
نمايندگان مجلس روز گذش�ته ب�ا مخالفتي كه 
در تصويب اساس�نامه ش�ركت ملي گاز مطرح 
كردند، مانع از اجرايي ش�دن برنامه وزارت نفت 
براي تصويب سريع اساسنامه اين شركت شدند. 
س��ال 1356 بود كه با توجه به كشف ذخاير گازي 
و بزرگ تر شدن بخش گاز شركت ملي نفت ايران، 
تصميم گرفته شد ش��ركتي با عنوان شركت ملي 
گاز ايران تأس��يس ش��ود. اين ش��ركت طي چهار 
دهه اخير مانند س��اير ش��ركت هاي نفتي و گازي 
دولتي با اساس��نامه پيش از انقالب خود به فعاليت 
مشغول بود.  طي سال هاي گذش��ته هيچ اراده اي 
براي اصالح و به روز كردن اساس��نامه اين شركت 
وجود نداشت، ضمن آنكه مهم تر از اساسنامه شركت 
ملي گاز، اساسنامه ش��ركت ملي نفت ايران بود كه 
حساسيت هاي بسياري نيز روي آن وجود داشت. با 
وجود اينكه قانونگذار وزارت نفت را از اواسط دهه 60 
ملزم به ارائه اساسنامه جديد شركت ملي نفت كرده 
بود، اما همه دولت ها بدون توجه به اين الزام، با همان 
اساسنامه قديم كار مي كردند تا اينكه مجلس نهم 
تصميم گرفت خود وارد گود شود.  در سال 1394 
بود كه اساس��نامه جديد اين ش��ركت براي اجرا به 
دولت ابالغ شد تا شركت ملي نفت با قوانين و ضوابط 

جديدي به ادامه كار مشغول باشد. پس از اين اتفاق 
مهم، برخي نمايندگان موضوع طراحي اساس��نامه 
جديد و به روزي را براي ش��ركت مل��ي گاز مطرح 
كردند كه سردمدار اين ايده، از نمايندگان نزديك 

به وزارت نفت بودند. 
 چه كسي اساسنامه را تدوين كرد؟

اساسنامه جديد شركت ملي گاز كه در كميسيون 
انرژي مجلس در دست تصويب است، يك بند مهم 
دارد كه محل اختالف بسياري از كارشناسان است؛ 
از سوي ديگر اين بند قانوني موجب بروز نگراني هاي 
گسترد ه اي در ميان كاركنان شده است، به طوري كه 
در بدن��ه وزارت نفت و كاركنان ه��م اختالف هاي 
شديدي ديده مي شود. در اساسنامه جديد به شركت 
ملي گاز اجازه داده شده اس��ت در حوزه اكتشاف و 
توس��عه ميادين گازي وارد شده تا زنجيره كاملي از 
كشف، توليد، مصرف و صادرات را در دست داشته 
باش��د.  اين اختيار در حالي به شركت ملي گاز داده 
مي شود كه تا به امروز، كشف و توسعه ميادين گازي 
بر عهده ش��ركت ملي نفت بوده و گاز توليدي براي 
ص��ادرات و مصرف داخل به پااليش��گاه هاي گازي 
كه در اختيار ش��ركت ملي گاز است، قرار مي گيرد. 
حاال گازي ها از اين اساسنامه خوشحال هستند كه 

با اساسنامه جديد مي توانند از زير سايه شركت ملي 
نفت خارج شده و به آرزوي ديرين خود برسند. 

