
درحالي ك�ه توس�عه ف�از 11 مرزي تري�ن فاز 
پارس جنوب�ي پس از 18 س�ال معط�ل مانده 
است، شركت توتال فرانس�ه بدون در اختيار 
گرفتن اطالعات ميادين نفت�ي و گازي ايران 
و قطر، هم�ه اطالعات را به دوحه برده اس�ت. 
يكي از ابزارهاي طراحي مدل بهينه توليد از يك 
ميدان مش��ترك، اطالعات كامل مخزن اس��ت؛ 
ميزان توليد از مخ��ازن، موقعيت چاه ها و ميزان 
تولي��د از آنها در هر نقطه از مخ��زن، روي ميزان 
توليد چاه ه��اي ديگر و طرف مقاب��ل تأثير گذار 
است، به همين دليل است كه اغلب كشورهايي 
كه با يكديگر ميدان نفتي يا گازي مشترك دارند 
به صورت مشترك به برداشت از ميادين مشغول 

هستند. 
يكي از بزرگ ترين ميادين مش��ترك جهان، ميدان 
گازي پارس جنوبي اس��ت كه دو كشور ايران و قطر 

گاز و ميعانات گازي آن را برداش��ت مي كنند و هيچ 
اطالعاتي از ميزان برداش��ت و مس��ائل فني به هم 
نمي دهند و سعي مي كنند با تمام توان از اين مخزن 
گاز برداش��ت كنند و اطالع از اقدامات طرف مقابل 
تقريباً تبديل به موضوعي دست نيافتني شده است. 
اين مي��دان گازي، ي��ك اليه نفت��ي دارد كه در 
ايران به اليه نفتي پارس جنوبي معروف اس��ت؛ 
قطري ها روزانه بيش از 360 هزار بش��كه از اين 
اليه نفت برداشت مي كنند، در حالي كه كل توليد 
نفت قطر حدود 600 هزار بش��كه است. در ايران 
ميزان برداشت از اليه نفتي كمتر از 25 هزار بشكه 
در روز اس��ت. اين دو ميدان نفت��ي و گازي براي 
قطري ها از اهميت بس��ياري برخوردار است و به 
همين دليل، قراردادهاي مش��اركت در توليد و 
همچنين كارخانه هاي توليد ال ان جي اين كشور 
با شركت هاي خارجي از جمله توتال، قراردادهايي 

جذاب براي شركت هاي نفتي است، به طوري كه 
هر چه بتوانند مدل بهتري از توليد را پيش ببرند، 

سود بيشتري كسب مي كنند. 
يكي از ش��ركت هايي كه در قط��ر صاحب نفوذ 
بسياري است، شركت توتال فرانسه است؛ توتال 
در بخش گاز قطر حضور فعالي دارد و دو س��ال 
پيش هم توانست جاي مرسك را در توليد از اليه 
نفتي پارس جنوبي را بگيرد. پس از خروج مرسك 
دانمارك از قطر، مديران اين شركت مذاكراتي را 
با ايران انجام دادند تا توسعه بخش ايراني اين اليه 
را بر عهده بگيرند كه در نهاي��ت مذاكرات، همه 
اطالعات الي��ه نفتي در اختيار اين ش��ركت قرار 
گرفت تا مرسك با تهيه طرح توسعه، قراردادي را 

با شركت ملي نفت ايران امضا كند. 
با تخليه كام��ل اطالعات از ايراني ه��ا، به يكباره 
اعالم ش��د مرس��ك و توتال طي توافق��ي، مقرر 

كرده اند تا سهام اين ش��ركت دانماركي در حوزه 
نفت به شركت توتال فروخته شود. توتالي كه در 
قطر توليد نفت از اليه نفتي را برعهده گرفته بود 
با خريد سهام مرسك، به اطالعات كاملي از بخش 
ايراني اين اليه دسترسي يافت و قرارداد مرسك با 

