
بعد از خط و نش�ان هاي سال گذش�ته بانك 
مركزي براي اعضاي اتاق بازرگاني روز گذشته 
همتي، رئيس كل بانك مركزي به اتاق بازرگاني 
رف�ت تا از يك س�و در مراس�م آش�تي كنان 
شركت كرده باشد و از س�وي ديگر آنها را به 
ادامه همكاري براي تأمين ارز مورد نياز كشور 
ترغيب كند كه با خواسته هاي متعدد و مكرر 
بخش خصوص�ي در حوزه ارزي مواجه ش�د. 
از همين رو بود ك��ه رئي��س كل بانك مركزي در 
نشست شوراي هماهنگي بخش خصوصي ثبات 
به وجود آمده در ب��ازار ارز را دليل مقاومت مردم 
و اقدامات فعاالن اقتصادي دانس��ت و گفت پايين 
آمدن قيمت ارز به دليل س��ركوب نياز و تقاضاي 
موجود در بازار نبوده اس��ت. همتي در اين مراسم 
با حمله ب��ه مافي��اي واردات و اع��ام مخالفت با 
تخصيص ارز 4200 توماني در عين حال به شدت به 
خودرو سازان تاخت و نشان داد كه زور خودرو سازان 

حتي بيشتر از رئيس كل بانك مركزي است. 
 او گف��ت: 840 ميليون يورو به صورت ال س��ي 
خارجي به خودروس��ازان داده شد تا پس از يك 
س��ال پس بدهند، اما خودروسازان اعام كردند 
حاضر به پذيرش ريسك تغيير نرخ ارز نيستند. 
اين مبلغ كه يك سال در كونلون چين براي آنها 

تخصيص داده شده بود،  دست  نخورده ماند. 
همتي همچنين اف��زود: ارز 4200 توماني مورد 
نظر بنده نيست و دس��تور دولت هست و دولت 
براي تخصي��ص اي��ن ارز ماحظ��ه حمايت از 

محرومان را دارد. 
    تس�ليم فش�ارها براي افزايش نرخ ارز 

نمي شوم
در عين حال ۱2 نفر از اعضاي هيئت نمايندگان 
اتاق بازرگاني در جلس��ه ديروز با حضور همتي 
درباره توقف ارز 4200 توماني و توقف سركوب 

قيمت ارز صحبت كردند. 
همتي رئيس كل بان��ك مركزي نيز به ش��كل 
زيركانه اي در پاسخ به برخي از سخنرانان از تحت 
فشار بودنش در باال بردن نرخ ارز خبر داد و گفت: 
اگرچه صادركنندگان مهم هس��تند، اما اينگونه 
نيست كه من سياس��ت هايم را با سياست هاي 

آنها تنظيم كنم. 
وي اظهار داشت: هنوز هم خيلي فشار مي آورند 

و مي گويند اجازه دهيد تا نرخ ارز باالتر رود، اما 
من مي گويم اجازه دهيد تا ببينيم نرخ ارزي كه 
وجود دارد نرخ ذاتي ارز است يا خير؟ اگر به اين 
توافق رس��يديم، خب قبول مي كنيم، ولي اگر 
توافق نش��د و اجازه دهيم كه ن��رخ ارز باال رود، 
قطعاً مش��كاتي براي طبقات پايين اجتماعي 
به وجود مي آي��د كه به خاطر نداش��تن حقوق 
ثابت و درآمد پايين له مي ش��وند، ما اينها را چه 
كنيم؟ آيا بانك مركزي در مقابل آنها هيچ نقش 

و وظيفه اي ندارد؟ 
همتي گف��ت: برخي اص��رار دارند ك��ه هر چه 
مي گويند اجرا شود. اين امر شدني نيست، زيرا من 
سياستگذار هستم و مسئوليت سياست هاي ارزي 
را رئيس جمهور رسماً به من سپرده است و بايد 
در قبال اين مسئوليت جوابگو باشم و نمي توانم 
براساس منافع يك گروه عمل كنم و منافع يك 

