
وزارت نف�ت، نفت�ي ب�راي تهات�ر بدهي ه�ا 
نمي ده�د؛ زنگن�ه ش�ديداً روي اهلي�ت 
مش�تريان نف�ت پافش�اري مي كن�د و وزير 
نيرو هم از برگزاري جلس�اتي ب�راي برطرف 
ك�ردن مش�كالت موج�ود خب�ر مي ده�د. 
به گزارش »جوان«، ميزان بدهي هاي دولت به 
بخش خصوصي و عمومي موجب شده اس��ت تا 
دولت براي تسويه بدهي ها با طلبكاران خود به 
سمت تهاتر محموله هاي نفت خام روي بياورد. 
البته اين راهكار در دولت پيشين نيز تجربه شد 
كه هم با موفقيت همراه بود و هم شكست هايي 
را به همراه داش��ت. در آن دوره، به دليل اعمال 
تحريم هاي بين المللي فروش نفت ايران كاهش 

پيدا كرده بود. 
س��تاد وقت تدابير ويژه اقتصادي تصميم گرفت 
از محل تهاتر و البته اس��تفاده از منابع ش��ركت 
ملي نفت، نيازهاي كشور را تأمين كند و وزارت 
نفت ه��م بخش��ي از بدهي هاي دول��ت را بنا به 
دس��تور رئيس جمهور، با محموله هاي نفت خام 
تسويه كرد. شركت و كارگزاراني كه نفت دريافت 
كردند، محموله ه��ا را به فروش رس��انده و پول 
خود را دريافت مي كردند، ول��و با ميزاني كمتر از 

اصل بدهي. 
در اين دوره نيز وزارت نفت بخشي از بدهي هاي 
خود را از طري��ق واگ��ذاري محموله هاي نفتي 
تسويه كرد، اما درباره تسويه بدهي ساير نهادهاي 

دولتي سختگيري مي كند. اين در حالي است كه 
نمايندگان مجلس بندالحاقي ۵ تبصره يك اليحه 
بودجه ۹۸ را به تصويب رس��اندند كه براس��اس 
آن ب��ه دولت اجازه داده مي ش��ود پس از كس��ر 
س��هم صندوق توس��عه ملي تا مبلغ 400 هزار 
ميلياردتومان از خال��ص بدهي هاي قطعي خود 
به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي 
كه در چارچ��وب مقررات مربوط تا پايان س��ال 
۱۳۹۷ ايجاد شده و همچنين اجراي تكاليف اين 
قانون را از محل تحويل نفت خام به اين اشخاص 
براساس قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه اي 

تسويه كنند. 
وزارت نفت معتقد است نمي تواند محموله هاي 
نفت را به هر شركتي كه از دولت طلبكار است، 
واگذار كند زيرا در صورت ف��روش نرفتن نفت، 
برند نفت ايران ارزش خود را در بازارها از دست 
مي دهد ضمن آنكه ورود چند جانبه محموله هاي 
نفتي ايران به يك بازار مشخص، موجب كاهش 
ق��درت چانه زني ش��ركت ملي نف��ت در مقابل 

زياده خواهي برخي مشتريان مي شود. 
   زنگنه شدني نيست!

در اين ميان، طلبكاران وزارت نيرو براي برون رفت 
از وضعيت موجود خود حساب ويژه اي روي اين 
بند باز كرده بودند كه وزير نفت در اظهار نظري 
رس��مي اعالم كرد چيزي كه در اي��ن مورد در 
بودجه نوش��ته ش��ده، قابليت اجرايي ندارد. در 

قانون آمده پ��س از اينكه درآمده��اي نفت كه 
در قانون نوشته ش��ده به طور كامل براي دولت 
تأمين ش��د، مي تواند ۵ هزار ميلي��ارد تومان را 
براي بدهي اختصاص ده��د. اين درآمدها هنوز 
تحقق پيدا نكرده اس��ت، بنابراين اتفاقي در اين 

زمينه نمي افتد. 
به گفته وي اگر قرار باش��د اين قان��ون اجرايي 
شود، سازمان برنامه و بودجه بايد اقدام هاي آن 
را انجام دهد و به وزارت نفت، مش��تري معرفي 
ش��ود. وزارت نفت هم پ��ول را دريافت كند و به 
خزانه بدهد، سپس خزانه پول را در اختيار طرف 

مقابل قرار دهد. 
   اردكانيان: آغاز مي شود!