گرچه در اين ميان وزارت نفت خ��ود را از ماجراي 
اساسنامه جديد جدا كرده است، اما اين ايده از جمله 
منويات وزير نفت اس��ت تا قدرت شركت ملي نفت 
را كاهش دهد. بر اس��اس تصميم  هاي گرفته شده، 
شركت هاي نفتي كه در حوزه توسعه و توليد ميادين 
گازي فعال هس��تند منحل ش��ده و كاركنان آن به 

شركت ملي گاز منتقل مي شوند. 
بس��ياري از منابع معتقدند ايده اي كه در اساسنامه 
وجود دارد، توسط وزارت نفت پي ريزي شده است و 
نمايندگاني مانند سيد علي ادياني راد آن را در مجلس 

هدايت مي كنند. 
 شكست بزرگ

ادياني راد و چند نماينده كميسيون انرژي كه پيگير 
تصويب اساسنامه شركت ملي گاز هستند، از چندي 
پيش به دنبال بهره گيري از ظرفي��ت قانوني براي 
تسريع تصويب اساسنامه بودند. آنها روي ماده 85 
قانون دست گذاش��تند كه بر اساس آن، هر طرحي 
كه از اين اصل به��ره بجويد ديگر ني��ازي ندارد در 
صحن علني بررس��ي و تصويب ش��ود. كافي است 
در كميس��يون تخصصي مربوطه تصويب شود و از 

همانجا براي شوراي نگهبان ارسال و در صورت تأييد 
شوراي نگهبان، براي اجرا به دولت ابالغ شود. 

روز گذش��ته با درخواس��ت ع��ده اي از نمايندگان 
مجلس شوراي اس��المي درباره رسيدگي به طرح 
اساسنامه شركت ملي گاز ايران طبق اصل 85 قانون 
اساسي با 62 رأي موافق، 97 رأي مخالف و 11 رأي 
ممتنع از مجم��وع 205 نماين��ده حاضر در صحن 

مخالفت كردند. 
س��يدعلي ادياني، به عنوان رئي��س كميته تدوين 
اساسنامه شركت ملي گاز كميسيون انرژي گفت: 
»اين طرح بدون ترديد يكي از مهم ترين طرح هاي 
تصويب��ي مجلس ده��م و كارنامه اي��ن دوره تلقي 

مي شود.« 
وي با بيان اينكه اساسنامه شركت ملي گاز ايران در 
س��ال 56 به تصويب مجلس قبل از انقالب رسيده 
تصريح كرد: »شركت ملي گاز براساس نظر شوراي 
نگهبان 42 سال در خأل قانوني اداره مي شده و هيچ 

دولتي اليحه اساسنامه آن را ارائه نكرده است.« 
مهرداد بائوج الهوتي نيز در مخالفت با درخواس��ت 
رسيدگي به طرح اساس��نامه شركت ملي گاز ايران 
طبق اصل 85 قانون اساس��ي گفت: »اعالم شد كه 
ش��ركت ملي گاز 42 س��ال بدون اساس��نامه اداره 
شده است، بعد از 42 سال قصد داريم اساسنامه اي 
كه داراي معايب فراوان اس��ت براس��اس اصل 85 
قانون اساس��ي به كميس��يون مربوطه ارجاع داده 
و به صورت آزمايش��ي اجرا كنيم.«  نماينده مردم 
لنگرود در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه 
كميسيون هاي مجلس جلسات مس��تمر ندارند و 
نمي توان با حضور چند نفر اساس��نامه شركت ملي 
گاز را تصويب كرد، بيان كرد: »ما نيز نگران هستيم، 
اما نبايد نخوانده اساسنامه را تأييد كنيم و اختيار آن 

را به كميسيون واگذار كنيم.« 
 پاي مجلس بعدي در ميان است؟

با توجه به اينكه كار تصويب اساسنامه جديد شركت 
ملي گاز به درازا خواهد كش��يد، به نظر مي رس��د 
تصوي��ب و اجرايي ش��دن آن با توجه به ش��مارش 
معكوس��ي كه براي مجلس دهم در پيش اس��ت، 
به مجلس آينده كش��يده خواهد ش��د. تعدادي از 
نمايندگان كه اتفاقاً از نمايندگان نزديك به زنگنه 
هس��تند به دنبال نهايي كردن اساس��نامه تا پايان 
سال بودند كه با نظر به اتفاقات رخ داده، برنامه آنها 
با شكست همراه شد.  با توجه به نزديك شدن فصل 
بررسي بودجه كش��ور، آغاز ثبت نام هاي انتخاباتي 
و رقابت ها، حضور بيش��تر نمايندگان در حوزه هاي 
انتخابيه و... بسيار بعيد به نظر مي رسد كه مجلس 
دهم بتواند به برنامه ه��اي وزارت نفت جامه عمل 
بپوشاند، مگر آنكه رياست مجلس، طرح اساسنامه را 