ايران هم به تاريخ پيوست. 
با تخليه اطالعاتي اليه نفتي به كارگزاري مرسك، 
توتال اطالعات بخش گازي ميدان پارس جنوبي 
را هم به بهانه توسعه فاز 11 در دست گرفت كه 
براي توليد بهينه تر قطري ه��ا و هچنين افزايش 
س��ود توتال در بخش قطري ميدان، يك امتياز 
بزرگ و جذاب بود. توتال به بهانه توسعه فاز 11 به 
اطالعاتي دست يافت كه قطري ها سال ها به دنبال 
آن بودند و انتخاب اشتباه وزارت نفت در اين باره، 
موجب شد تا قطري ها بدانند ايران چند چاه و در 
چه عمقي در مخ��زن دارد، دبي چاه هاي آن چه 
ميزان اس��ت، فش��ار مخزن چه عددي است، در 
چه اليه اي به توليد گاز مشغول است، سكوها چه 
وضعيتي دارند و...؛ به همين راحتي همه چيز در 

اختيار رقيب قرار گرفت. 
در پاس��خ به اين موضوع، طرفداران وزارت نفت 
مي گويند اينكه اطالعات بخش ايراني در اختيار 
قطر ق��رار بگيرد يك ادعاس��ت و چنانچه چنين 
موضوعي اثبات شود، ايران مي تواند شكايت كند، 
اين را هم وزير نفت رس��ماً گفته؛ اين گفته، طنز 
تلخي است، زيرا اصوالً نيازي نيست اين اطالعات 
در اختيار قطر قرار بگيرد، چون خود توتال منتفع 
اصلي آن است و از اين اطال عات بيشترين بهره را 
خواهد برد تا بتواند بيشترين و بهينه ترين توليد را 

از بخش قطري ميدان داشته باشد. 
امروز توت��ال، اطالعات��ي را در دس��ت دارد كه 
قطري ها سال هاس��ت به دنبالش بودند؛ به يمن 
يك انتخاب اش��تباه توس��ط وزارت نف��ت، اين 
شركت فرانس��وي منافع خود را با قطر گسترش 
داد و حتماً در جلس��ات خود با ب��رادران قطري، 
به سادگي و اشتباهات بچگانه ايراني ها و وزارت 

نفت مي خندند. 
تخلي��ه اطالعاتي اي��ران در بزرگ تري��ن ميدان 
مشترك جهان، يكي از بزرگ ترين اتفاقات تلخي 
بود كه تبعات آن سال ها بعد مشخص خواهد شد، 
حتي اگر اكبر تركان روزي به صدا و سيما بيايد و 

بگويد، ما هر چه داريم از توتال است!
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هديه پارس جنوبي به توتال و قطر!
گزارش »جوان« از اقدام عجيب وزارت نفت و واگذاري اطالعات محرمانه به توتال  وحیدحاجیپور

گزارشیک

3 ميليون يورو ارز دولتي در مسير واردات تخم چشم زده قزل آال گم شد
براساس اعالم سازمان دامپزشكي سال گذشته 2۵۰ ميليون قطعه 
تخم چش�م زده ماهي قزل آال به كش�ور آمده، اما براي واردات آن 
به جاي 2 تا 2/۵ ميليون يورو، ۵ ميليون يورو هزينه ش�ده اس�ت. 
عمار صالحي فارساني، مديرعامل شركت آبزي اكثير كوثر زير مجموعه 
سازمان اقتصادي كوثر و عضو هيئت مديره اتحاديه ماهيان سردآبي در 
گفت وگو با تس��نيم اظهار كرد: بر اساس آمار اعالم سازمان دامپزشكي 
كشور 250 ميلين قطعه تخم چشم زده ماهي قزل آال در سال گذشته به 

كشور آمده است، اما براي واردات اين محصول به جاي 2 تا 2/5 ميليون 
يورو حدود 5 ميليون يورو هزينه شده و 2/5 تا 3 ميليون يور ارز دولتي 
در اين مسير گم شده اس��ت.  وي با بيان اينكه براي واردات تخم چشم 
زده ماهي قزل آال با ارز دولتي بيش اظهاري صورت گرفته است،  افزود: 
قيمت هر هزار عدد تخم چشم زده 10 الي 13 يورو در سال 96 بوده، اما 
در س��ال 97 بعد از تخصيص ارز واردكنندگان پرفرم هاي باالتري ارائه 
دادند، به طوري كه براي هزار عدد تخم 25 يورو نشان دادند، اين درحالي 

است كه در كشور هاي اروپايي قيمت كاالها يكسان است و تورمي ندارد.  
صالحي فارساني با بيان اينكه بهتر است دولت به جاي اختصاص ارز به 
تخم ماهي به خوراك ماهي يارانه دهد اظهار داش��ت: دولت به واردات 
پودر ماهي كه 30 ت��ا 40 درصد هزينه توليد ماهي قزل آال را تش��كيل 
مي دهد ارز دولتي اختصاص نمي دهد، اما براي تخم چشم زده كه تنها 
2 درصد هزينه هاي توليد را تشكيل مي دهد ارز مي دهد كه اين امر در 

راستاي حمايت از توليد داخلي نيست.