در مقابل وزير نيرو نس��بت به اظهارات زنگنه، 
با بي��ان اينكه مي ت��وان بخ��ش قابل توجهي از 
مطالبات پيمان��كاران بخش خصوصي برق را از 
طريق تهاتر نفت خام تسويه كرد، گفت: تسويه 
مطالب��ات پيمانكاران بخ��ش خصوصي برق از 
طريق تهاتر نف��ت از پيمانكاران واجد ش��رايط 

آغاز مي شود. 
وي با تأكي��د بر اينك��ه در اين خص��وص قطعاً 
جلس��ات مش��تركي با وزير نفت برگزار خواهد 
كرد، اظهار داشت: تالش ما اين است و اميدواريم 
كه اين برنامه به ش��كل مناس��بي انجام شود و 
بخش قابل توجهي از بدهي هاي خود را به بخش 

خصوصي پرداخت كنيم. 

   ابهام در موفقيت تهاتر
پيام باقري،  نايب رئيس س��نديكاي صنعت برق 
در گفت وگو با »فارس« با اشاره به اينكه در تهاتر 
نفت خام ب��راي پرداخت مطالب��ات پيمانكاران 
بخش خصوصي شركت هاي بزرگ و خصولتي 
مي توانند از آن برنامه استفاده كنند، اظهار داشت: 
در حال حاضر ۷0 تا ۸0 درصد اعضاي سنديكاي 
برق شركت هاي كوچك و متوسط هستند و به 
نظر نمي رسد بتوانند از چنين امكاناتي استفاده 
كنند؛ به ه��ر حال اين ام��كان مي تواند ظرفيت 
خوبي باش��د، اما بايد براي پرداخت مطالبات به 
دنبال يك نسخه كامل حركت كنيم چراكه اين 
برنامه تنها توسط ش��ركت هاي بزرگ و توانمند 

امكان اجرا دارد. 
باق��ري ادام��ه داد: بايد ب��ه دنبال نس��خه هاي 
عمومي تري ب��راي حل مش��كالت اقتصادي و 
پرداخت مطالب��ات پيمانكاران بخش خصوصي 
برق حركت كنيم، اما به هر حال اين برنامه تهاتر 
نفت خام مي تواند تا حدودي مشكالت را آن هم 

براي برخي شركت هاي بزرگ كاهش دهد. 
نايب رئيس س��نديكاي صنعت برق با تأكيد بر 
اينكه اميدوار هستيم سرنوشت تهاتر نفت خام 
همانند خريد و ف��روش نفت در ب��ورس كه در 
برهه اي مطرح ش��د، اما به جايي نرس��يد، نشود 
تأكيد ك��رد: نقدينگ��ي و س��رمايه در گردش 
موضوعي اس��ت كه در دس��ته اصلي مشكالت 
فعالين اقتصادي است پس اگر اين موضوع را به 
تهاتر نفت خام گره بزنيم آن دسته از پيمانكاران و 
شركت هاي كوچك بي نصيب مانده و شركت هاي 
بزرگ كه امكانات خ��اص دارند مي توانند از اين 

امكان استفاده و مطالبات خود را تسويه كنند. 
وي درباره اين موضوع كه قرار ب��ود وزير نيرو با 
وزير نف��ت در خصوص تهاتر نف��ت خام مذاكره 
كنند، گفت: معم��والً موضوعاتي كه فراتر از يك 
دس��تگاه قرار اس��ت رخ دهد ب��ه پيچيدگي در 

تصميم گيري دچار مي شود. 
   چه آينده اي در انتظار است؟

با وجود خوش بيني وزير نيرو براي نهايي كردن 
تهاتر نفت ب��ا بدهي هاي وزارت ني��رو به بخش 
خصوصي، به نظر مي رسد وزارت نفت زير بار اين 
خواسته نخواهد رفت كما اينكه در باب عرضه نفت 
در بورس، عده اي معتقدند كه شكست اين ايده به 

دليل عدم همكاري كامل اين وزارتخانه است. 
گرچه وزارت نفت منتفع اصل��ي فروش نفت در 
بورس اس��ت، اما با توجه به اينكه اين وزارتخانه 
نماينده حاكميت و امانتدار نظام در فروش نفت 
است، نهايي شدن اين س��از و كار جهت تسويه 
بدهي هاي دولت با نفت بس��يار س��خت به نظر 
مي رسد. در نيمه دوم سال ۹۸ خبري از تهاتر نفت 
نيست و مشخص نيست استفاده از بند قانوني كه 
وزير نفت تفسيري خاص از آن دارد تا چه زماني 

در وضعيت فعلي خود باقي مي ماند.
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بر بازار سرمايه ايران