فرد را به يك گروه و كشور ترجيح دهم. 
    به بد قول ها كمك نخواهيم كرد

وي با مطرح كردن اين س��ؤال كه در ش��رايط 
دش��وار اقتصادي، چرا بايد ب��ه بخش هايي كه 
نتوانستند به قول هاي خود عمل كنند نقدينگي 
اختصاص داد، تصريح كرد: خودروسازان در طول 
سال هاي گذشته بارها نقدينگي جديد دريافت 
كردند، ام��ا نه تنها بهبودي در عملكردش��ان به 
وجود نيامده كه حتي از انجام تعهداتش��ان نيز 
ناتوان بودند. با اين وجود من سال گذشته اعام 
كردم كه 4 هزار ميليارد تومان نقدينگي ريالي 
و 844 ميليون يورو نقدينگ��ي ارزي در اختيار 
خودروسازان قرار خواهيم داد تنها با اين شرط 
كه پس از يك سال تعهد بدهند كه اين مبلغ را 
پس مي دهند، اما در عم��ل هيچ يك از آنها اين 
تعهد را قبول نكردند و سؤال اينجا است كه اين 
خودروسازي فش��ل تا چه زماني بايد به همين 

شكل ادامه پيدا كند!
رئيس كل بانك مركزي درباره بحث واردات كاال 
بدون انتقال ارز كه خواس��ت چندين نفر از اعضا 
اتاق بازرگاني بود نيز گفت: من بارها گفتم كه با 
اين موضوع مخالفم، زيرا افرادي كه اين درخواست 
را مطرح مي كنند، نقشه راه دقيقشان را به ما اطاع 
نمي دهند ما مي گوييم اگر در خارج از كشور ارزي 
داريد همان را به داخل بياوريد تا ما از شما با قيمت 

باالتر از سامانه نيما بخريم. اگر نه الاقل منشأ اين 
ارز را به ما اطاع دهيد، اما هيچ يك از متقاضيان 
اين موضوع تاكنون نه ارز خود را به ما فروختند و 

نه منشأ اين ارز را اعام مي كند. 
همتي با انتقاد از اين گمانه زني كه دليل كاهش 
نرخ ارز در بازار س��ركوب تقاضا از س��وي بانك 
مركزي بوده است، توضيح داد: ما در سال جاري 
۳2 ميليارد دالر ثبت س��فارش داش��ته ايم كه 
تأمين ارز بيش از 20 ميلي��ارد دالر آن تاكنون 
انجام شده اس��ت و اين روال ني��ز ادامه خواهد 
يافت، اما اين توقع كه بانك مركزي براي منافع 
شخصي يا گروهي افراد، منافع 8۳ ميليون ايراني 

را ناديده مي گيرد، قطعاً اتفاق نخواهد افتاد. 
   71 درصد ارز صادراتي بازگشت

وي اضافه كرد: طب��ق آمارهاي رس��مي از 2۱ 
فروردين س��ال ۹۷ تا ۳۱ ارديبهشت سال ۹8، 
2۵ ميليارد ي��ورو ارز صادركنندگان به كش��ور 
بازگشته است. اگر كاهش پايه صادراتي گمرك 
را لح��اظ نكنيم اين ع��دد به ۳۵ ميلي��ارد يورو 
مي رسد كه معادل ۷۱ درصد ارز صادراتي است و 
در شرايط فعلي عملكرد مثبتي به شمار مي رود. 
دليل كاهش نرخ ارز در بازار همين بازگشت ارزها 
است وگرنه بانك مركزي بارها اعام كرده كه به 

هيچ عنوان نرخ ارز در بازار را تعيين نمي كند. 
همتي با بيان اينكه بانك مركزي اكنون عمليات 
انجام نمي دهد و مديريت مي كند، گفت: مديريت 
بانك مركزي از طريق شبكه هاي غيرقابل تحريم 

انجام مي شود. 
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه گشايش هاي 
خوبي در جريان است، گفت: ما تحريم ها را دور 
نمي زنيم، اما ياد گرفته ايم در اين تحريم تجارت 
كنيم و در اين مسير، فعاالن اقتصادي به ما كمك 
مي كنند. همتي با تكرار هدف دشمن در اجراي 
تحريم ها عليه ايران فروپاش��ي اقتصادي كشور 
كه با نابودي پول ملي و تج��ارت خارجي دنبال 
مي شد، گفت: خوش��بختانه با فعاليت فداكارانه 
بخش خصوصي اين فشارها راه به جايي نبرد و به 

هدف نهايی نرسيد. 
همتي با بيان اينك��ه موافق ارز 4 ه��زار و 200 
توماني نيس��ت، گفت: اين سياست دولت است 
كه مي خواهند ارز 4 هزار و 200 بفروشد كه البته 
داليل آنها هم قانع كننده است، زيرا يكي از داليل 
آنها اين اس��ت كه در صورت عدم پرداخت ارز 4 
هزار و 200 توماني، اقش��ار پايين جامعه دچار 