گمرک

برنامه پيشنهادي تحول نظام بانكي آماده شد
وزير امور اقتصادي و دارايي از ارسال برنامه پيشنهادي وزارت اقتصاد 
براي تحول نظام بانكي براي رئيس جمه�ور  تا آخر هفته خبر داد. 
به گزارش خانه ملت، فرهاد دژپس��ند، وزير امور اقتصادي و دارايي در 
نشست با اعضاي فراكسيون نمايندگان واليي مجلس شوراي اسالمي، 
اظهار داشت: دولت از ابتدا اهتمام داشت تا خصوصي سازي به صورت 
واقعي انجام شود و يكي از آس��يب هاي خصوصي سازي مقاومت هاي 

منطقه اي بوده است. 
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در زمينه واگذاري ها، تعاوني 
سهامي عام را فراگير مي كنيم، افزود: بانك ها نياز به تحول اساسي دارند 
و در اين زمينه، برنامه پيشنهادي وزارت اقتصاد براي تحول نظام بانكي 

را تا آخر هفته براي رئيس جمهور ارسال مي كنيم. 
دژپسند با بيان اينكه برنامه واگذاري ش��ركت هاي تابعه بانك ها را به 
رئيس جمهور تقديم كرديم، ادامه داد: در زمينه بهسازي هيئت مديره 

بانك ها حداقل يك عضو از پنج عضو بايد 35 ساله باشد. 
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: قانونمندس��ازي و جلوگيري از فرار 
مالياتي به طور ويژه در دستور كار است و براي كساني كه فرار مالياتي 

دارند، جريمه هاي سنگيني را در نظر داريم. 
دژپس��ند با بيان اينكه در زمينه ماليات نيز، در تور انداختن فرارهاي 
مالياتي و اصالح نظام مالياتي در اولويت است، بيان كرد: اصالح قانون 
ماليات مستقيم را تا اواخر مهرماه براي دولت ارسال مي كنيم، در زمينه 

گمرك نيز به تحول نياز داريم. 

 وكالت اجباري 
بالي جان بخش توليد شده است

هزينه هاي گ�زاف و كيفي�ت حداقلي خدم�ات وكال�ت، يكي از 
دغدغه ه�اي فعاالن بخش خصوصي اس�ت. همچني�ن اجبار اين 
بنگاه ها به استفاده از وكيل، گاليه هاي بسياري را برانگيخته است. 
به گزارش فارس، رفع مش��كالت ناش��ي از اجبار قانون��ي بنگاه هاي 
خصوصي به اخ��ذ وكيل براي حض��ور در دادگاه ، مدت هاس��ت يكي 
از خواس��ته هاي اصلي توليدكنن��دگان بخش خصوصي به حس��اب 
مي آيد. مدتي پيش، اين توليدكنن��دگان در نامه هايي به مقام معظم 
رهبري)مدظله العالي( رئيس دس��تگاه قضا و رئيس مجلس ش��وراي 
اس��المي، اجبار بنگاه هاي خصوصي به اس��تفاده از وكي��ل را از موانع 
توليد خوانده و خواستار رفع آن شده بودند. فعاالن اقتصادي همچنين 
خواستار اصالح ماده 32 آيين دادرسي مدني و شامل شدن بنگاه هاي 

خصوصي در اين ماده شدند. 

