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جزئيات توزيع كاالهاي اساسي 

ويژه ماه محرم
معاونت امور بازرگاني و توسعه تجارت س�ازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران از تخصيص برنج، شكر، گوشت، مرغ و روغن 
به هيئت ها خبر داد و درباره جزئيات عرضه اين اقالم توضيح داد. 
مجتبي ش��يرقاضي در گفت وگو با »ايسنا«، س��هميه تخصيص داده 
شده به هيئت ها، حسينيه ها و مساجد در ماه محرم و صفر سال جاري 
را ۴۸۰۰ تن برنج، ۲۴۰۰ تن ش��كر، ۸۰۰ تن مرغ منجمد، ۱۶۰۰ تن 
گوش��ت منجمد وارداتي، ۴۸۰۰ تن روغن و ۱۶۱ تن چاي در استان 

تهران عنوان كرد. 
به گفته وي، قيمت مصوب ستاد تنظيم بازار براي كاالهاي اساسي ويژه 
ماه محرم شامل گوشت منجمد گوساله ران و سردست از ۴۷ تا ۵۲ هزار 
تومان، مرغ منجمد ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، برنج هندي ۶۵۰۰ تومان، 
ش��كر ۳۲۵۰ تومان، نرخ روغن ۱۵ درصد زير قيمت درج ش��ده روي 
قوطي هاي حلبي ۴/۵ و ۱۶ كيلويي و چاي با ارز ۴۲۰۰ توماني است. 

معاونت امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران ادامه داد: در شهرستان هاي استان تهران نيز نمايندگان 
منتخب كارگروه تنظيم بازار اس��تان، با محوري��ت فرمانداري و اداره 
صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها حواله سهميه ها را صادر و ابالغ 

كرده اند. 
وي با بيان اينكه پنج نقطه در شهر تهران براي عرضه كاالهاي اساسي 
در ماه محرم اختصاص داده شده است، اظهار كرد: گوشت و مرغ منجمد 
توسط شركت پشتيباني امور دام مس��تقيماً از طريق دو سردخانه در 
غرب و شهر تهران يعني سردخانه هشت شهريور و حكيميه تهرانپارس 

توزيع مي شود. 
اين مقام مس��ئول از توزيع گوش��ت  و مرغ در مراكز ياد شده از دو روز 
پيش خبر داد و گفت: هيئت ها و حس��ينيه ها براي دريافت گوشت و 
مرغ تا وزن ۲۰۰ كيلوگرم نيازي به معرفي نام��ه ندارند و مي توانند با 
كارت هيئت اين محصوالت را با قيمت مصوب تهيه كنند، اما براي تهيه 
بيشتر از اين مقدار بايد از مركز مساجد يا س��ازمان تبليغات اسالمي 

معرفي نامه داشته باشند. 
ش��يرقاضي همچنين نماين��ده توزيع برنج، ش��كر، چ��اي و روغن را 
نيز فروش��گاه هاي زنجيره اي س��په در تهران اعالم كرد كه هيئت ها، 
حسينيه ها و مساجد با معرفي نامه از سوي سازمان تبليغات اسالمي و 
مركز مساجد مي توانند از شنبه به سه شعبه ميدان حر در خيابان كارگر 
جنوبي، فروشگاه زمرد سپه در خيابان پاسداران و همچنين شعبه  ديگر 
اين فروش��گاه در جاده مخصوص كرج، بين كيلومتر ۱۰ و ۱۱، جنب 

شركت رازك شيمي مراجعه كنند. 
وي همچنين در پايان خاطر نشان كرد كه توزيع كاالهاي اساسي ويژه 

مراسم عزاداري تا پايان ماه صفر ادامه خواهد داشت. 

جزئيات نرخ جديد بليت هواپيما
جدي�د  نام�ه  ن�رخ  هواپيماي�ي  ش�ركت هاي  انجم�ن 
بلي�ت هواپيم�ا را اع�الم ك�رد ك�ه ب�ر اس�اس آن خب�ري 
نيس�ت.  تومان�ي  ميلي�ون  ي�ك  ب�االي  بليت ه�اي  از 
به گزارش »مهر«، انجمن شركت هاي هواپيمايي در پي اعالم وزير راه و 
شهرسازي و دستور كميسيون عمران مجلس به ايرالين ها مبني بر لزوم 
كاهش قيمت بليت هواپيما متناسب با كاهش نرخ ارز، سقف جديدي 
بر اساس توافق شركت هاي هواپيمايي براي بليت هواپيما اعالم كرد. 
در حالي كه نخستين توافق ايرالين ها در آذر ۹۷ براي تعيين دامنه نرخ 
بليت هواپيما حاصل شده بود، پس از افزايش مجدد ارز در ابتداي سال 
جاري، اين شركت ها بر سر نرخ نامه جديدي توافق كردند كه اين توافق 