در بازار س��رمايه ايران صنايع و ش��ركت هايي وجود دارند كه بخشي 
از درآمد و سودآوريش��ان وابس��ته به سوبسيدي اس��ت كه از رهگذر 
بودجه هاي س��نواتي تحت عنوان يارانه هاي پنهان توزيع مي ش��ود، 
از اين رو اگر مقرر باش��د در بودجه س��ال ۹۹ يارانه هاي پنهان حذف 
و جايگزين درآمدهاي نفتي ش��ود، بي ش��ك اين دس��ت ش��ركت ها 
تحت تأثير منفي قرار مي گيرند، از اين رو به نظر مي رسد سرمايه گذاران 
بازار سرمايه بايد بيش از پيش در رابطه با تأثير بودجه بر بازار سرمايه 
و صنايع و ش��ركت ها و محصوالت مالي موجود در اين بازار مطالعه و 

توجه داشته باشند. 
چندي پيش يكي از مقامات مطلع دولتي ارزش يارانه پنهان توزيعي از 
محل بودجه هاي سنواتي را رقمي در حدود ۱000 هزار ميليارد تومان 
عنوان كرد، اين رقم نشان مي دهد كه يارانه هنگفتي در جامعه توزيع 
مي شود، اما اينكه آيا اين يارانه به ش��كل منصفانه اي بين همه مردم 
توزيع مي شود مقوله اي اس��ت كه آمارهاي دخل و خرج خانوار آن را 
رد مي كند و از ضرورت هدفمند س��ازي يارانه پنهان انرژي در اقتصاد 

ايران خبر مي دهد. 
در اي��ن ميان، مقام ه��اي دولتي نيز ب��ه صراحت از حذف بخش��ي از 
يارانه هاي پنهان خبر داده اند كه بايد ديد اين تصميمات كدام يك از 
بخش هاي توزيع يارانه انرژي را در بر مي گيرد، اما همانطور كه گفته شد 
يارانه پنهان انرژي در ايران س��االنه رقمي در حدود هزار هزار ميليارد 
تومان است و آمارها نشان مي دهد كه در حدود ۹0 درصد يارانه پنهان 
به حوزه انرژي و كاالهايي چون گاز طبيعي، فرآورده هاي نفتي، بنزين 

و گازوييل اختصاص دارد. 
بخش قابل مالحظه اي از يارانه هاي پنهان به واسطه شركت ها، بنگاه ها و 
اشخاص حقوقي مصرف مي شود، اين در حالي است كه بسياري از مردم 
جامعه به جز شخصيت حقيقي خود، داراي شخصيت ديگري نيستند 
و سهامدار صنايع و شركت هايي چون سيمان، پتروشيمي، پااليشي، 
دارويي و خودرو، معدني و سنگ آهني نمي باشند از اين رو از فرصت 

دريافت يارانه انرژي نيز محروم هستند. 
در اين ميان با توجه ب��ه اينكه اخيراً رئي��س كل بانك مركزي مدعي 
شده بود كه توليدات صنعتي شركت هاي بورسي بيش از ۵0درصد توليد 
صنعتي كش��ور را در اختيار دارند، از اين رو جاي دارد سرمايه گذاران 
بورسي در سرمايه گذاري هاي خود مقوله بودجه سال ۹۹ و سياست ها 
در باره كسري بودجه دولت، حذف يارانه هاي پنهان، تأمين مالي از بازار 
س��رمايه، بودجه عمراني، نرخ ارز و باپرداخ��ت بدهي ها را مد نظر قرار 
دهند، زيرا در بازار سرمايه ش��ركت هاي زيادي وجود دارند كه حذف 
يارانه انرژي مي تواند به طور كل ساختار درآمدي و سودآوري آنها را با 

تغييرات جدي مواجه كند. 
هر چند در اين مقال،  توجه سرمايه گذاران بورسي به مقوله بودجه ۹۹ 
واخبار مربوط به آينده يارانه هاي پنهان جلب شد، اما بايد عنوان داشت 
كه اين مقوله امري فراگير است و بسياري از شركت هاي خارج از بورس 
كه به شدت درآمد و سودآوريشان وابسته به يارانه هاي پنهان مي باشد 
را نيز در بر مي گيرد و در واقع اقتصاد ايران اگر قرار باش��د در سال آتي 
مبحث هدفمند سازي يارانه هاي پنهان را به طور جدي را تجربه كند با 

يك انقالب اقتصادي روبه رو خواهد شد. 
در نهايت انتظار مي رود تحليلگران بازار سرمايه و همچنين شركت هاي 
حاضر در بازار سرمايه در رابطه با تأثير تغيير حذف يارانه هاي پنهان بر 
صنايع و شركت هاي حاضر در بازار محتوا توليد كنند تا سرمايه گذاران 
تازه وارد به بازار بدانند تغيير اين دست نرخ ها تا چه حد صورت هاي مالي 

شركت ها را با تغيير روبه رو مي كند. 