در اولويت قرار دهد. 
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گازي كه به بهارستان نرسيد
شكست نمايندگان حامي وزارت نفت در تصويب سريع اساسنامه شركت ملي گاز

نمايندگان: اساسنامه بايد در صحن تصويب شود و نه در كميسيون انرژي؛ مخالف هستيم

وحیدحاجیپور
گزارشیک

مشتريان عظيم  خودرو همچنان در بالتكليفي
پ�س از چندين ب�ار پيگيري مش�كالت مش�تريان عظيم خودرو 
در رابط�ه ب�ا خودروه�اي ثبت نام�ي س�ال گذش�ته، همچن�ان 
خودروي�ي تحويل آنه�ا نش�ده و در بالتكليفي به س�ر مي برند. 
يكي از مشتريان عظيم خودرو در تماس با ايسنا، در خصوص بالتكليفي 
مشتريان اين شركت گفت: 10 شهريورماه سال گذشته يك دستگاه 
خودروي هن تنگX7 با پيش پرداخت 105 ميليون تومان طي سه روز 
)7 و 10 ش��هريور ماه( و به قيمت 207 ميليون تومان و با موعد 270 
روز عادي ثبت نام كردم. جالب است كه اين خودرو هنوز هم وارد بازار 
نشده اس��ت. آن زمان به ما اعالم كردند كه مدل هاي 2018 را اواخر 
اسفند سال گذش��ته و مدل 2019 را خردادماه 98 تحويل مي دهيم، 
اما در موعد مقرر به تعهد خود عمل نكردند و تاكنون دعوتنامه اي براي 

ما صادر نشده است. 
اين مش��تري ضمن ادعاي اينكه ش��ركت اجازه فروش 400 خودرو 
داش��ته، اما 4 هزار خودرو فروخته اس��ت، گفت: در حال حاضر اكثر 
نمايندگي هاي اين شركت پلمب شده و تنها شركت اصلي در جاده كرج 
برقرار است كه تنها پاس��خي كه به ما مي دهند اين است كه بايد صبر 
كنيد تا نتيجه دادگاه »رضا عظيمي، مديرعامل عظيم خودرو« مشخص 
و مجوز توليد داده شود، چراكه تمام پول دريافتي از مشتريان در حساب 

دادگستري بلوكه است. 
وي افزود: در زمان ثبت نام به صورت ش��فاهي به م��ا اعالم كردند كه 
قرارداد قطعي بوده و مشتري در زمان تحويل خودرو بايد 102 ميليون 
تومان ديگر واريز كند، اما متأسفانه ما به دقت قرارداد را آن زمان مطالعه 
نكرديم و بعد از چند هفته كه متوجه شديم در قراردادها اسمي از قيمت 
قطعي برده نشده است، مراجعه كرديم كه در پاسخ گفتند كه توجهي به 

اين متن نداشته باشيد و قرارداد شما قطعي است. 
اين مشتري گفت: حدود سه ماه پيش كه براي پيگيري مراجعه كرديم، 
گفتند كه بايد 212 ميليون تومان ديگر واريز كنيد تا خودرو را تحويل 
دهيم. تاكنون تنها تعدادي پيامك مبني بر تكميل وجه براي ما ارسال 
شده است كه با اين وضعيت ش��ركت عظيم خودرو، براي تكميل وجه 

اقدام نكرده ايم. 
وي اعالم كرد: به وزارت صنعت هم مراجعه و در آنجا يك شكايت نامه 
هم تنظيم كرديم، اما تاكنون پاس��خي دريافت نكرديم. در اين رابطه 
ايسنا موضوع را از شركت عظيم خودرو پيگيري كرد، اما اين شركت با 
وجود وعده پاس��خگويي، در اين زمينه پاسخي نداد. چندي پيش نيز 
تعدادي ديگر از مشتريان عظيم خودرو به ايسنا در مورد وضعيت خود 