 واشنگتن: تحريم ها عليه روسيه
 ادامه خواهد يافت

فش�ار هاي  تش�ديد  ت�داوم  از  آمري�كا  ان�رژي  وزي�ر 
داد.  خب�ر  روس�يه  علي�ه  تج�اري  و  اقتص�ادي 
 به گزارش فارس، ريك پري، وزير انرژي امريكا گفت كه واشنگتن به 
احتمال زياد تشديد تحريم ها عليه روسيه را ادامه مي دهد. وزير انرژي 
امريكا اين سخنان را بعد از ديدار با سياستمداران لهستاني و اوكرايني 
در »ورشو« پايتخت لهستان بيان كرد.  يكي از داليل تحريم هاي امريكا 
عليه روسيه، انضمام كريمه به روسيه اس��ت. شبه جزيره كريمه خط 
جدايي ميان حاميان اتحاديه اروپا و روس��يه  است و حدود 60 درصد 
از جمعيت بيش از 2 ميليون نفري اين شبه جزيره، روس تبارند. اين 
شبه جزيره در س��ال 2014 و پس از س��قوط دولت مركزي اوكراين 
توس��ط گروه هاي مورد حمايت غرب و قدرت گرفتن روس گرايان در 
شرق اوكراين، در جريان يك همه پرسي از اوكراين جدا شد و به روسيه 
پيوست.  وزير دارايي روسيه به تازگي با انتقاد از تحريم هاي جديد كاخ 
سفيد عليه كشورش اظهار داشت، روسيه برابر محدوديت هاي خارجي 
مقاومت مي كند. »آنتون سيلوانوف«، وزير دارايي در اين زمينه اظهار 
داشت كه نظام مالي روسيه برابر محدوديت هاي خارجي مقاوم است. 

سرگئي ريابكوف، معاون وزير خارجه روسيه نيز به تازگي در واكنش 
به تحريم هاي واشنگتن عليه مسكو گفت: »اقدام تازه امريكا ناشي از 
شرايط سياسي داخل امريكا و رقابت هاي انتخاباتي 2020 اين كشور 

است.«

رشد اقتصادي هند در پايين ترين سطح 
كاه�ش محس�وس رش�د بخش ه�اي تولي�د، ساخت و س�از و 
فعاليت هاي كش�اورزي باعث ش�د تا رش�د اقتص�ادي پنجمين 
اقتصاد بزرگ جهان در س�ه ماهه منتهي به ژوئن به تنها ۵ درصد 
برسد كه در طول ش�ش س�ال اخير بي سابقه بوده اس�ت. آنطور 
كه وزارت آمار هند اعالم كرده اس�ت بخش بزرگي از اين كاهش 
رش�د مربوط ب�ه افزاي�ش تنش ها در س�طح جهاني بوده اس�ت. 
به گزارش آسوش��يتد پرس، از س��وي ديگر ميزان فروش خودروهاي 
جديد در هند 20 درصد نسبت به سه ماهه نخست سال كاهش يافته 
كه باعث افزايش نگراني ها از كاهش قدرت خريد مردم هند شده است. 
مش��اور اقتصادي نخس��ت وزير هند در واكنش به اين رشد ضعيف به 
مردم وعده داد دولت اقدامات جدي براي تقويت توسعه اقتصادي اين 
كش��ور بردارد.  احياي تمايل مردم به مصرف، تقويت سرمايه گذاري 
بخش خصوصي، افزايش سرمايه گذاري هاي دولتي در زيرساخت ها و 
اصالحات ساختاري در قوانين كار و مالياتي از جمله اصالحاتي هستند 
كه دولت هن��د در نظر دارد براي تقويت رش��د اقتصادي اين كش��ور 
انجام دهد.   متوسط رشد اقتصادي هند در سال هاي 2014 تا 201۸ 
معادل 7/7 درصد بوده است كه سريع ترين نرخ رشد اقتصادي در بين 
اقتصادهاي بزرگ جهان محسوب مي شود. رشد اقتصادي هند در سه 
ماهه دوم سال گذشته ۸ درصد بود. آخرين  بار در سه ماهه نخست سال 
2013 رشد 4/3 درصدي به ثبت رسيده بود.  نيرماال سيتارمان، وزير 
دارايي هند گفته است به منظور تقويت كارايي نهادهاي مالي، 10 بانك 
بزرگ دولتي هند با يكديگر ادغام و چهار بانك جديد از اين طريق ايجاد 
خواهند شد. وي همچنين به كس��ب و كارهاي هندي وعده داد دولت 

راه هاي جديدي براي تأمين مالي مؤثرتر آنها بيابد. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