اقب�ال معامله گ�ران و تج�ار 
بين الملل�ي از عرض�ه ان�واع    بورس

فرآورده هاي نفتي پااليش و پخش در بورس انرژي فرصت 
طاليي براي ش�ركت مل�ي نفت اي�ران به وج�ود آورده تا 

گازوييل و نفت كوره خود را روانه اين بازار كند. 
به گزارش ب��ورس انرژي، روز سه ش��نبه ۲۳ مهر م��اه ۹۸ رينگ 
صادراتي بورس انرژي ايران شاهد عرضه انواع فرآورده هاي نفتي 
شامل بنزين، گازوييل، گاز مايع، رافينيت و حالل 40۲ با حضور 

تجار بين المللي اين بازار بود. 
در اي��ن روز ۱0 هزار و ۵00 ت��ن نفت گاز )گازويي��ل( به ارزش 
4 ميليون و ۹۱۲ ه��زار و ۵00 دالر با هدف صادرات به آنس��وي 

مرز هاي كشور معامله شد. 
همچنين ۳000 تن گاز مايع )LPG( پااليش نفت الوان به ارزش 
يك ميليون و ۵۱ هزار و ۵00 دالر در اين بازار صادراتي معامله شد. 
پااليش نفت تهران نيز در اين روز ۲۵00 تن گاز مايع را به ارزش 

۹۲۷ هزار و ۵00 دالر فروخت. 
و در نهايت ۵00 تن رافينيت پتروشيمي بيستون به ارزش ۲۶0 

هزار دالر به مقصد بازار هاي بين المللي مورد معامله قرار گرفت. 
گفتني اس��ت در اين روز معامل��ه 4۵0 متر مكع��ب حالل 40۲ 
پااليش نف��ت اصفهان در رينگ بين الملل ب��ه ارزش ۱۹۵ هزار و 

۷۵0 دالر تسويه و محقق شد. 
به اين ترتيب رينگ بين الملل بورس انرژي ايران در پايان معامالت 

روز سه شنبه اين هفته نظاره گر معامالت انواع فرآورده به ارزش 
۷ميليون و ۳4۸ هزار و ۲۵0 دالر بود كه با هدف صادارت به آنسوي 

مرزها صورت گرفته است. 
موفقيت ش��ركت ملي پااليش و پخ��ش فرآورده ه��اي نفتي در 
معامالت انواع فرآورده نفتي از طريق رينگ صادراتي بورس انرژي 
ايران و اقبال ساير پااليشگاه ها و شركت هاي پتروشيمي از اين بازار 
فرصت مناسبي براي شركت ملي نفت ايران خواهد بود تا مطابق 
با قانون برنامه ششم توسعه و همچنين تكاليف قانون بودجه كل 
كشور، نسبت به عرضه س��اير فرآورده ها از جمله گازوييل و نفت 
كوره در كنار متنوع كردن روش ه��اي فروش نفت خام و ميعانات 

گازي در رينگ صادراتي بورس انرژي ايران اقدام كند.

فرصت طاليي براي عرضه فرآورده هاي نفتي در بورس انرژي

جنگ تهاتر نفت در داخل دولت!
 وزارت نفت مخالف تهاتر محموله هاي نفت با بدهي نهادهاي دولتي است

اما وزير نيرو می گويد تهاتر نفت را آغاز و به زودي مشكالت را با زنگنه برطرف مي كنيم 

مدي�ر كل دفت�ر برنامه ري�زي، تأمي�ن، 
توزيع و تنظي�م ب�ازار وزارت صنعت گفت: 
سياس�ت هاي دولت در تنظيم بازار گوشت 
منج�ر ب�ه كاه�ش قيمت ه�ا در بازار ش�د. 
به گزارش »ايسنا«، محمدرضا كالمي با اعالم 
اين مطلب افزود: پيش از اين واردات گوشت با 
ارز 4۲00 توماني منجر ب��ه اختالف معني دار 
قيمت گوشت وارداتي با گوشت توليد داخل و 
تشكيل صف هاي طوالني شد، از اين رو دولت 
تصميم گرفت با هدف حمايت از توليد داخلي 
بازار گوشت را با گوش��ت وارداتي بر مبناي ارز 

نيمايي مديريت كند. 
او ادامه داد: اين اقدام به دلگرمي توليدكنندگان 
داخل��ي منجر ش��د و اس��تفاده حداكث��ري از 
ظرفيت ها در دس��تور كار قرار گرفت. مديركل 
دفت��ر برنامه ريزي، تأمي��ن، توزي��ع و تنظيم 
بازار وزارت صمت اضافه ك��رد: تحت تأثير اين 
سياست ها، با افزايش عرضه دام داخلي، قيمت ها 