مشكل مي شوند. 
   اقتصاد ايران اين همه بانك نمي خواهد 

رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز در اين مراس��م با 
اشاره به ايجاد آرامش نس��بي در بازار ارز گفت: 
بايد با تدبير دقيق و توس��عه گرايانه بانك ها را به 
سمت مناسب رهنمون كرد، زيرا كشورهايي كه 
اختيارات افسارگسيخته به بانك ها و مؤسسات 

مالي داده اند، به توفيق نرسيده اند. 
غامحسين شافعي گفت: نكته حائز اهميت اين 
است كه وضعيت فعلي مالي تناسبي با بخش هاي 
توليدي ندارد، بلكه باعث فربه شدن بخش هاي 
نامولد ش��ده و زمينه رانت و فس��اد را به وجود 
آورده است، البته اين موضوع ميراثي است كه از 

مدت هاي مديد به ما رسيده است. 
رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه سيستم 
بانكي به جاي اينكه به دنب��ال تخصيص منابع 
باش��د، به دنبال تأمين منابع اس��ت، افزود: پول 
نبايد در چرخه توليد و اش��تغال مولد خارج و به 
چرخه منحرف وارد شود، بنابراين الزم است رشد 
افقي سيس��تم بانكي متوقف و بانك ها به سمت 
افزايش بهره وري حركت كنن��د. وي با تأكيد بر 
اينكه حجم اقتصاد ايران نيازمند اين همه بانك 
نيس��ت، گفت: رقابت هاي مخرب در نظام بانكي 

لطمات جبران ناپذيري خواهند داشت. 
  دول�ت هزينه ادغام مؤسس�ات مالي به 

مردم تحميل نكند
رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اقدام بانك 
مركزي در ادغام مؤسسات مالي و اعتباري گفت: 
ما اس��تدعا داريم كسري ها و كاس��تي هاي اين 

مؤسسات از جيب مردم پرداخت نشود. 
رئيس اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از برخي بانك ها 
كه به دنبال سوءاستفاده از شرايط هستند، گفت: 
كليت سيستم بانكي بايد پشت سر بانك مركزي 
براي تحقق اهداف بانك مركزي باشد، نه اينكه 
برخي بانك ها در صدد بهره برداري از شرايط مالي 
در كشور در فرصت هايي همچون افزايش نرخ ارز، 

بهره و خريد و فروش ارز در بازار باشند. 
در ادامه محمدرضا انصاري، نايب رئيس اتاق ايران 
و رئيس كميته ارزي انصاري و محسن حاجي بابا، 
رئيس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران با 
تأكيد بر عملكرد مثبت بانك مركزي در دوران 
رياس��ت همتي، بر لزوم توجه به مش��ورت هاي 
بخش خصوصي در تصميمات برون سپاري ارزي 
و تصميم گيري درباره عملكرد سامانه نيما تأكيد 
كردند و خواس��تار عمل به قانون بهبود محيط 

كسب و كار شدند.
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ط�ول  در  خودروس�ازان 
س�ال هاي گذش�ته باره�ا 
نقدينگ�ي جدي�د دريافت 
كردند،  اما نه تنها بهبودي در 
عملكردشان به وجود نيامده 
كه حتي از انجام تعهداتشان 
نيز ناتوان بودند. با اين وجود 
من سال گذشته اعالم كردم 
كه 4 ه�زار ميلي�ارد تومان 
نقدينگ�ي ريال�ي و ۸44 
ميليون يورو نقدينگي ارزي 
در اختيار خودروسازان قرار 
خواهيم داد تنها با اين شرط 
كه پ�س از يك س�ال تعهد 
بدهند كه اي�ن مبلغ را پس 
مي دهند، ام�ا قبول نكردند

 قيمت زمين در یک سال
۱۷۵ درصد رشد كرد

مرك�ز آم�ار گزارش�ي از تح�والت قيم�ت زمي�ن، آپارتم�ان و 
اجاره به�ا حدفاص�ل بهار۹7 ت�ا بهار۹۸ منتش�ر كرد كه نش�ان 
مي ده�د قيمت زمي�ن در م�دت مذك�ور 17۵درص�د، آپارتمان 
۳۵درص�د رش�د داش�ته اس�ت.  11۰درص�د و اجاره به�ا 
به گزارش »تسنيم«، مركز آمار ايران اعام كرد، افزايش ۱۷4/6درصدي 
قيمت فروش يك مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي، 
افزايش ۱0۹/6درصدي قيمت فروش يك مترمربع زيربناي مسكوني 
و افزايش ۳۵درصدي متوس��ط مبلغ اجاره به ع��اوه ۳ درصد وديعه 
پرداختي براي اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني در بهار ۹8 نسبت 

