زمان توسعه 
مياديني كه قرار بود به شركت هاي خارجي واگذار 
شود، بيش از چهار سال بود، در حالي كه شركت هاي 
ايراني مياديني را توسعه مي دادند كه نهايتاً دو ساله 
به توليد مي رس��يد؛ حتي اگر اين استدالل را قبول 
كنيم سؤال ديگر آن اس��ت كه اگر چنين است چرا 
امروز به فكر امضاي قرارداد با ش��ركت هاي ايراني 
افتاده ايد؟ عقل س��ليم حكم مي كند در ش��رايطي 

كه با كاهش تكليفي مواجه ش��ده ايم قراردادهاي 
كوتاه مدت براي افزايش توليد امضا نش��ود، آن هم 
به ميزان 280 هزار بشكه در روز! فرض بگيريم سال 
آينده اين رقم به ظرفيت توليد كشور افزوده شود، 
آن زمان براي فروش آن چ��ه برنامه اي وجود دارد؟ 
چطور ممكن است استدالل »تأخيري« آقاي وزير را 
بپذيريم، اما فراموش كنيم كه اين روزها سخت ترين 
روزهاي فروش نفت است و افزايش توليد به معناي 

عدم صادرات است.
 توجيه وزير نفت بس��يار مبتديانه است، مي گويند 
قراردادي منعقد نش��د چون روي ف��روش آن ابهام 
بزرگي وجود دارد، ولي درست در روزهايي كه كشور 
در صادرات نفت با مشكل مواجه است اين قراردادها 
امضا مي شود! استدالل درس��ت تر آن بود كه گفته 
شود قراردادي براي افزايش كوتاه مدت توليد اجرا 
نمي شود، چون براي فروش آن با محدوديت مواجه 
هستيم و نه آنكه با يك استدالل عجيب، معكوس 
حركت كنيم. اين قراردادها با ش��ركت هاي ايراني 
بايد سال ها پيش امضا مي شد و نه امروز كه مشكالت 
صادرات نفت عرصه را س��خت كرده اس��ت؛ وزارت 
نفت در توسعه صنعت نفت شكست خورد و حاال كه 
مجبور به همكاري با شركت هاي ايراني شده است، 
از اين دست توجيهات تراشيده مي شود، در شرايطي 
كه بايد پذيرفت اشتباه بزرگي مرتكب شده ايم؛ اگر 
قرار نيست خطاي خود را بپذيريم، اندكي شعور براي 
مخاطبان قائل شويم و از استدالل هاي سطحي براي 

توجيه عقب ماندگي امروز بهره نبريم.

آماره�اي بان�ك مرك�زي نش�ان مي ده�د كه 
خريد مس�كن ب�راي ايراني�ان س�خت تر از هر 
زمان ديگ�ري ش�ده اس�ت. اتفاقي ك�ه باعث 
ش�ده م�ردم قي�د خري�د مس�كن را بزنن�د و 
از دريافت تس�هيالت مس�كن انصراف دهند.

 بانك مركزي آمارهاي پول��ي و بانكي در آبان ماه را 
در حالي منتش��ر كرد كه منابع صن��دوق پس انداز 
مسكن در آبان ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 17 درصد رشد داشته است. اين افزايش 
ناش��ي از انصراف عده زيادي از مردم از دريافت وام 
مسكن و انباشت سرمايه در اين صندوق است. رشد 
بيش از حد قيمت مسكن در يك سال گذشته باعث 
شد تا تس��هيالت 80 ميليوني كفاف خريد مسكن 
را آنچنان كه سال گذشته داش��ت، نداشته باشد و 
همين موضوع منجر به انصراف بيش از ۳۴ هزار نفر 
از دريافت تسهيالت مسكن در 10 ماه نخست شود. 
پيش تر رحيمي اناركي، مدير عامل بانك مس��كن 
گفته بود ك��ه »از ابت��دا تاكن��ون 60 ه��زار نفر از 
سپرده گذاران صندوق پس انداز مسكن يكم انصراف 
دادند كه متأس��فانه ۳۴ هزار فقره از اين رقم در 10 
ماهه نخست امسال بوده كه دليل آن افزايش قيمت 
مس��كن اس��ت.«  در همين حال وضعيت خريد و 
فروش مسكن در كشور نيز س��خت ترين روز هاي 