در بازار گوشت در حال تعديل است. 
كالمي تأكي��د كرد: به ط��ور مثال ب��ا افزايش 
پرورش دام و عرضه گوش��ت، قيم��ت دام زنده 
سبك از حدود 4۷ تا 4۸ هزار تومان به محدوده 

4۲ هزار تومان كاهش يافت. 
به گفت��ه او، ميزان كاه��ش قيم��ت دام زنده 
س��نگين نيز در حدود ۱0 هزار توم��ان برآورد 
مي ش��ود. مديركل دفتر برنامه ري��زي، تأمين، 

توزيع و تنظيم بازار وزارت صمت، با اش��اره به 
اينكه قيمت دام سنگين زنده از حدود ۳۷ تا ۳۸ 
هزار تومان به ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان رسيده است، 
ادامه داد: با كاهش محسوس قيمت دام سبك 
و سنگين، ش��ركت هاي فعال در حوزه توليد و 
بسته بندي گوشت نيز مكلف شدند متناسب با 

اين روند قيمت هاي خود را كاهش دهند. 
كالمي با اش��اره به اينكه سياست دولت در اين 
راس��تا حمايت از توليدكننده و مصرف كننده 

داخلي است، گفت: با پيگيري هاي انجام گرفته، 
شركت هاي بسته بندي كه پس از چربي گيري و 
بي استخوان كردن گوشت نسبت به بسته بندي 
و عرضه آن به ب��ازار اقدام مي كنن��د، مكلف به 
كاهش قيمت ها ش��دند و نرخ ه��اي جديد نيز 

اعالم شده است. 
او در پاس��خ به اين س��ؤال كه با توجه به تغيير 
قيمت ها، نرخ گوشت گوساله چقدر است، گفت: 
قيمت ران گوس��اله بدون استخوان، پاك شده، 

بسته بندي در فروشگاه با احتساب تمام هزينه ها 
و سود فروشگاهي از ۹۵ هزار تومان به ۸۶ هزار 

تومان كاهش يافت. 
مديركل دفت��ر برنامه ريزي، تأمي��ن، توزيع و 
تنظيم ب��ازار وزارت صمت تأكي��د كرد: قيمت 
گوس��اله داخلي پاك شده بدون اس��تخوان، با 
بسته بندي و احتساب تمام هزينه هاي توليد و 
عرضه و سود فروشگاهي از ۹4 هزار تومان به ۸4 

هزارتومان كاهش يافته است. 
به گفت��ه كالمي نرخ ران گوس��اله از ۸۹ به ۸0 
هزارتومان و نرخ دست گوساله از ۸۸ به ۷۹ هزار 

تومان رسيده است. 
او درباره جديدترين قيمت گوشت گوسفندي 
نيز تأكيد كرد: بهاي ران گوس��فندي داخلي از 
۱۳۵ به ۱۱۹ هزار تومان و قيمت كف دس��ت 
گوس��فندي داخلي از ۱۳۳ به ۱۱۸ هزار تومان 

رسيد. 
به گفته مدي��ر كل دفتر برنامه ري��زي، تأمين، 
توزيع و تنظيم ب��ازار وزارت صمت، قيمت ران 
گوسفندي ۱۱۲ و دست گوسفندي ۱۱۱ هزار 

تومان است. 
كالمي بيان ك��رد: اين نرخ ب��راي محصوالت 
پاك ش��ده و با احتس��اب همه هزينه ها و سود 
فروشگاهي است و گوشت با قيمت هاي اعالمي 
در تمام فروشگاه هاي زنجيره اي و غرفه ميادين 

موجود است.

گوشت گوسفندي 86 هزار تومان شد
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هادی  غالمحسینی
 پيش بيني جديد صندوق بين المللي پول

از اقتصاد ايران
صن�دوق بين الملل�ي پ�ول در گ�زارش جدي�د خ�ود، ن�رخ 
رش�د اقتص�ادي پيش بيني ش�ده ب�راي اي�ران را كاه�ش داد. 
به گزارش »ايسنا«، گزارش جديد صندوق بين المللي پول از پيش بيني 
وضعيت اقتصادي كش��ورهاي مختلف حاكي از كاهش بيش��تر رشد 
اقتصادي ايران در س��ال جاري خواهد بود. اين نهاد با اشاره به تشديد 
تحريم هاي امريكا بر ضد ايران پيش بيني كرد كه رش��د اقتصادي اين 
كشور در س��ال ۲0۱۹ منفي ۹/۵ درصد باشد كه ۳/۵ درصد بيشتر از 
پيش بيني قبلي آن است. صندوق به مانند بانك جهاني اعالم كرده كه 
از سال آينده شرايط اقتصادي ايران بهتر خواهد شد و در سال آينده به 
صفر درصد خواهد رسيد. اقتصاد ايران در سال ۲0۱۸ نيز با رشد منفي 
مواجه و 4/۸درصد كوچك تر شد. پيش تر بانك جهاني نيز در گزارش 
خود اعالم كرده بود كه اقتصاد ايران س��ال ۲0۱۹ را با رشد منفي ۸/۶ 
درصدي به پايان خواهد برد، اما روند رو به رشد آن از سال بعدي از سر 
گرفته مي ش��ود و به 0/۱ درصد در س��ال ۲0۲0 و يك درصد در سال 
۲0۲۱ خواهد رسيد. به دنبال خروج يكجانبه امريكا از توافق هسته اي 
در سال گذشته و اعمال مجدد تحريم ها، بخش هاي زيادي از اقتصاد 