به بهار ۹۷ از جمله تغييرات قيمت مسكن در شهر تهران بوده است. 
بنگاه هاي معامات ملكي كش��ور موظف هس��تند مشخصات تمامي 
معامات خريد و فروش و اجاره را در سامانه اطاعات مديريت معامات 

اماك و مستغات كشور ثبت نمايند. 
   متوسط قيمت هر متر خانه در تهران 1۳ ميليون شد

همچنين تازه ترين آمار رسمي از افزايش متوسط قيمت هر متر خانه در 
تهران تا ۱۳ ميليون تومان در بهار امسال حكايت دارد. 

به گزارش »ايس��نا«، بنا بر آماري كه مركز آمار درب��اره تغيير قيمت 
معامات در زمين و ساختمان اعام كرده است، در بهار امسال متوسط 
قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مس��كوني معامله ش��ده از طريق 
بنگاه هاي معامات ملكي در تهران ۱۳ ميلي��ون و ۹2 هزار تومان، با 
ميانگين مس��احت 88 مترمربع و متوسط عمر بنا ۱۱ ساله بوده است. 
متوسط قيمت هر متر خانه نسبت به بهار سال گذشته، ۱0۹ درصد و 

در مقايسه با زمستان ۱۳۹۷ حدود 22/۷ درصد افزايش دارد. 
همچنين متوسط مبلغ اجاره ماهانه به عاوه سه درصد وديعه پرداختي 
براي اجاره يك مترمربع زيربناي مس��كوني، ح��دود 40 هزار و 26۷ 
تومان با ميانگين مساحت 80 مترمربع و متوسط عمر بناي ۱4 سال 
بوده است كه نسبت به زمستان ۱۷/4 و بهار سال قبل ۳۵ درصد افزايش 
دارد. در رابطه با تغييرات قيمت زمين نيز متوس��ط قيمت فروش هر 
مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق 
بنگاه هاي معامات ملكي در ته��ران، ۱6 ميليون و ۹۵6 هزار تومان با 
ميانگين مس��احت 246 مترمربع اس��ت. قيمت هر مترمربع زمين يا 
ساختمان كلنگي در مقايسه با زمستان ۱6/6درصد و بهار سال گذشته 

۱۷4/6 درصد افزايش داشته است. 

 كاهش 3۵ درصدي توليد خودرو 
در نيمه نخست امسال

تولي�د ان�واع خ�ودرو در كش�ور در نيم�ه اول امس�ال ۳4/۸ 
درص�د نس�بت ب�ه م�دت مش�ابه س�ال قب�ل كاه�ش ياف�ت. 
به گزارش »فارس«، طي شش ماهه اول امسال ۳۷۷ هزار و ۵۱۷ دستگاه 
انواع خودرو در كشور توليد شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۳4/8 
درصد كاهش داشته است. همچنين در نيمه اول امسال ۳48 هزار و 268 
دستگاه سواري در كشور به توليد رسيد كه نسبت به نيمه اول سال ۹۷ افت 
۳۵/۹ درصدي را تجربه كرده اس��ت. طي شش ماهه ابتدايي امسال توليد 
ون 8۵/۷ درصد كاهش داشته و در عين حال توليد ميني بوس و ميدل باس 
با افت 6۵/۹ درصدي و تولي��د اتوبوس نيز با اف��ت 60/۹ درصدي همراه 
بوده است. طي اين مدت توليد كاميونت، كاميون و كشنده نيز ۷۹/۷ درصد 

كاهش داشته و فقط در توليد وانت شاهد رشد ۳ درصدي بوده ايم. 
    رشد 11 درصدي توليد شهريور

در بررسي عملكرد شركت هاي خودروساز طي شهريور امسال اين نكته 
قابل مشاهده  است كه در اين ماه توليد انواع خودرو ۱۱/6 درصد رشد 
داشته و به 6۳ هزار و 2۱۷ دستگاه رسيده است. توليد سواري طي شش 
ماهه ابتداي امسال نيز رشد ۹/6 درصدي را نسبت به شهريور ۹۷ تجربه 