  

امور قراردادهاي شهرداري بندر ماهشهر

آگهى مزایده عمومى مرحله اول
 شهردارى بندر ماهشهر به استناد مجوز شماره 836/ش مورخ 1398/05/26 شوراى اسالمى شهر بندر ماهشهر در نظر دارد 
سوله شهربازى پارك فردوس را از طریق تشریفات قانونى مزایده به نحوه اجاره با شرایط زیر به بخش خصوصى واگذار نماید.

www.mahshahr.ir

بت دوم
نو آگهی  فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی 

 B -98 شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به اجراي عملیات باقیمانده شبکه فاضالب تبریز به طول 12 کیلومتر- قطعه
 را از محل اعتبارات غیرعمرانی و با مشخصات ذیل به روش مناقصه (عمومی) با ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس

wwwsetadiranirبه پیمانکاران داراي صالحیت واگذار نماید.

شماره 2098001403000086مورخ 1398/5/26 
مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره 79سال 1398

وم
 د
ت
وب
  ن

الف) مبلغ برآورد اولیه: 78/831/644/571ریال 
ب) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 3/544/632/891ریال 

ج) محل اجراي کار:  تبریز 
د) رشته و گروه پیمانکار: آب 
هـ) مدت اجراي کار: 20 ماه 

و) دستگاه نظارت: مهندسین مشاور فراز آب
ز) محل اعتبار: غیر عمرانی

 پیشنهاد دهنده حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی الزم جهت شرکت 
در مناقصه مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین هاي معتبر تسلیم یا 
مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه 
ضمانتنامه یا رسید واریز وجه را به صورت اصل در وقت مقرر در اسناد به 
کارفرما تسلیم نماید. به پیشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، 
سپرده هاي کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر نخواهد شد. 
الزم به ذکر است که هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد. 

wwwabfaazarbaijanir آدرس سایت اینترنت:

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

مع�اون وزير اقتص�اد با بي�ان اينك�ه به طور 
قطع ارز ب�ا نرخ ب�اال در اقتصاد اي�ران پايدار 
نخواهد بود و به همين دليل ش�اهد بازگشت 
قيمت ها هس�تيم، گف�ت: از لح�اظ واقعيت 
اقتصادي كش�ور ن�رخ دالر 18 ه�زار توماني 
هم نمي توانس�ت پايدار باشد، چراكه اقتصاد 
كش�ور قابلي�ت تحمل اي�ن نرخ را نداش�ت. 
محمدعلي دهقان دهن��وي، در گفت وگو با ايلنا 
درباره داليل كاهش و ثبات نرخ ارز در بازار اظهار 
داشت: قيمت ارز در سال گذشته به اوج رسيد كه 
ناشي از عوامل سياسي بود و زماني كه اثر تحوالت 
سياسي كمرنگ تر مي شوند، انتظارات فعاالن بازار 
هم تغيير مي كند. بنابراين در شرايطي كه انتظارات 
به سمت مثبت حركت كند با كاهش نرخ ارز در 
بازار مواجه مي شويم و زماني هم كه افق سياسي 
نامطلوب به نظر برسد، قيمت ارز افزايش مي يابد.  
وي تأكيد كرد: اما از لحاظ واقعيت اقتصادي كشور 
نرخ دالر 1۸ هزار توماني هم نمي توانست پايدار 
باشد، چراكه اقتصاد كشور قابليت تحمل اين نرخ 
را نداش��ت. به طور قطع توليدكننده با نرخ دالر 
1۸ هزار تومان قادر به فروش محصول خود نبود 
و واردكنندگان هم نمي توانستند با اين نرخ براي 