ايران هدف تحريم هاي امريكا قرار گرفته اند. 
صندوق بين المللي پول در گزارش خود اعالم كرده اس��ت كه بسياري از 
كشورهاي نوظهور نظير ايران، تركيه و آرژانتين كماكان با مشكالت شديد 
كالن اقتصادي دست به گريبان خواهند بود. اين نهاد نرخ تورم در ايران 
را تا پايان امسال ۳۵/۷ درصد پيش بيني اما اعالم كرده است كه با تداوم 
روند نزولي نرخ تورم، در سال ۲0۲0 ش��اهد تورم ۳۱ درصدي در ايران 
خواهيم بود. صندوق بين المللي پول در گزارش خود همچنين پيش بيني 
كرده است كه نرخ بيكاري در ايران طي سال بعد افزايش يابد و از ۱4/۵ 
درصد در سال گذشته به ۱۶/۸ درصد در س��ال جاري و ۱۷/4 درصد در 
سال ۲0۲0 افزايش يابد. اين نهاد تراز حساب جاري ايران را در سال جاري 
معادل منفي ۲/۷ درصد از توليد ناخالص داخلي و براي سال ۲0۲0 معادل 

منفي ۳/4 درصد از توليد ناخالص داخلي پيش بيني كرده است. 
...............................................................................................................................

نرخ بيكاري عشاير ۴ درصد 
درص�د   4 تنه�ا  عش�ايري  جامع�ه  در  بي�كاري  مي�زان 
اس�ت ك�ه آن ني�ز مرب�وط ب�ه اف�راد تحصيلك�رده  اس�ت 
نيافته ان�د.  خ�ود  تحصي�الت  ب�ا  متناس�ب  ش�غلي  ك�ه 
كرمعلي قندالي، رئيس س��ازمان امور عش��اير كش��ور در گفت وگو با 
»تسنيم« اظهار كرد: عش��اير كشور حتي بيش��تر از مبالغ تسهيالت 
دريافتي، طرح به س��امانه وزارت كار معرفي كردند، ب��ه طوري كه بر 
اس��اس اطالعات به دس��ت آمده ۳00 ميليارد تومان از آن رقم جذب 
شده است، اطالعات مابقي متقاضيان بهره مندي از اين تسهيالت نيز در 

سامانه ثبت شده و منتظر راه اندازي مجدد است. 
رئيس سازمان امور عشاير كش��ور ادامه داد: با راه اندازي دوباره سامانه 
وزارت كار، عالوه بر اختصاص ۱00 ميليارد تومان به طرح قبلي، براي 

طرح هاي مرحله دوم نيز اعتبارات جديد پرداخت مي شود. 
وي تصريح كرد: بر اساس اصالح قوانين و دستور العمل هاي كه براي ارائه 
تسهيالت اشتغال روستايي و عشايري در حال انجام است، سعي شده، 
شفافيت بيشتري در حوزه روستا و عشاير حاصل شود تا بتوان عملكرد 
بهتري داشته باشيم، به طوري كه براي تأمين وثيقه، پيشنهاد پروانه 

َچرا و يارانه داده شده و در جلسات اوليه نيز تصويب شده است.  
................................................................................................................................

خودروهايي كه فاكتور نمي شوند
فاكتور نش�دن برخي خودروه�اي داخلي باع�ث افزايش قيمت 
اي�ن خودروه�ا در بازار شده اس�ت، به ط�وري كه رش�د قيمت 2 
ت�ا 5 ميلي�ون تومان�ي پ�ژو 206 و پراي�د را ش�اهد هس�تيم. 
به گزارش »فارس«، به گفت��ه فعاالن بازار، اين روزه��ا معامالت بازار 
خودرو كاهش يافته و خريد و فروش زيادي انجام نمي شود، تنها افرادي 