در تيرماه امسال علني شد. 
پس از آنكه در مرداد ماه ش��اهد افت ش��ديد قيمت دالر به كانال ۱۱ 
هزار توماني بوديم، اما همچنان دامن��ه قبلي نرخ ها پابرجا بود كه پس 
از اعتراض مردم، رس��انه ها، نماين��دگان مجلس و ش��خص وزير راه و 
شهرسازي به اين وضعيت، نرخنامه جديد امروز اعالم شد و قرار است 

اين سقف قيمتي از ۲۱ شهريور اجرايي شود. 
به گفته مقامات مسئول در سازمان هواپيمايي كشوري، هر ايرالين يا 
مركز فروش بليت اعم از آژانس هاي هواپيمايي يا سايت هاي اينترنتي، 
اگر اين دامنه قيمتي را رعايت نكنند، متخلف محس��وب ش��ده و به 

نهادهاي نظارتي يا مراجع قضايي معرفي خواهند شد. 
در نرخنام��ه جديد، ع��الوه بر آنك��ه كلي��ه نرخ هاي پ��روازي باالي 
 يك ميلي��ون تومان ح��ذف ش��ده، از حداكثر قيمت مس��ير پروازي 
تهران- مشهد نيز ۵۰ هزار تومان ديگر كسر شد و از ۷۵۰ هزار تومان 
نرخنامه تيرماه، به ۷۰۰ هزار تومان كاهش يافت.  گران ترين مس��ير 
پروازي در اين نرخنامه به مسير قشم رشت با قيمت ۹۹۴ هزار و ۵۰۰ 
تومان تعلق دارد. ارزان ترين مسير پروازي نيز ۱۷۳ هزار و ۴۰۰ تومان 

براي تعدادي از مسيرهاي كوتاه تر تعيين شده است. 

 واكنش همتي
 به خط اعتباري ۱۵ ميليارد دالري 

رئي�س كل بان�ك مرك�زي گفت: 
پرداخ�ت ۱۵ ميلي�ارد دالر خ�ط 
اعتباري در ازاي خريد يا وثيقه نفت، 
بخش�ي از تالش اروپا ب�راي توقف 
كاهش تعهدات برجامي ايران است. 
عبدالناص��ر همتي در گف��ت و گو با 
تس��نيم گفت: پرداخت ۱۵ ميليارد 
دالر خط اعتب��اري در ازاي خريد يا 
وثيقه نفت، بخشي از تالش اروپا براي 

نشان دادن تعهد آن كشورها براي حفظ برجام و اقدام آنها براي توقف 
كاهش تعهدات برجامي ايران است. 

رئيس كل بانك مركزي افزود: بانك مركزي، برنامه تأمين ارز خود را 
بدون در نظرگرفتن پيشنهادات اروپا تنظيم كرده است و با تمهيدات 
انجام گرفته، روند تخصيص و تأمين ارز براي واردات كاالهاي اساسي 
و ساير نيازهاي ضروري كش��ور و نيز مديريت بازار ارز را طبق برنامه 

پيش مي برد. 

در  ك�ه  مديريت�ي  تغيي�رات  پ�ي  در 
خودروس�ازان به وج�ود آم�ده، قطعه س�ازان 
خ�ود را ب�راي واردات خ�ودرو ب�ا تعرف�ه 
صف�ر آم�اده ك�رده و ب�ا ارائ�ه پيش�نهادي به 
وزي�ر صم�ت، شروط ش�ان را اع�الم كردن�د. 
به گفت��ه صاحبنظ��ران، كالف س��ردرگمي كه به 
جان صنع��ت خ��ودروي اي��ران افتاده ب��ا وعده و 
وعيد حل نمي ش��ود. بلكه اين صنع��ت به مديران 
دلسوز، خوشفكر و غير سياس��ي نياز دارد كه بدون 
سياس��ي كاري و باند بازي اين صنعت را از شرايط 
فعلي نجات دهد. اكنون ب��ا تغيير مدير عامل ايران 
خودرو و انتصاب فرد نزديك به وزير صمت فعاالن 
اين صنعت اميد دارند كه مشكالت فعلي با حمايت 