خود را تجربه مي كند. براس��اس گزارش وزارت راه 
و شهرسازي، ميانگين قيمت هر مترمربع آپارتمان 
مسكوني در شهر تهران در آبان ماه امسال به بيش از 
9 ميليون تومان رسيده  و در تازه ترين گزارش بانك 
مركزي اين رقم به نزديك 10 ميليون تومان براي 

هر متر مربع رسيده است. 
در همين حال نكته مهم ديگر كه مي تواند نشانگر 
وضعيت نابسامان مسكن در كش��ور باشد، نگاه به 
آمار شاخص دسترسي به مسكن باشد. اين شاخص 
يك س��نجه براي تشخيص ميزان س��ختي مسير 
صاحبخانه شدن در شهرهاست و متأسفانه در حال 
حاضر نهاد هاي مسئول همچون مركز آمار ايران به 
دليل شرايط نامس��اعد اقدام به انتشار اين شاخص 
نمي كنند، اما بر اساس آخرين آماري كه از شاخص 
در سايت وزارت راه و شهرسازي وجود دارد، در سال 
95 اين شاخص عدد 6 را نشان مي دهد كه بيانگر اين 
واقعيت اس��ت با توجه به درآمد هاي خانوار، مدت 
زمان انتظار براي خانه دار ش��دن 18 سال است. با 
اين حال بر اساس محاسبات انجام شده قيمت يك 
واحد 75 متري كه بيش��ترين استقبال را در سطح 
ش��هر تهران دارد، 675 ميليون تومان مي شود و با 
توجه به اينكه حداقل دستمزد يك كارگر ايراني در 
ماه حدود يك ميليون و 200 هزار تومان است، مدت 

زمان انتظار براي خريد مسكن براي يك كارگر ساده 
بر اس��اس اين دس��تمزد 562 ماه يا به عبارت بهتر 

حدود ۴7 سال است. 
  وزير صالح نمي داند

با افزايش شديد قيمت مسكن در كشور، پيشنهاداتي 
در خصوص افزايش سقف تسهيالت مسكن با هدف 
ايجاد شرايط مساعدتر براي خريد مسكن ارائه شد، 
اما به نظر مي رس��د وزير راه و شهرسازي با استناد 
به اث��رات تورمي اين تصميم، چني��ن اقدامي را به 
صالح نمي داند. محمد اسالمي، 20 دي ماه 1۳97 
در بازديد از ش��هر جديد پرند در جمع خبرنگاران 
بيان كرده بود: به نظر من افزايش سقف وام مسكن 
كمكي به ارتقاي توان خريد متقاضيان نمي كند و به 
همين دليل ما مدل جديدي را طراحي كرده ايم. به 
گفته او، موضوعاتي همچون افزايش رقم تسهيالت 
مس��كن در ش��وراي پول و اعتبار مطرح مي شود، 
ولي آنچه مهم اس��ت اينكه بايد قدرت خريد مردم 

را افزايش دهيم. 
با اين حال وي معتقد اس��ت: به جاي افزايش مبلغ 
وام مسكن، بايد با ارائه بسته هايي قيمت مسكن را 
كاهش داد. اتفاقي كه به نظر مي رسد با توجه به تورم 
موجود و نگاه سرمايه اي به مسكن، عماًل امكانپذير 
نباشد. وزير راه و شهرسازي در اين خصوص مي گويد: 

به دنبال اين هستيم كه با يك كار تشويقي و اقدام 
اجرايي متناسب س��ازي و كاهش قيمت تمام شده 
را هدف گذاري كنيم. يكي از اي��ن موارد بحث بازار 
تهاتري مصالح و خدمات فني و مهندس��ي است. از 
اين طريق با كارت اعتباري براي سازندگان شرايطي 
را فراهم كنيم ك��ه خريد و تأمين انب��وه مصالح از 
توليدكنندگاني كه در ركود هستند انجام دهند تا به 
اين صورت تخفيف قابل مالحظه اي دريافت كنند. 
با اين شرايط كه در اختيار سازنده ها قرار مي گيرد 
درصد تخفيف اختصاص يافته در قيمت تمام شده 
تأثيرگذار خواهد بود. وي تأكيد كرد: همچنين در 
اين خصوص فضاي جانبي كه در اختيار انبوه سازان 
قرار مي دهيم ك��ه واحدهاي تجاري و پش��تيباني 
غيرمسكوني ايجاد كنند براي آنها ارزش افزوده ايجاد 
كنيم كه مي توانند سود خودشان را ابتياع كرده و با 
يك قيمت مناسب مسكن را به جامعه هدف در نظر 
گرفته شده عرضه كنند. اين دو امتياز كمك مي كند 