گاليه كرده بودند. 
س��ال گذش��ته جعفري دولت آبادي، دادس��تان وقت تهران در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سؤالي در رابطه با بازداشت مديرعامل شركت 
عظيم خودرو و اتهامات وي و تعداد ش��كات، اظهار ك��رد: 17 پرونده 
پيش فروش خ��ودرو در دادس��تاني ته��ران مفتوح اس��ت و از جمله 
شركت هايي كه پرونده هاي آنها مفتوح اس��ت، شركت عظيم خودرو 

است. 
وي با اش��اره به بازداش��ت دو متهم در رابطه با اين پرونده، گفت: اين 
شركت صرفاً 150 فقره مجوز پيش فروش خودرو داشته، ولي متأسفانه 
حدود 4 هزار پيش فروش انج��ام داده و 700 ميليارد تومان ش��كات 

مطالبه دارند و حسب اعالم 200 ميليارد تومان اموال متهمان است. 

واكنش بهمني به اظهارات روحاني درباره 
تعلل دولت قبل در وصول ۲ ميليارد دالر

رئي�س كل اس�بق بان�ك مرك�زي ب�ا تكذي�ب اظه�ارات ديروز 
حس�ن روحان�ي مبن�ي ب�ر تعل�ل دول�ت قب�ل در بازگرداندن 
2ميلي�ارد دالر به كش�ور گف�ت: اوالً خري�د اوراق در دولت هاي 
قبل ت�ر )خاتم�ي( ب�وده و تعل�ل ه�م توس�ط دول�ت روحان�ي 
ش�ده، چ�ون اوراق در اي�ن دول�ت سررس�يد ش�ده اس�ت. 
رسانه هاي دولتي بعد از سخنان ديروز روحاني مدعي شدند: در سال 
1386 از محل فروش نفت ايران، دولت محمود احمدي نژاد مقاديري 
اوراق بهادار از طريق يك كارگزار لوكزامبورگي به نام »كلير استريم« 
خريداري ك��رد؛ اين كارگزار بخش��ي از اي��ن اوراق را در اروپا و بخش 
ديگري را به صورت فيزيكي در »س��يتي بانك« نيوي��ورك نگهداري 
مي كرده است. ايران حدود 10 ماه بعد از اعالم كارگزار لوكزامبورگي 
فرصت داش��ته تا مابقي اوراق قرضه را پس از فروش به داخل كش��ور 
منتقل كند، اما بنا به داليلي از جمله مناسب نبودن شرايط بازار اقدامي 

براي به فروش رساندن مابقي اين اوراق انجام نشد.
در اين خصوص، محمود بهمني در گفت وگو با تس��نيم در واكنش به 
اظهارات رئيس جمهور در يزد مبني بر تعل��ل دولت قبل در وصول 2 
ميليارد دالر و مصادره آن توسط دولت امريكا در سال 95 اظهار داشت: 
»اوالً آقايان چرا پس از شش سال االن به  يادش��ان آمد كه درباره اين 
مس��ئله صحبت كنند؟ اطالعات اين موضوع در بانك مركزي موجود 
است و به جاي فرافكني بهتر است س��راغ آرشيو بانك مركزي بروند و 

اطالعات دقيق را به مردم اعالم كنند. 
بهمني با بيان اينكه امكان برداشت اوراق تا زمان سررسيد وجود ندارد، 
تصريح كرد: سررسيد اين اوراق در دولت ما نبود؛ چرا آقايان در همين 

دولت اقدامي براي وصول 2 ميليارد دالر نكردند؟
رئيس كل بانك مركزي در دولت احمدي نژاد به مسئوالن دولت فعلي 
توصيه كرد تا پرونده هاي موجود در بانك مركزي را با دقت مطالعه كنند 
و اضافه كرد: اين اوراق در دولت نهم و دهم گرفته نش��ده است و زمان 
خريد آن مربوط به دولت هاي قبل اس��ت، ضمن آنكه زمان سررسيد 