وزارت صمت به زودي مرتفع شود. 
از اين رو طي هفته گذشته قطعه سازان در جلسه اي 
با مدير عامل ايران خودرو شرايط ادامه همكاري با 
اين خودروسازي را اعالم كردند و شروطي را براي 
موافقت با واردات خودرو با تعرفه صفر تعيين كردند. 
ظاهراً خودروسازان و قطعه سازان براي پاك كردن 
كلمه »انحص��ار«از اين صنعت ت��الش مي كنند و 
معتقدند كه در چين، كره يا تركيه مواد اوليه داخلي 
با تخفيف به توليدكنندگان ارائه مي شود، از اين رو 
با آزاد سازي قيمت در داخل كشور و واردات خودرو 
با تعرفه صفر، مواد اوليه نيز با سوبسيد ۴۰ درصدي 
در اختي��ار توليد كنن��دگان قرار بگي��رد تا صنعت 
س��ر و س��امان يابد.   در اين خصوص دبير انجمن 
قطعه سازان با تش��ريح شروط آزادس��ازي واردات 
خودرو با تعرفه صفر گفت: بر اساس پيشنهادي كه 
براي ارائه به وزير صنعت آماده ش��ده، قطعه سازان 

با آزادس��ازي واردات خودرو با تعرف��ه صفر موافق 
هس��تند، به ش��رطي كه براي اين كار، صفر شدن 
تعرفه واردات مواد اوليه، آزادس��ازي قيمت خودرو 
و اختصاص ياران��ه ۴۰ درصدي باب��ت خريد مواد 
اوليه داخلي نيز لحاظ شود.  مازيار بيگلو با اشاره به 
برگزاري جلسات انجمن قطعه سازان با سازنده هاي 
قطعات خودرو  اظهار داشت: در حال حاضر شرايط 
توليد قطعات تا حدي تثبيت شده و در پي اين مسئله 
نشست هايي به صورت مرتب در انجمن قطعه سازان 
با حضور توليدكنندگان تشكيل مي شود و مشكالت 
صنعتگران مورد پيگيري قرار مي گيرد.  وي با اشاره 
به انج��ام مذاكرات بين قطعه س��ازان و مدير عامل 
جديد ايران  خودرو گفت: پيشنهاداتي براي بهبود 
وضعيت توليد قطع��ات خودرو كردي��م و به مدير 
عامل اي��ران  خودرو ارائ��ه داديم و خواس��تيم تا با 
رعايت عدالت، با قطعه س��ازان برخورد شود و روند 
پرداخت مطالبات قطعه سازان به ۱۲۰ روز برگردد 
تا قطعه سازي نباشد كه در مدت بيشتر از ۱۲۰ روز به 
مطالباتش برسد. در مورد قيمت گذاري نيز تقاضايي 
داشتيم تا به سمت آزادسازي قيمت خودرو حركت 
كنيم.  بيگلو توضيح داد: در اين مورد سه شرط را با 
مديرعامل ايران خودرو مطرح كرديم، به طوري كه 
شرايط واردات خودرو با تعرفه صفر مهيا شود، البته 
به شرطي كه ما هم بتوانيم مواد اوليه مورد نيازمان 
را به با تعرفه صفر درصد وارد كنيم. همچنين قيمت 
خودرو آزاد شود و مواد اوليه داخلي نيز با يارانه ۴۰ 

درصدي به قطعه سازان ارائه شود. 
  پايين تر از قيمت تمام شده 

وي درگف��ت وگو با »ف��ارس«، با بي��ان اينكه اين 

پيشنهاد را بر اس��اس مدل هايي كه در كره، چين و 
تركيه اجرايي شده مطرح كرده ايم، در پاسخ به اين 
سؤال كه يكي از داليل بازداش��ت مديرعامل ايران  
خودرو، قيمت گذاري غيرمنطقي و گران فروش��ي 
اعالم ش��د، آيا قيمت فعلي خودرو بر اس��اس آناليز 
قيمتي كه قطعه سازان ارائه داده اند، تعيين شده يا 
اينكه خودروسازان قيمت خودرو را بسيار باالتر از 
نرخ تمام شده تعيين كرده اند،گفت: قيمت خودرو 
در شرايط فعلي بس��يار پايين تر از قيمت تمام شده 
توليد اس��ت. ۸۰ درصد قيمت خودرو به مواد اوليه 
و قطعات اختص��اص دارد، وقتي قيمت آهن س��ه 
برابر مي ش��ود يا قيم��ت محصوالت پتروش��يمي 
داخلي چهار برابر مي شود، قيمت آلومينيوم و مس 
سه يا چهار برابر مي ش��ود، چه اتفاقي براي قيمت 
تمام ش��ده خودرو رخ مي دهد؟ بيگلو در پاسخ به 
اين سؤال كه يعني گران فروش��ي در خودرو اتفاق 
نيفتاده اس��ت،گفت: خير، به هيچ عنوان اين طور 
نبوده اس��ت. تمام خودروهايي ك��ه در حال حاضر 
فروخته مي ش��وند با زيان كامل عرضه مي ش��وند، 
در اين رابطه خودرو س��ازان زيان ده ش��ده اند و به 
همين دليل حاضر نيستند سر قيمت با قطعه سازان 

تعامل كنند. 
   شرط رفع انحصار از بازار خودرو

وي تصريح كرد: هميش��ه اين بحث مط��رح بوده 
كه ما در بازار خ��ودرو انحصار ايجاد مي كنيم، حال 
مي گوييم كه آن انحصار را برداريد و هر خودرويي 
مي خواهيد با تعرف��ه صفر وارد كني��د فقط تعرفه 
واردات مواد اوليه ما نيز به صفر برسد و شروط ديگر 

هم برقرار شود. 