قيمت مسكن متناسب شود. 
  سهم تسهيالت مس�كن از كل تسهيالت 

اعطايي كشور
اما وزير راه و شهرسازي در حالي تصميم به افزايش 
مبلغ وام مسكن ندارد كه آمارها نشان مي دهد، سهم 
تسهيالت مس��كن از كل تس��هيالت بانكي كشور 
بسيار ناچيز و رقمي در حدود 5 درصد است. اتفاقي 
كه نشان مي دهد شبكه بانكي كشور توان پرداخت 

تسهيالت در اين حوزه را دارا هستند. 
در همين ارتباط سيدهادي بهادري، عضو كميسيون 
عمران مجلس مي گويد: افزايش س��هم تسهيالت 
وام مسكن نس��بت به كل تسهيالت بانكي كشور از 
موضوعاتي است كه وزارت مسكن بايد به آن ورود 
كند، اكنون دولت 800 هزار ميليارد تومان در سال 
توسط بانك ها وام مي پردازد كه تنها ۴0 هزار ميليارد 
تومان از اين مبلغ به عنوان وام مسكن آن هم با تمام 
حواش��ي پرداخت مي ش��ود؛ يعني عماًل كمتر از 5 
درصد تسهيالت به بخش مسكن تخصيص داده شده 

كه اين به معناي تعطيلي بخش مسكن است. 
نماينده مردم اروميه در مجلس گف��ت: وزارت راه 
و شهرسازي بايد با افزايش س��رمايه بانك مسكن 
و هدايت س��رمايه هاي بانكي به سمت خانه سازي 
پيش برود تا بحث كمبود مسكن جبران شده و از اين 
طريق افزايش گراني ها مهار شود، البته در كنار آن 

هم به نوعي مي توان اشتغال ايجاد كرد. 
حال نكته مهم آن است كه دود اين اختالف نظرات 
كارشناسي در حوزه مس��كن تنها به چشم مردمي 
مي رود كه جهش قيمت مس��كن در سال گذشته، 
رؤياي خانه دار شدنش��ان را براي س��ال ها به عقب 
انداخته است. بنابراين الزم اس��ت دولت سرانجام 
تصميمي درست و دقيق براي بهبود شرايط فعلي 

بازار مسكن اتخاذ كند.

دردسرهاي نرخ تورم پايين براي نروژ!
در  متوال�ي  روز  هفتمي�ن  ب�راي  ن�روژ  ك�رون 
نشس�ت.  عق�ب  خ�ود  مه�م  همتاي�ان  براب�ر 
به گزارش فايننشال تايمز، پس از آنكه بانك مركزي نروژ در گزارشي اعالم 
كرد نرخ تورم اين كشور در ماه ژانويه بيش از حد انتظار كاهش يافته است، 
ارزش كرون در برابر يورو 0/5 درص��د كاهش يافت، به گونه اي  كه هر يورو 
به 9/8۳ كرون رسيد. اين رقم پايين ترين سطح ثبت شده كرون در طول 
يك ماه اخير است. به گفته بانك مركزي نروژ، نرخ تورم اين كشور تا پايان 
دوازده ماه منتهي به ژانويه 2019 به ۳/۳ درصد رس��يده است. نرخ تورم 
س��وخت و انرژي كه مهم ترين محرك نرخ تورم نروژ محس��وب مي شود 
به 2/1درصد رس��يده اس��ت كه كمتر از نرخ 2/۳ پيش بيني شده توسط 
كارشناسان اقتصادي اين كشور بوده است. بانك مركزي نروژ در سپتامبر 
سال گذشته براي نخستين بار از سال 2011 نرخ بهره را افزايش داد و از 0/5 
درصد به 0/75 درصد رساند. با اين حال كاهشي شدن نرخ تورم احتماالً 
مانع از برنامه اين بانك براي افزايش نرخ بهره به يك درصد خواهد شد. اين 
بانك هشدار داده اس��ت با توجه به كاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني، 
افزايش رويكرد حمايتگرايانه در كشورهاي جهان و بي ثباتي هاي سياسي 

ممكن است برنامه افزايش نرخ بهره آن با اختالل جدي مواجه شود. 