كرده و به ۵۷ هزار و 44۳ دستگاه رسيده است. 
    كاهش ۳6 درصدي توليد ايران خودرو

گروه صنعتي ايران خودرو در شش ماهه اول امسال ۱۵۹ هزار و 4۹۷ 
دستگاه انواع خودرو را توليد كرد كه در مقايسه با نيمه اول سال گذشته 
۳6/۷ درصد كاهش توليد را داشته است. توليد س��واري در اين گروه 
خودروسازي طي شش ماهه اول امسال به ۱۵۷ هزار و 8۵2 دستگاه 
رسيد كه در مقايسه با نيمه اول ۹۷ رشد ۳6/۱ درصدي را داشته است. 
ايران خودرو طي شهريور ماه نيز 22 هزار و 4۹۹ دستگاه انواع خودرو 
را توليد كرد كه نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل ۹/۷ درصد كاهش 
داشته است. توليد سواري توسط اين گروه خودروسازي طي شهريورماه 

نيز با افت 8/۵ درصدي به 22 هزار و ۱۷۵ دستگاه رسيد. 
    افت 2۰ درصدي توليد سايپا

در مورد گروه س��ايپا نيز بايد به افت 20/۷ درصدي توليد انواع خودرو 
طي نيمه اول امسال اش��اره كنيم. توليد انواع خودرو توسط سايپا در 
نيمه اول امسال به 200 هزار و ۱۱ دستگاه رسيد. توليد سواري توسط 
اين گروه خودروسازي نيز طي نيمه اول امسال 24 درصد افت داشته 
و به ۱۷6 هزار و 8۹۳ دستگاه رسيده است. گروه سايپا طي شهريور ماه 
توانست ۳8 هزار و 8 دستگاه انواع خودرو را توليد كند كه در مقايسه با 
شهريور ۹۷ رشد 48/6 درصدي داشته است. در اين ماه توليد سواري 
توسط سايپا معادل ۳۳ هزار و ۱۹۵ دستگاه بود كه رشد 44/2 درصدي 

را نسبت به شهريور ۹۷ نشان مي دهد. 
................................................................................................................................

رشد صادرات در اثر افزایش نرخ ارز 
پایدار نمي ماند

وزير اس�بق صنعت با انتق�اد از س�رمايه گذاري بخش خصوصي 
در كانادا، ام�ارات و تركي�ه گف�ت: واردات بايد به نف�ع صادرات 
جريم�ه ش�ود ت�ا س�ود حاصل�ه ب�ه ص�ادرات تعل�ق گي�رد. 
به گزارش خبرگزاري تسنيم، مهدي غضنفري در مصاحبه با راديو در 
خصوص افزايش ميزان ارز صادراتي اظهار داش��ت: »برخي پديده ها 
پايدار نيس��ت؛ از اين رو با باال رفتن قيمت ارز، مردم با قيمت نجومي 
كاالها مواجه مي ش��وند؛ در اين ش��رايط صادرات به صرفه مي شود و 
يكباره حجم بااليي از كاال صادر مي شود و احساس مي كنيم روند خوبي 
در صادرات غير نفتي انجام داده ايم. « وي ادامه داد: »با كمال تأس��ف 
چنين جهشي پايدار نيست؛ چراكه وقتي افزايش قيمت به همه كاالها 
نفوذ مي كند، قدرت صادراتي خود را از دست داده و به مقادير گذشته 
صادرات باز مي گرديم.« غضنفري صادرات غير نفتي پايدار را موجب 
نرخ رشد مستمر خواند و تصريح كرد: »براي اينكه صادرات غير نفتي به 
آهنگ رشد خود ادامه دهد، نيازمند برخي پشتيباني هاي مالي و پولي 
هستيم كه كمك مي كند سرمايه در گردش ميزان كمتري باشد يا از 

طريق منابع مالي بانكي انجام شود.«
وي گفت: »بسته حمايت از صادرات غير نفتي بايد نرخ سودي كمتر از 

ساير كاالها داشته باشد تا صادركننده قادر به ارز آوري باشد.«
غضنفري با بيان اينكه واردات بايد به نفع صادرات جريمه شود تا سود 
حاصله به صادرات تعلق گيرد، افزود: »در فرهنگ كار كشور با قدرت 
گرفتن بخش خصوصي، شروع به انتقال پول به خارج از كشور شده و 
در امارات و كانادا و تركيه سرمايه گذاري مي شود كه به كاهش تجميع 
سرمايه در كشور مي انجامد و منجر مي شود همسايه ها با پول ما بيش از 
خود ايرانيان رشد كنند. « وي خاطرنشان كرد: »بيشترين رشد صادرات 
غير نفتي در زماني بود كه دولت ت��اش مي كرد اين چرخه معيوب را 
سالم نگه دارد. با باال رفتن قيمت ارز و مشكل ثبت سفارش ها عده اي به 