كه احتياج فوري به خودرو دارند نسبت به خريد اقدام مي كنند. 
سعيد مؤتمني، رئيس اتحاديه نمايش��گاه داران خودرو در گفت وگو با 
»فارس« اظهار داشت: طي هفته گذشته اختالف قيمت كارخانه و بازار 
براي چند مدل پژو ۲0۶ و همچنين گروه س��مند افزايش يافته كه به 
عرضه كم خودروسازان برمي گردد. وي تصريح كرد: گروه سايپا نيز اين 
روزها براي تحويل سايپا ۱۳۱ و سايپا ۱۱۱ فاكتور صادر نمي كند كه اين 

مسئله نيز باعث افزايش قيمت اين خودروها در بازار شده است. 
مؤتمني با بيان اينكه اين اتفاق باعث افزاي��ش ۲ تا ۵ ميليون توماني 
قيمت خودروهاي فاكتورنش��ده در بازار شده اس��ت، گفت: قيمت پژو 
۲0۶ تيپ ۲ تا ۷4 ميليون تومان پايين آمده بود كه حاال به دليل فاكتور 

نشدن از سوي كارخانه، در بازار به ۷۷ ميليون تومان رسيده است. 
وي تصريح كرد: قيمت پژو ۲0۶ تيپ ۲ فول نيز به ۷۷ ميليون تومان 
رس��يده بود كه اين روزها با قيمت ۸۱/۵ ميليون تومان در بازار عرضه 
مي شود. به گفته رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو، پژو ۲0۶ تيپ 
۵ نيز در روزهاي گذش��ته در بازار با قيم��ت ۸۹ ميليون تومان عرضه 

مي شد، اما حاال قيمت اين خودرو به ۹۳ ميليون تومان رسيده است. 
وي با اشاره به اينكه قيمت سايپا ۱۳۱ در بازار به 40 ميليون تومان رسيده 
بود، گفت: به دليل فاكتور نشدن اين خودرو از سوي كارخانه، قيمت آن 
در بازار با رش��د ۳ ميليون تومان��ي به 4۳ ميليون تومان رسيده اس��ت. 
مؤتمني تصريح ك��رد: در مورد س��ايپا ۱۱۱ نيز قيمت در ب��ازار به 4۶ 
ميليون تومان رسيده بود، ولي به دليل فاكتور نشدن اين خودرو توسط 
كارخانه، قيمت آن در بازار به 4۷ ميليون و ۳00 هزار تومان رسيده است. 
فعاالن بازار پيش بيني مي كنند در صورت افزايش عرضه خودرو از سوي 
خودروس��ازان، روند قيمت خودروها در بازار همچنان كاهشي باشد. با 
توجه به فرمولي كه براي تعيين قيمت كارخانه اي خودروها اعالم شده، 
نرخ كارخانه بايد ۵ درص��د زير قيمت بازار باش��د و اصطالحاً خودرو در 
حاشيه بازار قيمت گذاري شود، اما در حال حاضر شاهد اجراي اين مصوبه 
نيستيم. خودروسازان حاضر نيستند قيمت محصوالتشان را با اين روش 
تعيين كنند و وقتي قيمت ها در بازار كاهشي مي شود عرضه توليداتشان 

را طوري مديريت مي كنند كه روند كاهشي ادامه دار نباشد.
................................................................................................................................

 محدوديت ۲۵۰ ليتري 
براي كارت هاي سوخت 

مديربرنامه ريزي ش�ركت ملي پخ�ش فرآورده ه�اي نفتي ايران 
تأكيد كرد: س�قف ماهانه دريافت بنزين با كارت سوخت شخصي 
250 ليتر اس�ت كه اين محدوديت پيش از اين نيز اعمال مي شد. 
»شهرام رضايي« با تكذيب سهميه بندي سوخت گفت:  سيستم سامانه 
هوشمند سوخت طوري طراحي شده كه عددي با عنوان سوختگيري 

ماهانه ثبت مي شود كه بر اساس سابقه اين عدد ۲۵0 ليتر است. 
وي ادامه داد: از جمع ۲۲ ميليون كارتي كه سوختگيري مي كنند تنها 
هزار كارت به اين اعداد رس��يده اند. رضايي افزود: سقف سهميه اي در 
كارت ش��خصي وجود ندارد و اگر افراد در مصرف ماهانه خود به ۲۵0 
ليتر برسند كماكان كارت جايگاه داران براي ادامه سوختگيري وجود 
دارد و محدوديتي تعيين نشده است. وي اظهار داشت: با آغاز ماه جديد، 
كارت اين يك هزار نفر دوباره ۲۵0 ليتر شارژ خواهد شد. الزامي شدن 
استفاده از كارت سوخت ش��خصي از ۲0 مرداد آغاز شده اما همچنان 
۱۵ درصد از مردم از كارت شخصي خود استفاده مي كنند. اين در حالي 
است كه كارت سوخت جايگاه داران با محدوديت هايي روبه رو شده و در 

هر بار سوختگيري مي توان ۲0 ليتر بنزين دريافت كرد.