وي در پاسخ به اين س��ؤال كه اگر قرار باشد رقابت 
ايجاد ش��ود، بايد واردات خودرو آزاد ش��ود و ديگر 
تعيين ش��رط پرداخت يارانه در تأمي��ن مواد اوليه 
داخلي معني ندارد، گفت: در چي��ن، كره يا تركيه 
مواد اوليه داخلي با تخفيف به توليدكنندگان ارائه 
مي شود. در چين صنعتگران، مواد اوليه داخلي را ۴۰ 

درصد زير قيمت خريداري مي كنند. 
وي درپاسخ به اينكه، در حال حاضر صنعتگران ايراني 
نيز از انرژي و ني��روي كار ارزان قيمت برخوردارند. 
بيگلو پاسخ داد: انرژي را با قيمت جهاني ارائه دهند 
ولي تس��هيالت بانكي را نيز با نرخ س��ود جهاني به 
توليدكنندگان اختصاص دهند. چرا ما بايد سود ۳۶ 
درصد بابت تسهيالت بانكي بپردازيم، ولي در چين 

سود ۳ درصدي بابت اين مسئله پرداخت شود؟
وي تأكيد كرد: مزيت كارگر و انرژي ارزان قيمت در 
ايران به وسيله س��ود باالي تسهيالت بانكي از بين 
مي رود حداقل در مورد مواد اوليه داخلي بايد قيمت 
پايين تري براي صنعتگران كشور در نظر گرفته شود. 
زيرا به عنوان يك ايراني، قسمتي از ثروت ملي، نفت و 
معادن كشور متعلق به ماست و حاال كه توليدكننده 

هم هستيم بايد بيشتر هم تعلق گيرد. 
دبير انجمن قطعه س��ازان در پاس��خ به اين سؤال 
كه آيا اين پيش��نهاد را به وزارت صنع��ت هم ارائه 
كرده ايد،گفت: قرار است در جلسه اي با وزير صنعت 
اين موضوع را مطرح كنيم. اگر نهادي مخالفت كند، 
لطفاً خودش پاسخگو باشد و ديگر به خودروساز و 

قطعه ساز حمله نشود. 
  زيان 2۵ هزار ميليارد توماني

خبرنگار فارس پرس��يد اگر معتقديد گران فروشي 
خ��ودرو اتفاق نيفت��اده، پس فك��ر مي كنيد دليل 
بازداش��ت مديران خودرويي چه بوده است، بيگلو 
پاس��خ داد: ما هم با ابه��ام روبه رو هس��تيم، ظاهراً 
قوه قضائيه و دولت در جريان بوده اند. س��خنگوي 
دولت اعالم كرد كه بايد دليل گران فروشي بررسي 

شود، احتماالً اين موضوع در حال بررسي است. 
وي افزود: ما منتظريم تا دادگاه مديران برگزار شود 
و ببينيم آيا رفع اتهام مي شوند يا خير. آنچه مسلم 
است اين است كه تمام خودروهاي توليدي در كشور 
با زيان كامل فروخته مي شوند، به طوري كه طي يك 
سال گذشته شركت هاي خودروساز ۲۵ هزار ميليارد 
تومان ضرر داده اند. اين ضرر از اختالف منفي قيمت 

تمام شده و فروش خودرو است. 
  عدالت رعايت شود

وي در ادام��ه با تأكيد ب��ر لزوم رعاي��ت عدالت در 
پرداخ��ت مطالبات قطعه س��ازان گف��ت: اگر يك 
قطعه ساز پولش را در كمتر از ۱۲۰ روز از خودروساز 
تحويل مي گيرد، بايد م��دت انتظارش به ۱۲۰ روز 
برس��د تا بقيه قطعه س��ازان نيز بتوانند پولشان را 
به ج��اي ۲۰۰ ي��ا ۳۰۰ روز، در م��دت ۱۲۰ روز از 
خودروس��از تحويل بگيرن��د.  بيگل��و تصريح كرد: 
حداقل مدت زمان پرداخت مطالبات قطعه سازان 
از سوي سايپا ۱۲۰ روز اس��ت، ولي در ايران  خودرو 
برخي سازنده هاي بزرگ در كمتر از ۱۲۰ روز پولشان 
را تحويل مي گيرند و مطالبات بقيه سازنده ها نيز در 

مدت زمان بيشتري وصول مي شود. 