اميد سوء استفاده، اين چرخه را از ريل خارج مي كنند.«

اتاق فشار دالر!
مافيای زياده خواه ثروت از رئيس كل بانك مركزی می خواهند كه نرخ دالر افزايش يابد و آنها اجازه داشته باشند تا دالر صادراتی را 

برنگردانند! همتی البته پاسخ می دهد كه نمی تواند برای منفعت اين عده، اجازه دهد »طبقات پايين دست له شوند«

همتی: تا كی باید از این خودروسازی فشل حمایت كنيم؟!

ش�ركت ملي پااليش و پخ�ش فرآورده هاي 
نفتي اقدام به صادرات بنزين سوپر می كند 
و به مصرف كنندگان بنزين س�وپر در داخل 
كش�ور پيش�نهاد مي كن�د به ج�اي بنزين 
س�وپر از بنزين يورو 4 و ۵ اس�تفاده كنند. 
به گزارش »فارس«، مديرعامل ش��ركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده ه��اي نفتي از افزايش 
ظرفيت توليد بنزين ايران به حدود ۱۱۵ ميليون 
ليتر در روز خبر داده و تأكيد كرده است: ايران به 
بزرگ ترين توليدكننده بنزين در بين كشورهاي 

عضو اوپك تبديل شده است. 
همزمان با ظرفيت س��ازي توليد بنزين، اواسط 
تابستان سال جاري تاكنون عرضه بنزين سوپر 
در كانشهرهاي كشور همچون تهران متوقف 
يا ب��ه صورت قط��ره چكاني انجام مي ش��ود به 
طوري كه مشاهدات خبرنگار فارس از وضعيت 
جايگاه هاي سوخت حتي در مركز و شمال تهران 
حاكي از آن است كه مدت هاست بنزين سوپري 

در اين جايگاه ها عرضه نشده است. 
آمارهاي رسمي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي به عنوان متولي عرضه و توزيع سوخت در 
كشور نشان مي دهد كه متوسط مصرف روزانه 
بنزين سوپر سال گذشته حدود 2/۵ تا ۳ ميليون 

ليتر در روز بوده است. همزمان با افزايش توليد 
بنزين با بهره برداري از فاز س��وم س��تاره خليج 
فارس عمًا بايد مشكل عرضه بنزين سوپر حل 
شده باشد، زيرا بنزين اين پااليشگاه داراي 0/۵ 
پي. پي. ام گوگرد و با اكتان بين ۹۳ تا ۹۵ است. 

اما با بهره برداري از فاز س��وم پااليشگاه ستاره 

خليج فارس نه تنها عرضه بنزين سوپر در كشور 
افزايش نيافته بلكه عرضه اين نوع بنزين عمًا 

قطع شده است. 
در همين حال، پيگيري ها حاكي از آن اس��ت 
كه ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي اقدام به صادرات بنزين سوپر به كشورهاي 

همجوار مي كند. به رغم آنكه ص��ادرات بنزين 
و ديگ��ر فرآورده هاي نفتي به ج��اي نفت خام 
به طور كلي سياس��ت قابل دفاعي است، اما بايد 
بررس��ي كرد كه آيا تنها بنزين قابل فروش در 
بازارهاي صادراتي بنزين سوپر است يا انواع ديگر 
بنزين توليدي كشور را هم مي توان به صادرات 
اختصاص داد، به خصوص ب��ا توجه به اين نكته 
كه بازارهايي مانند افغانس��تان سال ها مشتري 
كم كيفيت ترين نوع بنزين ايران بوده اند و حتي 
سابقه صادرات بنزين پيروليز هم به اين كشور و 

بعضي ديگر از همسايگان وجود دارد. 
مس��ئوالن ش��ركت مل��ي پاالي��ش و پخش 
فرآورده هاي نفتي در توجيه عدم عرضه و توزيع 
بنزين س��وپر در كش��ور تأكيد دارند كه بنزين 
يورو 4 و ۵ با اكتان ۹0 تا ۹۱ مي تواند جايگزين 
مناسبي براي بنزين سوپر باش��د، اين درحالي 
است كه احتراق و ميزان آاليندگي بنزين سوپر 
با اكتان ۹۳ تا ۹۵ به مراتب كمتر از بنزين يورو 
4 و ۵ است. بنزين سوپر با توجه به اكتان باالتر 
از بنزين معمولي و ي��ورو 4 و ۵ مي تواند ضمن 
صرفه جوي��ي قابل توجه در مصرف س��وخت و 
به تبع آن كاهش انتش��ار آاليندگي به احتراق 

مناسب تر كمك كند.