استقبال ونزوئال از تهاتر نفت با هند
وزي�ر نف�ت ونزوئ�ال اع�الم ك�رد: اي�ن كش�ور ب�راي دور 
امري�كا  از س�وي  ژانوي�ه  اواخ�ر  ك�ه  تحريم هاي�ي  زدن 
وض�ع ش�د، از تهات�ر نف�ت ب�ا هن�د اس�تقبال مي كن�د. 
به گزارش ايسنا، كاراكاس كه دارو و ساير كاالهاي ديگر را از هند خريداري 
مي كند به دنبال شيوه هاي پرداخت ديگري براي حفظ صادرات خود به 
مقاصد ديگر بجز امريكا است. مشتريان نفتي به دليل تحريم ها خريدشان 
را متوقف كرده اند. مانوئل كِودو، وزير نفت ونزوئال اظهار كرد: مايل است 
فروش نفت به هند كه سال گذشته بيش از ۳۴0 هزار بشكه در روز نفت از 
ونزوئال خريده بود، دو برابر شود. كِودو پس از ديدار با پااليشگرهاي هندي 
در دهلي نو، با بيان اينكه روابط با هند ادامه خواهد يافت و تجارت ادامه 
پيدا مي كند، افزود: ونزوئال خواهان گسترش تجارت خدمات و فناوري با 
هند است. هند نيز مايل است خريد نفت از ونزوئال را افزايش دهد. دولت 
امريكا در 28 ژانويه تحريم ها عليه شركت نفتي دولتي PDVSA ونزوئال 
را تش��ديد كرد و انتقال پول فروش نفت به حساب اين شركت را تا زمان 

تشكيل دولت جديد در ونزوئال ممنوع كرد. 

اوپك قيمت نفت را دستكاري نمي كند
دبيركل اوپك در واكنش به تصويب طرحي در كنگره امريكا عليه 
اين سازمان گفت: » كار ما دس�تكاري و تعيين قيمت نفت نيست، 
بنابراين متهم ك�ردن ما به اين امر يك قضاوت اش�تباه اس�ت.«

به گزارش رويترز، محمد باركيندو، دبيركل اوپك در پاسخ به تصويب 
اليحه مجلس امريكا كه كاهش توليد اوپك را هدف قرار داده بود، گفت: 

»كار اين گروه صادر كننده نفت دستكاري قيمت نفت نيست.«
يك كميته مجلس نمايندگان امريكا روز پنج شنبه اليحه اي تصويب كرد 
كه عليه سازمان كشورهاي صادر كننده نفت به خاطر قانون آنتي تراست 
دادخواهي مي كند، ولي مشخص نيست اين اقدام مورد تأييد كل مجلس 
قرار گيرد. قوانين ضد تراست قوانيني ضد انحصاري هستند براي كنترل 
كارتل ها. باركيندو گفت: »كار ما دستكاري و تعيين قيمت نفت نيست، 

بنابراين متهم كردن ما به اين امر يك قضاوت اشتباه است.«
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 سهم 5 درصدی مسكن 
از 800 هزار ميليارد تومان تسهيالت بانكی

34 هزار نفر در سال جاری از دريافت وام صندوق پس انداز يكم انصراف داده اند

جعفر تكبيري
  گزارش  یک

استدالل »تأخيري« زنگنه براي فرار از شكست

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

104849484پتروشيمي جم
1328329بانك پاسارگاد

10944521داروپخش )هلدينگ 
10050478سيمان قائن 
15328729كارتن ايران 

193692داروسازي كوثر
2970141داروسازي امين 

3121148سيمان اروميه 
6970330فروسيليس ايران 

2683127كارخانجات توليدي شيشه رازي 
6703317قندلرستان 

2430114مهركام پارس 
104849سيمان كردستان

12124553حمل ونقل بين المللي خليج فارس
12358559پتروشيمي جم

4555206س.صنايع شيميايي ايران
3541160آبسال 

2960133شكرشاهرود
13349597قنداصفهان 

5809257قندمرودشت 
5022221كويرتاير
8783386الميران

6061266معادن منگنزايران 
91240سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