شروط قطعه سازان براي واردات خودرو با تعرفه صفر
قطعه سازان با آزادسازي واردات خودرو با تعرفه صفر موافق هستند، به شرطي كه براي اين كار، آزادسازي قيمت خودرو و اختصاص 

يارانه 40 درصدي بابت خريد مواد اوليه داخلي نيز لحاظ شود

حذف يارانه بگيران ۹ ساله در ۶ ماه!
 ۹سال اس�ت كه دولت ها بر خالف قانون، ماهانه هزاران ميليارد 
تومان را صرف پرداخت يارانه نقدي به ميليون ها ايراني ثروتمند 
يا نيازمند كرده و ب�ه هر دليلي براي اصالح روند نادرس�ت خود 
پيش نرفتند، اما اكنون دولت مي خواه�د طي يك ماه مالك ها و 
معيارهاي حذف يارانه بگيران را تعيين كند و طي شش ماه به اين 
ماجرا پايان دهد. اگر اين قدرت وجود داشت كه طي فرصتي كوتاه 
معضل پرداخت يارانه هاي نقدي حل شود، چرا طي نزديك به يك 
دهه گذشته، اتفاق نيفتاد و جلوي هدر رفت منابع گرفته نشد؟
به گزارش »ايسنا«، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در تازه ترين 
اظهارات خود اعالم كرده اس��ت كه دولت شناس��ايي دهك هاي 
پردرآمد را با دقت و وسواس بيشتري انجام داده و حذف يارانه آنها 

را از آخر شهريورماه آغاز و تا پايان سال به اتمام مي رسد. 
اين اظهارات در حالي بيان مي شود كه قانون هدفمندي يارانه ها 
از سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمده و طي ۹ سال گذشته دولت اقدام به 
پرداخت يارانه نقدي بين تمامي متقاضيان يارانه با رقم ۴۵ هزار 
و ۵۰۰ تومان كرده است و گرچه در اين مدت هيچ تغييري در نرخ 
پرداختي نداشته، اما با توجه به اينكه جمع گسترده اي بيش از ۷۸ 
ميليون نفر يارانه نقدي دريافت مي كنند هزينه سنگيني در حد 

۳۵۰۰ ميليارد تومان در هر ماه را با خود به همراه داشته است. 
اين در حالي اس��ت كه برخالف قان��ون هدفمن��دي يارانه ها كه 
مي گويد بايد ۵۰ درص��د منابع حاصل از قان��ون صرف پرداخت 
يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها ش��ود تا جبران آس��يب هاي 
احتمالي حذف يارانه باشد، ۳۰ درصد براي توليد و ۲۰ درصد براي 
تأمين بخش��ي از هزينه هاي دولت اختصاص پي��دا كند، هيچ گاه 
قانون به روال خود اجرا نش��د و با رويه نادرستي كه از دولت دهم 
پايه گذاري و تاكنون ادامه داشته هر آنچه از هدفمندي به دست 
آمد عمدتاً صرف پرداخت هاي نقدي شده است. حتي زماني بود كه 
دولت در پرداخت يارانه به كس��ري خورده و براي تأمين منابع به 
سمت اس��تقراض از بانك مركزي حركت كرد.  در اين حدود يك 
دهه پرداخت يارانه هاي نقدي همواره انتقادات بس��ياري از سوي 
كارشناسان، نمايندگان و ساير مس��ئوالن در رابطه با روندي كه 
دولت ها در پيش گرفته بودند، مطرح شد، اما اقدام قابل توجهي براي 
اصالح صورت نگرفت و دولت تأكيد داش��ت كه بانك ها اطالعاتي 
قوي در اختيار نداش��ته و ممكن است در حذف دچار اشتباه شده 
و افراد نيازمند آسيب ببينند.  به هر صورت با وجود تكاليف قانون 
بودجه در سال هاي گذشته براي سه دهك بااليي و طرح هايي كه 