بنزين سوپر ناياب شد
 مسئوالن: بنزين يورو 4 به جاي سوپر استفاده كنيد

  گزارش   2

 ریزش 8 هزار و 248 واحدي 
شاخص كل بورس تهران

پاي�ان  در  ته�ران  به�ادار  اوراق  ب�ورس  كل  ش�اخص 
معام�الت روز ش�نبه ب�ا ري�زش ۸24۸ واح�د روب�ه رو ش�د. 
به گزارش »فارس«، بازار بورس بعد از ركورد شكني در هفته هاي قبل 
با ريزش هاي پياپي همراه شده و ديروز نيز 8248 واحد افت كرده و به 
رقم ۳0۱ هزار و ۳۹2 واحد رسيد. شاخص كل بورس تهران نيز با معيار 
هم وزن 2۵۵۳ واحد كاهش يافته و به رقم 82 هزار و ۹۵ واحد رسيد. 
ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران بيش از يك ميليون و ۱02 
هزار ميليارد تومان رسيد. ديروز معامله گران بورس بيش از 2/۷ ميليارد 
سهام حق تقدم و اوراق مالي در قالب 2۱6 هزار نوبت معامله و به ارزش 

۱0۱2 ميليارد تومان دادو ستد كردند. 
ديروز عمده نمادهاي مهم بورسي و شاخص هاي اصلي قرمز پوش بوده 
و نشان از كاهش داشته اند كه كاهش اين نمادها در افت شاخص كل 
اثرگذار بوده است. به گفته برخي كارشناسان، دليل ريزش شاخص كل 
بورس ترس از آينده كاري شركت ها و عدم اطمينان به سود آور بودن 
سهام ش��ركت هاي بورسي اس��ت. همچنين كاهش��ي بودن شاخص 
ش��ركت هاي گروه بانكي نش��ان مي دهد كه چش��م انداز مثبتي روي 
فعاليت هاي بانكي مشاهده نمي شود كه عمده آن ركود حاكم بر اقتصاد 

كشور و عدم تشكيل انتظارات مثبت براي رشد اقتصادي است. 
روزگذشته نمادهاي تأثيرگذار در شاخص كل بورس شامل نماد بانك 
ملت، پااليش نفت تهران، تاپيكو، گسترش نفت و گاز پارسيان، معدني و 

صنعتي گل گهر، گروه مپنا، شركت ملي صنايع مس ايران بوده اند. 
................................................................................................................................

 قيمت هر كيلو رب گوجه فرنگي
نباید بيش از ۱2 هزار تومان باشد

»قيمت ه�ر كيل�و رب در ب�ازار نباي�د بي�ش از 12 ه�زار تومان 
باش�د، اما در بازار بي�ش از 16 ه�زار تومان به فروش م�ي رود و ما 
هم دليل�ش را نمي دانيم«. اي�ن صحبت هاي رئيس گ�روه صنايع 
تبديل�ي محص�والت زراع�ي وزارت جه�اد كش�اورزي اس�ت. 
مخاطبان »فارس من« با طرح سوژه اي در فارس به باال بودن قيمت رب 
در بازار اعتراض كرده اند كه قيمت رب با قيمت گوجه فرنگي كه مواد 
اوليه توليد اين محصول است، تطابقي ندارد و خواستار تعديل قيمت 
رب در بازار شده اند. مخاطبان اعام كردند »با توجه به فراواني محصول 
گوجه فرنگي و فراواني اين محصول باز هم ش��ركت هاي توليد كننده 
رب قيمت اين ماده را پايين نمي آورند و ي��ك قوطي 800گرمي اين 
محصول حدود۱8هزار تومان عرضه مي كنند. از سازمان هاي نظارتي و 
حمايت از مصرف كننده انتظار مي رود به اين موضوع ورود كرده قيمت 