قرار وثيقه براي رئيس سازمان هواپيمايي  
يك منبع آگاه با بيان اينكه روز 21 مهرماه حكم تعليق دو ساله رئيس 
 ATR سازمان هواپيمايي صادر شده اس�ت، گفت: پرونده سانحه
تهران- ياسوج در حال رسيدگي است و حكم تعليق الزام آور نيست. 
يك منبع آگاه در صنعت هوايي در گفت وگو با »فارس« اظهار داشت: 
البته  قاضي در اين حكم آورده است كه اين حكم الزام آور نيست و موضوع 

در مرحله تحقيق قرار دارد و هنوز به مرحله دادگاه نرسيده است. 
وي اظهار كرد: قرار وثيقه براي رئيس سازمان هواپيمايي كشوري صادر 

شده است كه وي وثيقه گذاشته  و قرار تأمين شده است. 
وي با بيان اينكه كماكان تحقيق در مورد سانحه اي تي آر از سوي دادگاه 
ادامه دارد، بيان كرد: متأس��فانه گزارش سازمان هواپيمايي كشوري و 
شركت سازنده هواپيماي اي تي آر از سوي دادگاه مربوطه مورد استناد 
قرار نگرفته است و موضوع به كارشناسان دادگستري ارجاع شده است كه 
اين افراد زماني در سازمان هواپيمايي كشوري مسئوليت هايي داشته اند 
و امروز سمتي ندارند. وي  بيان كرد: به نظر مي رسد اين حكم  مشكالتي 
داشته باشد، نظر همين كارشناسان منشأ رسيدگي به پرونده سانحه 
قرار گرفته است، در حالي كه گزارش كميسيون بررسي سانحه سازمان 
هواپيمايي و كشور سازنده مورد استناد قرار نگرفته است. وي تأكيد كرد: 
طبق ضابطه، گزارش بررسي سانحه بايد منتشر شود و به ايكائو اعالم 
شود، اما دوستان گفته اند اين گزارش را منتشر نكنيد و به ايكائو هم اعالم 
نكنيد و گزارشي كه تهيه شده است، خارج از مسير رسمي مقررات ايكائو  و 

خارج از مسير رسيدگي سازمان هواپيمايي كشوري بوده است. 
وي تأكيد كرد: در حال حاضر موضوع س��انحه ATR تهران- ياسوج 
كماكان در مرحله تحقيق است و به مرحله دادگاه نرسيده است، حكم 
دو سال تعليق هم بدوي است و ضمناً در حكم آورده شده است كه دو 
سال عدم فعاليت الزام آور نيس��ت؛ براي بقيه كساني كه هم كه درباره 
اين سانحه به دادگاه احضار شده اند همين دو سال تعليق، صادر  و به آنها 
اعالم شده است كه دو سال در آن مسئوليت حق كار ندارند، اما در همان 

حكم هم آورده شده است كه اين موضوع الزام آور نيست.
................................................................................................................................

احتمال واردات گندم 
تعيين قيمت غيرواقع�ي خريد تضميني گندم باعث مي ش�ود تا 
كش�اورزان اقدام به كشت اين محصول اس�تراتژيك نكنند و در 
صورت كش�ت، محصول توليدي خ�ود را تحويل دول�ت ندهند. 
سيدمهدي فرشادان، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اس��المي در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص وضعيت خريد 
تضميني گندم و قيمت آن  گفت: در سال زراعي ۹۸- ۹۷ نسبت به سال 
زراعي ۹۷- ۹۶ به دليل پايين بودن قيمت، حدود ۳ ميليون تن گندم 

كمتري در قالب خريد تضميني خريداري شده است. 
نماينده مردم سنندج، ديواندره و كامياران در مجلس شوراي اسالمي 
با اش��اره به اينكه تعيين قيمت غير واقعي خريد تضميني گندم باعث 
مي شود تا كشاورزان اقدام به كشت اين محصول استراتژيك نكنند و 
در صورت كشت، محصول توليدي خود را تحويل دولت ندهند، افزود: 
ادامه روند كنوني به  رغم دستيابي به خودكفايي در توليد گندم، كشور 

را به يكي از وارد كنندگان اين محصول تبديل مي كند. 
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر اينكه اميدواريم 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد كشاورزي به نحوي برنامه ريزي 
كنند كه كشاورز گندمكار از كشت اين محصول استقبال و به سود كافي 
دست پيدا كند، عنوان كرد: با توجه به شرايط كش��ور بايد ادامه روند 

خودكفايي در توليد گندم به عنوان محصول استراتژيك حفظ شود.

جوان

وحید حاجی پور
  گزارش   یک