در اين رابطه پيشنهاد ش��د حركتي محسوس به اين سمت انجام 
نشد، تا اينكه در س��ال جاري و با تكليف مجدد قانون براي حذف 
س��ه دهك بااليي و در حالي كه پنج ماه از سال گذشته بود، دولت 
آيين نامه مربوطه را تصويب كرد و قرار شد كه دستگاه هاي مربوطه 
يعني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، س��ازمان برنامه و بودجه 
و وزارت ارتباطات براي تدوين دس��تورالعمل تا حداكثر يك ماه 
اقدام كنند.  در حالي مهلت يك ماهه رو به پايان است كه اظهارات 
ش��ريعتمداري - وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي- نشان مي دهد 
كه هنوز دس��تگاه ها نظراتش��ان را در مورد دس��تورالعمل اعالم 
نكرده اند، ولي به گفته وي تا روزهاي آينده نهايي شده و غربالگري 
يارانه بگيران از پايان شهريورماه آغاز می شود و تا پايان سال به اتمام 
مي رسد. ظاهراً قرار است حذف يارانه بگيران با كمك استانداران 
سراسر كشور انجام شده و هر ميزان از س��ه دهك اول با كمترين 
خطا شناس��ايي و حذف ش��ود.   دولت وعده غربالگ��ري و حذف 
يارانه بگيران پردرآمد تا پايان س��ال را داده كه همچنان مشخص 
نيست مالك و معيار آن چيس��ت و برمبناي كدام بانك اطالعاتي 
براي اين مهم اقدام خواهد كرد؛ آي��ا بانك هاي اطالعاتي كه گفته 

مي شد جامع و در اختيار نيست مهيا شده است؟

بانك ها ماهانه چقدر سود سپرده مي دهند؟
بانك ه�ا هر م�اه ح�دود 2۵00 ميلي�ارد توم�ان به حس�اب هاي 
مي كنن�د.  پرداخ�ت  س�ود  م�دت دار  س�رمايه گذاري 
به گزارش »ايس��نا«، گزارش بانك مركزي از آمار بخش پولي و بانكي 
كشورمان نش��ان مي دهد كه حجم س��پرده هاي مردم نزد بانك ها و 
مؤسس��ات اعتباري غيربانكي در پايان خرداد ماه حدود ۱۹۳۰ هزار 

ميليارد تومان بوده است. 
اين در حالي است كه بر اساس همين آمار، ۱۵۳۰ هزار ميليارد تومان 
از اين سپرده ها، س��پرده هاي مدت داري اس��ت كه مردم نزد بانك ها 

گذاشته اند و در ازاي آن سود دريافت مي كنند. 
حال آنكه بر اساس مصوبه ش��وراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده هاي 
كوتاه مدت ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده هاي بلندمدت ۱۵ درصد است 
و بانك ها بايد نرخ سود را به سپرده هاي اشخاص بر اين اساس محاسبه 
و پرداخت كنند.  اما با ايجاد رقابت بين بانك ها براي جذب منابع بيشتر، 
در حال حاضر بسياري از بانك ها نرخ سود ۲۰ درصدي را به سپرده ها 
پرداخت مي كنند.  نرخ س��ودهاي تعيين شده براي س��پرده از سوي 
شوراي پول و اعتبار در ش��رايطي است كه رئيس كل بانك مركزي در 
ماه هاي پاياني سال گذشته به بانك ها هشدار داد كه در خصوص نرخ 
سود سپرده قانون را رعايت كنند و بانك هايي كه بيش از ۲۰ درصد به 

سپرده ها سود پرداخت كنند، جريمه مي شوند. 
در واقع همتي به نوعي اجازه پرداخت نرخ سود سپرده تا ۲۰ درصد را 
به بانك ها داد و جالب تر آنكه اكثر بانك ها در حال حاضر به سپرده هاي 
كوتاه مدت نيز سود ۲۰ درصدي پرداخت مي كنند، در واقع سپرده هاي 
كوتاه مدت را در قالب سپرده بلندمدت در نظر مي گيرند.  به اين ترتيب، 
با توجه به اينكه حجم س��پرده هاي مدت دار مردم نزد بانك ها ۱۵۳۰ 
هزار ميليارد تومان است، با فرض پرداخت س��ود ۲۰ درصدي به اين 
سپرده ها نظام بانكي كشور در هر ماه حدود ۲۵۰۰ ميليارد تومان سود 
به اين سپرده ها پرداخت مي كند.  از س��وي ديگر اگر به طور متوسط 
نرخ سود پرداختي بانك ها را ۱۵ درصد در نظر بگيريم، سود پرداخت 
ش��ده در هر ماه ۱۹۰۰ ميليارد تومان اس��ت.  البته بانك مركزي در 
سال گذشته براي جلوگيري از سفته بازي و نوسان گيري در بازارهاي 
سرمايه و ارز، نحوه محاسبه سود سپرده هاي كوتاه مدت را از روز شمار 

به ماه شمار تغيير داد. 