4734206كشت وصنعت پياذر
103644بانك سينا

5317224سيمان فارسنو
154365سرمايه گذاري پرديس
16356682صنايع خاك چيني ايران 

127653فنرسازي زر
5841242فرآورده هاي نسوزپارس 

164367بانك تجارت
7559307كاشي پارس 
161664سيمان تهران 

5724226گروه مپنا)سهامي عام(
2932115صنايع كاغذسازي كاوه 

5212203افست 
126949بانك صادرات ايران

11153430فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
202478كاشي سعدي 

108841سرمايه گذاري خوارزمي
6807253 سالمين 

11099406فراورده هاي نسوزايران 
115042بانك پارسيان 
129147بيمه پارسيان

161958صنايع ريخته گري ايران 
165659سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

16446585پارس خزر
4613162قندنيشابور

183464پست بانك ايران
3806132قندثابت خراسان 

4478153توليدي چدنسازان
11993404گلوكوزان 

4848160المپ پارس شهاب 
7588250صنايع جوشكاب يزد
3155103صنايع الستيكي سهند

294895كارت اعتباري ايرانكيش
4684150بهنوش ايران 

184257بيمه ما
216967نيرومحركه 
266182بانك ملت

95129سيمان شرق 
4728142سيمان غرب 

103431بيمهالبرز
3629107كاشي الوند
10435302قندهكمتان 

190155سرمايه گذاري آتيه دماوند
235468كابل البرز

3535100گروه صنعتي بارز
172248بيمه آسيا
9689268جام دارو

171346سيمان داراب 
330788بين المللي محصوالت پارس 

265569پمپ سازي ايران 
212653فرآورده هاي نسوزآذر

241059سيمان صوفيان 
6887167داده گسترعصرنوين-هايوب

245959صنايع آذرآب 
277962ايران ياساتايرورابر

98722سيمان سپاهان 
92320سرمايه گذاري مسكن 

216746بيمه دانا
11828249كربن ايران 

249951تجارت الكترونيك پارسيان
481297پتروشيمي شازند
119224ماشين سازي اراك 

261552نوسازي وساختمان تهران 
424682كشاورزي ودامپروي مگسال 

238745لعابيران 
260047سيمان هگمتان 

122521سرمايه گذاري صنعت ومعدن 
184131سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

375163ايران تاير
223136 پگاه آذربايجان غربي 

10667170پارس دارو
7032112كارخانجات داروپخش 

458671گروه صنعتي سپاهان 
24075367سيمان بهبهان 

446668البرزدارو
191529توريستي ورفاهي آبادگران ايران

171024حمل ونقل توكا
297041سرمايه گذاري ساختمان ايران

150320ليزينگ خودروغدير
323643ايران ارقام 

468560توسعه معدني و صنعتي صبانور
431554گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

114614سرمايه گذاري شاهد
259731بانك خاورميانه

11309134كشت وصنعت چين چين
21765255گروه صنعتي پاكشو

714083كارخانجات قندقزوين 
300733سيمان خزر

20304200معدني دماوند
565351فرآورده هاي تزريقي ايران 

544549موتوژن 
8928ليزينگ ايران 

158314گروه دارويي سبحان
289025سراميك هاي صنعتي اردكان 

976881گلتاش 
152312سيمان شاهرود
481537پشم شيشه ايران 

26376185نفت سپاهان
519235داروسازي جابرابن حيان 

291519سرمايه گذاري پارس توشه 
369023سرمايه گذاري شفادارو

241615سبحان دارو
936058داروسازي زاگرس فارمدپارس

228214بانك اقتصادنوين 
13478سيمان شمال 

556832ذغال سنگ نگين ط بس 
9145بين المللي توسعه ساختمان

733340خوراك دام پارس 
588032سيمان اصفهان 

37003200سپنتا
9315كمباين سازي ايران 

932948سيمان خاش 
233712سخت آژند

11786سيمان دورود
869640فوالدخوزستان

18828الكتريك خودروشرق 
13745سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