مواد اوليه يا كاالهاي وارداتي خود در بازار مشتري 
پيدا كنند.  معاون وزير اقتص��اد با تأكيد بر اينكه 
اين نرخ دالر نمي توانس��ت جوابگوي درآمدهاي 
مردم باش��د، ادامه داد: به طور قطع ارز با نرخ باال 
در اقتصاد ايران پايدار نخواهد بود و به همين دليل 
است كه شاهد بازگشت قيمت ها هستيم.  معاون 
وزير اقتصاد در پاسخ به اين سؤال كه آيا قيمت ارز 
باز هم در بازار ريزش خواهد داش��ت، تأكيد كرد: 
اين موضوع قابل پيش بيني نيست، اما در مجموع 
شرايط به سمت بهبود در حال حركت است و اگر 
بتوانيم همين مس��ير را دنبال كنيم و به احياي 
رش��د اقتصادي و توليد كمك كنيم، فضاي رو به 
رشدي خواهيم داشت و اقتصاد به ثبات مي رسد.  
وي همچنين با اشاره به نقش برگشت ارز صادراتي 
در كنترل بازار ارز گفت: خوش��بختانه با توجه به 
مش��وق ها و تنبيه هايي كه در نظر گرفته ش��ده، 

برگشت ارز صادراتي رو به افزايش است. 
دهق��ان دهن��وي همچني��ن درب��اره تنبي��ه 
صادركنندگاني كه نسبت به برگشت ارز صادراتي 
اقدام نمي كنن��د، ادام��ه داد: صادر كننده اي كه 
نسبت به فروش ارز در س��امانه نيما اقدام نكند 

مشمول ماليات خواهد شد.

صادركننده اي كه ارز را برنگرداند، تنبيه مي شود
خبر

عضو هيئت عامل سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي با بيان اينكه س�هميه س�وخت پايه 
ناوگان درون ش�هري و برون شهري يكسان 
است، گفت:  سهميه پايه كاميون هاي زير 2۰ 
تن 1۰ درصد كاهش يافت، البته سهميه پايه 
ناوگان در كالس هاي مختلف، متفاوت است. 
فرام��رز م��داح در گفت وگو با ف��ارس،  در مورد 
آخرين جزئيات سهميه پايه سوخت كاميون ها 
و نزديك شدن اين سهميه به صفر اظهار داشت: 
 كاهش س��هميه  به دو عامل بس��تگي دارد، اول 
آنكه باربرگ در بخش كاميون هاي درون شهري 
راه اندازي ش��ود كه اين مورد راه اندازي ش��د و 
در حال پياده س��ازي اس��ت.  عضو هيئت عامل 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي گفت: در 
حال حاضر خيلي از كاميون هاي داخلي باربرگ 
دريافت مي كنند، اما ب��راي جا افتادن آنها كمي 
زمان الزم اس��ت.  وي با بيان اينكه سهميه پايه 
ناوگان درون و برون شهري يكسان است، اضافه 
كرد:  س��هميه پايه كاميون هاي زير 20 تن 10 
درصد كاهش يافت، البته سهميه پايه ناوگان در 

كالس هاي مختلف، متفاوت است. 
مداح درباره س��هميه هاي س��وخت كاميون ها 

و تفكيك آنه��ا توضيح داد: در حال حاضر س��ه 
س��هميه س��وخت براي كاميون ها داريم، اولين 
مدل، س��هميه س��وخت عملكردي است كه بر 
اساس ميزان عملكرد، سوخت اختصاص مي يابد.  
عضو هيئت عامل سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي افزود: دومين مدل، سهميه پايه كاهش 
نيافته )معمولي( است كه به ناوگاني اختصاص 
مي يابد كه فعال هستند، اما ميزان كاركرد آنها 
كافي نيست، اين ناوگان  فقط فعال هستند، اما 
كم فعاليت مي كنند.  وي افزود: س��ومين مدل 
سهميه سوخت هم،  »سهميه پايه كاهش يافته« 
اس��ت كه به كاميون هايي اختصاص مي يابد كه 
فعاليت آنه��ا هيچ جا ثبت نمي ش��ود، يعني در 
جاده و شهر فعال نيستند، اين كاميون ها  سهميه 
پايه كاهش يافته مي گيرند كه ميزان كمي دارد 
و فقط براي اين اس��ت كه بتواند استارتي بزند و 
باطري آنها نخوابد و تردد بسيار محدودي داشته 
باشد.  مداح اظهار داشت: »سهميه پايه كاهش 
يافته« عددي پايين اس��ت كه كار خاصي با آن 
نداريم، كاميوني كه در كش��ور شماره مي شود، 
ماهانه اين رقم سهميه پايه را دريافت مي كند كه 

رقمي بسيار پايين است. 

جزئيات سهميه هاي سه گانه سوخت كاميون ها