كالهبرداري با »سهميه بندي بنزين«
اخيراً پيامك هايي به تلفن همراه برخي از مردم با موضوع »ثبت نام 
س�هميه بندي بنزين« آمده كه اين پيامك ها حاوي لينكي جهت 
دريافت اطالعات كارت بانكي و پرداخت وجهي جهت ثبت نام است. 
به گزارش »تس��نيم«، در حال��ي كه تصميمي مبني بر اعمال س��هميه 
بندي بنزين در مجموعه دولت و مجلس ش��وراي اسالمي اتخاذ نشده، 
به نظر مي رس��د برخ��ي سوءاس��تفاده گران از فضاي تغيي��رات اعمال 
شده در نظام توزيع بنزين كه شامل الزام در اس��تفاده از كارت سوخت 
شخصي و محدود شدن حجم سوختگيري با اس��تفاده از كارت جايگاه 
است، سوءاس��تفاده كرده و در پي كالهبرداري با موضوع سهميه بندي 
بنزين هستند.  فاطمه كاهي، سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي اظهار داشت: تا امروز هيچ تصميمي در خصوص سهميه بندي بنزين 
گرفته نشده است. هزينه مصوب براي صدور كارت هوشمند سوخت مبلغ 
۱۰ هزارتومان اس��ت كه حضوري، در دفاتر پليس +۱۰ يا هنگام تحويل 

كارت هوشمند سوخت توسط مأمورين پست اخذ مي شود. 
س��خنگوي ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي خاطرنشان كرد: 
هموطنان عزيز مراقب سوءاستفاده و كالهبرداري سايت هاي غيرقانوني 
و غيرمجاز باش��ند كه اطالعات ش��خصي و كارت هاي بانكي مردم را 

درخواست مي كنند. 

 داليل جايگزيني چين  با عراق 
در تجارت با ايران

ي�ك مق�ام مس�ئول ب�ا اش�اره ب�ه تبدي�ل چي�ن ب�ه عن�وان 
ش�ريك اول تج�اري اي�ران گف�ت: ع�دم پذي�رش ص�ادرات 
ريال�ي ب�ه ع�راق، افزاي�ش هزين�ه نق�ل و انتق�ال پ�ول، كاه�ش 
س�ختگيري چين در تج�ارت با اي�ران عامل اي�ن جايگزين�ي بود. 
محمد الهوتي در گفت وگو با »مهر« با اشاره به قرار گرفتن نام كشور چين 
به عنوان اولين شريك تجاري ايران در پنج ماهه ابتداي سال جاري و رفتن 
عراق به رتبه پس از اين كشور گفت: به طور سنتي طي چند سال اخير، بازار 
عراق، افغانستان و كشورهاي CIS از جمله شركاي اصلي تجاري ايران قرار 
و صادرات به اين كشورها رونق گرفته است كه بر همين اساس، طي سنوات 
گذشته همواره روند به اين صورت بوده كه خريدار وجه را پرداخت كرده 
و كاالي خريداري شده را تحويل گرفته است، اما اكنون با توجه به ضرورت 
برگشت ارز حاصل از صادرات و الزام صادركنندگان به بازگشت ارز صادراتي 

به چرخه اقتصادي كشور، اين روند اندكي متفاوت شده است. 
رئيس كميسيون تسهيل تجارت و توس��عه صادرات اتاق بازرگاني تهران 
افزود: بر اين اساس نظر به نياز ارزي كشور، بانك مركزي، صادركنندگان 
به كشورهاي عراق و افغانس��تان را كه تا پيش از دستورالعمل هاي ارزي 
سال گذشته، وجه صادرات خود به اين كشورها را به صورت ريالي دريافت 
مي كردند، مكلف كرده تا صادرات خود را با دريافت ارز خارجي انجام دهند 
و در كنار آن، بخش��نامه اي را ابالغ كرد كه بر مبن��اي آن، رفع تعهد ارزي 
صادرات ريالي تنها تا پايان ش��هريور ۹۷ پذيرفته شده است؛ ضمن اينكه 
اصرار بانك مركزي به بازگش��ت ارز صادراتي باعث ش��د ك��ه دغدغه ها و 