550520همكارانسيستم
1075738شهد

579116سرمايه گذاري دارويي تامين
18115سرمايه گذاري توسعه ملي 
1147030كنترل خوردگي تكين كو

16074لبنيات پاك 
33078شيشه همدان 

4395577پتروشيمي فناوران
40007شيمي داروئي داروپخش 

807310ايران مرينوس 
16682بانك كارآفرين 

رئيس كل بانك مركزی:

نرخ فعلي به هيچ وجه قيمت ذاتي دالر نيست
رئيس كل بان�ك مرك�زي در واكنش ب�ه برخي ابهامات نوش�ت: 
براي بانك مركزي در كنار تقويت ارزش پ�ول ملي، ثبات در بازار 
و ممانعت از نوس�ان نيز مهم اس�ت، ولي اين بدان مفهوم نيس�ت 
ك�ه از كاهش ن�رخ ممانعت ك�رده يا در پ�ي افزايش آن باش�يم. 
به گزارش فارس، عبدالناصر همتي، رئي��س كل بانك مركزي پس از 
حضور در مراس��م راهپيمايي 22 بهمن ماه با انتشار پيامي در صفحه 
اينستاگرام خود نوشت: امروز توفيق حضور در ميان خيل عظيم مردم 
عزيز را پيدا كردم كه به خاطر چهلمين سالگرد انقالب به صحنه آمده 
بودند. دهها نفر از راهپيمايان، با ديدن حقير، ابراز لطف كرده و موجبات 

توضيحات زير را فراهم ساختند:
1- عموماً نسبت به حقير و عملكرد بانك مركزي در اين دوره سخت، 
ابراز محبت كرده و قدردان بودند. انصافاً قوت قلبي بود جهت ادامه راه. 
2- سؤالي در ذهن برخي بود كه درسته بانك مركزي نمي خواهد قيمت 
دالر پايين بيايد؟ گفتم: نعوذبال��ه! مگر ممكنه؟ براي بانك مركزي در 
كنار تقويت ارزش پول ملي، ثبات در بازار و ممانعت از نوسان نيز مهم 
است، ولي اين بدان مفهوم نيست كه از كاهش نرخ ممانعت كرده يا در 

پي افزايش آن باشيم. 
۳- تأكيد داشتند كه تالش بيشتري براي كاهش نرخ دالر بشود. گفتم 
من هم معتقدم نرخ فعلي به هيچ وجه قيمت ذاتي دالر نيست و براي 
تعديل آن برنامه داريم و مطمئن باش��يد تمام تالش خود را مصروف 

تقويت ارزش پول ملي خواهيم كرد. 

سيگاري ها ۳80 ميليارد تومان ماليات دادند
 3۸۰ امس�ال  ماه�ه   ۹ در  مرك�زي  بان�ك  آم�ار  طب�ق 
ميلي�ارد توم�ان مالي�ات ب�ر ف�روش س�يگار وص�ول ش�د. 
به گزارش فارس، سيگاري ها براي دود شدن سيگار ۳80 ميليارد تومان 
ماليات پرداختند. براس��اس آمار 9 ماهه بانك مركزي اين رقم نسبت به 
مدت مشابه سال 96 رشد ۳5/6 درصدي دارد و حدود 100 ميليارد تومان 
افزايش يافته است. تا آذرماه سال 96 بالغ بر 280 ميليارد تومان ماليات بر 
فروش سيگار اخذ شده بود. مصوب 9 ماهه امسال ۴00 ميليارد تومان بود و 

درآمد كل سال جاري نيز 5۳0 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. 