رب گوجه فرنگي را تعديل بكنند.«
براي بررسي اين موضوع با مسيح انصاري، رئيس گروه صنايع تبديلي 
محصوالت زراع��ي وزارت جهاد كش��اورزي گفت وگ��و كرديم تا نظر 
كارشناسي وي را درباره آناليز قيمت رب گوجه فرنگي بدانيم و معلوم 
شود كه آيا قيمت رب در بازار چه ميزان انحراف از قيمت كارشناسي 
دارد. انصاري گفت: »طبق بررسي هاي كارشناسي كه انجام داديم هر 
يك قوطي رب گوجه فرنگي 800 گرمي با احتس��اب سود فروشنده 
نبايد بيش از ۱2 هزار تومان باش��د، اما قيمت در بازار بيش از ۱6 هزار 
تومان به فروش مي رود و ما هم دليلش را نمي دانيم. «هزينه هاي مواد 
اوليه يا همان گوجه فرنگي، سود فروشنده، هزينه تبليغات، بسته بندي، 
دستمزد، هزينه كارتن، قوطي، در و آناليز قيمت رب محاسبه شده است. 
وي ادمه داد: هر يك كيلوگرم رب از ۵ كيلوگرم گوجه فرنگي به دست 
مي آيد كه اگر هر كيلو گوجه ربي را ۷00 تومان حس��اب كنيم هزينه 
مواد اوليه يك كيلو رب كه اصلي ترين هزينه است ۳۵00 تومان خواهد 
شد. در حقيقت اصلي ترين هزينه رب مواد اوليه يا گوجه فرنگي است كه 
تنها ۳۵00 تومان هزينه دارد و اگر قيمت رب در بازار را ۱6 هزار تومان 
در نظر بگيريم ۱2۵00 تومان براي هزينه قوطي، كارگري و دستمزد 
و سود فروشنده مي ماند كه ظاهراً رقم باالتري است. يعني كارشناسان 
وزارت جهاد هم در نظر كارشناسي خود براي تعيين قيمت رب دست 
باال گرفته اند. رئيس گ��روه صنايع تبديلي محص��والت زراعي وزارت 
جهاد كشاورزي تأكيد مي كند كه قيمت ها در بازار بسيار باالتر از نظر 
كارشناسي وزارت جهاد است و تخفيف هاي 40 درصدي كه فروشگاه ها 
مي دهند خود بيانگر اين مسئله است كه آنها از فروش خود سود خوبي 

دارند كه حاضر هستند چنين تخفيفات درشتي هم بدهند. 
به گفته انصاري، آناليز قيمتي كه وزارت جهاد انجام داده با بريكس 2۷ 
درصد بوده در حالي كه قيمت رب ب��ازار بريكس 2۵ درصد دارند، وي 
با بيان اينكه وزارت جهاد مسئوليت قيمت گذاري ندارد،  گفت: قيمت 
رب در بازار را بايد از مسئوالن قيمت گذار در اين حوزه سؤال كرد و آنها 
بايد پاس��خ بدهند كه چرا قيمت رب در بازار از قيمت هاي كارشناس 

فاصله دارد. 
...............................................................................................................................

مصوبه كارگروه تنظيم بازار براي تعدیل 
قيمت ۷ كاالي اساسي و مصرفي 

كارگ�روه تنظي�م ب�ازار ب�ه افزاي�ش قيم�ت س�طح ب�ازار 
هف�ت كاالي اساس�ي و مصرف�ي اش�اره ك�رد و خواس�تار 
اقدام�ات نظارت�ي و عرضه كاال تارس�يدن ب�ازار به تعادل ش�د. 
به گزارش »تسنيم«، س��تاد تنظيم بازار در جلسه اخير خود دستور 
كنترل قيمت س��طح ب��ازار هف��ت كاالي اساس��ي و مصرف��ي را به 
دستگاه هاي وزارت جهاد كشاورزي، ش��ركت بازرگاني دولتي ايران، 
دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار و س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 

توليدكنندگان داد. متن اين مصوبه به شرح زير است. 
با توجه به روند تغيير قيمت سطح بازار سازمان حمايت مبني بر افزايش 
قيمت جوجه يك روزه، ش��ير پاكتي اس��تريل، برنج پاكستاني، شكر 
تخم مرغ، ذرت خارجي و خيار مقرر ش��د ضمن بررسي علل افزايش 
قيمت اين محصوالت اقدامات الزم از س��وي دستگاه هاي ذي ربط از 
جمله اقدامات نظارتي و عرضه كاال تا رسيدن بازار به تعادل انجام شود 

و نتيجه به كارگروه تنظيم بازار ارائه گردد.

  گزارش   یک