نگراني هاي بسياري براي صادركنندگان به اين دو بازار به  وجود آيد. 
وي تصريح كرد: در اين ميان، كاهش صادرات به عراق و افغانستان، دقيقاً 
اتفاقي  است كه پيش بيني مي ش��د در تجارت خارجي با اين دو بازار رخ 
دهد؛ البته اين تنها، نتيجه س��ختگيري بانك مرك��زي در مورد صادرات 
غيرريالي به اين دو كشور نيس��ت،بلكه به نظر مي رسد چند فاكتور سبب 
ش��ده تا صادرات به اين كش��ورها كاهش يابد و چي��ن جايگزين عراق به 
عنوان شريك اول تجاري ايران ش��ود.  الهوتي با بيان اينكه هم اكنون در 
آمار مشاهده مي ش��ود كه صادرات به عراق كاهش يافته و البته به اعتقاد 
مسئوالن سازمان توسعه تجارت ايران، كارت هاي بازرگاني اجاره اي در اين 
بازارها مورد اس��تفاده قرار مي گيرد كه آمار آن در اختيار سازمان توسعه 
تجارت ايران و گمرك اس��ت و بهتر اس��ت اين دو نهاد اعالم كنند كه چه 
مقدار از اين كارت ها، در تجارت با اين بازارها به كار رفته است، اما به موازات 
آن، عده اي از صادركنندگان، جابه جايي بازار انجام داده اند و به جاي اينكه 
به بازار عراق ورود داشته باشند، ساير بازارها را براي صادرات كاالهاي خود 
انتخاب كرده اند كه نقل و انتقال پول در آنجا راحت تر باشد؛ پس اينكه فقط 
ممنوعيت فروش ريالي از سوي بانك مركزي، دليل كاهش صادرات به عراق 
و افغانستان باشد، صحيح نيست.  وي اظهار داشت: به عبارت ديگر، توقف 
صادرات ريالي به عراق و افغانستان، به عنوان فاكتور اصلي تنزل عراق به 
رتبه دوم شريك تجاري ايران مطرح نيست؛ چراكه به هر حال اگرچه درست 
است كه صادركننده، ريال در ازاي فروش كاالي خود دريافت مي كند، ولي 
اگر ارز هم دريافت كند و خريدار افغاني و عراق��ي حاضر به پرداخت دالر 
به ازاي خريد كاالي ايراني باشد، اما اشكال اصلي در زيرساخت ها و روابط 
بانكي نه چندان خوبي است كه بين ايران و اين دو كشور وجود دارد، ضمن 
اينكه صرافي هايي كه مورد تأييد بانك مركزي باش��ند و هزينه منطقي و 
قابل تحملي را به صادركنندگان براي نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات 

به اين دو كشور  اعالم كنند، بسيار اندك هستند. 

بهناز  قاسمی
  گزارش   یک
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آگهى تغییرات شرکت مجتمع تولیدى و صنعتى فرو آلیاژ کاویان سهامى خاص   نوبت دوم
به شماره ثبت 699 و شناسه ملى 10861592059 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى ساوه (588252)

آگهى مفقودي 
 

 10FSJ54549389
 82645101

دول�ت پيش�نهاد 2 ه�زار و ۵00 تومان�ي 
گن�دم را مط�رح ك�رده ك�ه در دس�تور كار 
ش�وراي اقتص�اد ق�رار گرفت�ه شده اس�ت. 
علي اكبري، عضو كميسيون كشاورزي، آب، منابع 
طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با خانه ملت، در خصوص ميزان خريد 
گندم از كشاورزان در سال زراعي جاري و قيمت 
خريد تضميني اين محصول در سال آينده گفت: 
بر اساس گزارش هاي دريافتي تا دو هفته گذشته 
حدوداً ۷/۵ ميليون تن گندم به صورت تضميني 
از كش��اورزان خري��داري شده اس��ت.  نماينده 
مردم شيراز در مجلس ش��وراي اسالمي با بيان 
اينكه پيش بيني شده بود كه حدوداً ۱۰ ميليون 
تن گن��دم از كش��اورزان خريداري ش��ود، اما به 
دليل ورود گسترده دالالن به بازار اين محصول، 

پيش بيني هاي صورت گرفته محقق نشد، گفت: 
دالالن و واسطه ها گندم كش��اورزان را با قيمت 
باالتري از نرخ تعيين شده توسط دولت خريداري 
مي كنند.  اين نماينده م��ردم در مجلس با بيان 
اينكه مقرر شده است تا پايان شهريورماه فرصت 
داده ش��ود تا گندم هاي موج��ود تحويل دولت 
داده ش��ود، تصريح كرد: در صورتي كه با كسري 
گندم مواجه ش��ويم، دولت بايد تمهيداتي براي 

جبراي اين كسري پيش بيني كند. 
اكبري با اشاره به اينكه تا كنون با پيشنهاد قيمت 
۲ هزار و ۸۰۰ توماني خري��د تضميني گندم در 
سال زراعي آينده كه توسط كشاورزان ارائه شده 
موافقت نشده است، اضافه كرد: دولت پيشنهاد 
۲ هزار و ۵۰۰ توماني گندم را مطرح كرده كه در 
دستور كار شوراي اقتصاد قرار گرفته شده است. 

پيشنهاد قيمت ۲ هزار و ۵۰۰ توماني گندم 
  اقتصاد کالن