قيمت بليت هواپيما در نوروز افزايش نمي يابد
دبير انجم�ن ش�ركت هاي هواپيمايي اعالم كرد ك�ه قيمت بليت 
هواپيما در ايام ن�وروز افزايش نخواهد ياف�ت و در حال حاضر نيز 
برنامه اي براي افزايش قيمت بليت ها در سال 13۹۸ وجود ندارد. 
به گزارش ايسنا، مقصود اسعدي ساماني، دبيرانجمن شركت هاي هواپيمايي 
با بيان اينكه براي ايام نوروز قيمت بليت هواپيما افزايش نخواهد يافت، اعالم 
كرد: در حال حاضر امكان خريد بليت براي ايام تعطيالت نوروز فراهم است 
و متقاضيان مي توانند از طريق مبادي مربوطه نسبت به تهيه بليت در مسير 
پروازي مورد نظر خود اقدام كنند. وي ادامه داد: متقاضيان پرواز مي توانند از 
طريق سايت شركت هاي هواپيمايي و آژانس هاي مسافرتي نسبت به خريد 
بليت سفر خود از هم اكنون اقدام كنند و اگر قصد دارند بليت خود را از طريق 
سايت هاي اينترنتي خريد كنند بايد حتماً با راستي آزمايي از معتبر بودن 
سايت مربوطه اطمينان حاصل كنند و بليتي را با قيمتي باالتر از نرخ تعيين 
شده در سايت انجمن شركت هاي هواپيمايي و نيز سايت سازمان هواپيمايي 
كشوري خريد نكنند. دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي در ادامه با اشاره 
به اينكه متأسفانه در ايام تعطيالت 22 بهمن شاهد تخلف برخي سايت هاي 
اينترنتي در فروش بليت هواپيما بوديم، گفت: يك سايت اينترنتي اقدام به 
فروش ۳00 فقره بليت جعلي كرده بود و اين پرونده در حال حاضر توسط 

سازمان هواپيمايي كشوري و نيز پليس در حال پيگيري است. 

عضو كميس�يون اقتص�ادي مجلس با اش�اره 
به اينك�ه در طول س�ال هاي گذش�ته صنعت 
خودروس�ازي پس�رفت ك�رده اس�ت، گفت: 
متأس�فانه خودروس�ازي مح�دود ب�ه ع�ده 
خاصي ش�ده كه وابس�ته ب�ه دولت هس�تند. 
به گزارش مهر، س��يد ناصر موسوي الرگاني گفت: 
مديريت دولتي، عدم خصوصي سازي واقعي، نبود 
نظارت كافي بر عملكرد خودروسازان، ايجاد منافع 

مشترك بين خودروس��ازان و دستگاه هاي ناظر از 
جمله مسائل س��اختاري است كه وضعيت كنوني 
بازار خودرو را ش��كل داده اس��ت. وي اف��زود: اگر 
تنها 10 درصد از تسهيالت و كمك هايي را كه در 
طول ۴0 سال اخير به دو خودروساز بزرگ كشور 
كرده ايم، به يك بخش خصوصي اعطا مي كرديم تا 
با مهندسي معكوس خودروهاي وارداتي اقدام به 
توليد خودرو كند، صنعت خودرو كشور به مراتب 

پيشرفته تر از وضعيت كنوني بود. موسوي الرگاني، 
با انتقاد از حاكميت مديريت دولتي بر دو خودروساز 
گفت: برخي از امكانات خودرو كه تا چند سال پيش 
جزو امكانات اصلي بوده، ولي در حال حاضر بابت 
آن پول اضافي از مش��تري دريافت مي ش��ود. وي 
با بيان اينكه در صنعت خ��ودرو هم تغييرات و هم 
ابقاي مديران، غالباً سياسي است، ادامه داد: يعني 
به جاي طراحي و توليد امكان��ات جديد و مدرن، 

بابت امكان��ات قبلي پول مازاد دريافت مي ش��ود؛ 
متأس��فانه خودروس��ازي محدود به عده خاصي 
شده است كه وابسته به دولت هستند و اجازه ورود 
ديگران به اين عرصه را نمي دهند. الرگاني نظارت 
ضعيف وزارت صنعت و سازمان استاندارد را يكي از 
داليل عقب افتادگي صنعت خودرو برشمرد و گفت: 
بعضاً برخي از ناظران در شركت هاي خودروسازي 

مسئوليت دارند و حقوق بگير هستند. 

ناظران خودروسازان حقوق بگير آنها هستند! 
عضو كميسيون اقتصادی مجلس:

      خودرو

وحيد حاجی پور
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