اوراق نيز در دولت قبل نبوده است. 
بهمني اظهارات مربوط به تعلل دولت قبل براي وصول 2 ميليارد دالر 
را تكذيب كرد و گفت: اگر آقايان مدعي حقوق بيت المال هستند، چرا 

خودشان اقدامي براي احياي حقوق بيت المال انجام نمي دهند؟

نگراني در مورد جنگ تجاري طال را گران كرد
ه�ر اون�س ط�ال در معام�الت دي�روز ب�ه عل�ت نگران�ي 
در م�ورد تواف�ق تج�اري امري�كا و چي�ن و چش�م انداز 
كن�د ش�دن رش�د اقتص�ادي، 4/09 دالر افزاي�ش ياف�ت. 
به گزارش فارس به نقل از رويت��رز، قيمت طال پس از اينكه روز جمعه 
به كمترين ميزان در سه ماه گذشته رسيد، در معامالت ديروز به علت 
نگراني در مورد توافق تجاري امريكا و چين و چشم انداز كند شدن رشد 
اقتصادي، افزايش يافت.  هر اونس طال با 4/09 دالر افزايش 1463/09 
دالر فروخته شد.  برايان الن، دالل مركز گلدس��يلور سنگاپور گفت: 
»قيمت طال اكنون تا حدي پايين است و سرمايه گذاران تالش مي كنند 
از اين فرصت براي خريد طال استفاده كنند؛ چراكه با توجه به نگراني ها 
در مورد جنگ تجاري و اقتصاد جهان هن��وز جاي افزايش دارد. « الن 
اضافه كرد: خريد طال از سوي بانك هاي مركزي به ويژه چين نيز سبب 
افزايش قيمت ها شده است.  ترامپ روز شنبه گفت: مذاكرات تجاري 
با چين به خوبي پيش مي رود، اما امريكا تنها در صورتي با چين توافق 

مي كند كه آن توافق براي امريكا درست باشد. 
واشنگتن و پكن توافق كردند تا تعرفه ها را به عنوان بخشي از فاز نخست 

توافق تجاري لغو كنند، اما ترامپ بعداً چنين توافقي را تكذيب كرد. 
جنگ تجاري بازارهاي مالي را به هم ريخته و در مورد ركود اقتصادي 
جهان نگراني ايجاد كرده است و قيمت طال را در سال جاري تا 14 درصد 

افزايش داده است. 

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

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

هنوز خاطره تلخ صف هاي طوالن�ي كه از اواخر 
س�ال 97 و اوايل امس�ال ب�راي تهيه گوش�ت 
گرم واردات�ي ب�ا ارز 4200 توماني ايجاد ش�ده 
بود، فراموش نش�ده است،   براس�اس اطالعات 
بودج�ه خان�وار مرك�ز آمار اي�ران، ه�ر خانوار 
ايراني در س�ال 97 به طور متوسط 24 كيلوگرم 
گوش�ت دام مصرف ك�رده، اين در حالي اس�ت 
ك�ه متوس�ط مص�رف خانوارهاي مح�روم تنها 
يك كيلوگرم در س�ال تخمين زده ش�ده است. 
س��ال گذش��ته افزايش نرخ ارز و تصميم دولت به 
تخصيص ارز دولتي براي واردات كاالهاي اساسي و 
مصرفي مردم موجب شد 18 ميليارد دالر ارز دولتي 
به جيب سودجويان برود و مردم روزانه در صف هاي 
طوالني براي خريد گوش��ت دولتي معطل بمانند 
و رس��انه هاي خارجي و معاند نيز به ش��دت از اين 

اتفاقات بهره سياسي بردند. 
 اكنون نزديك به 1/5 س��ال از اجراي اين سياست 
مي گذرد و بس��ياري از تريبون داران اين سياس��ت 

دولت را همچنان نقد مي كنند. 
متأسفانه به دليل عدم رعايت برخي الزامات قيمت 
ارز در س��ال 97 با جهش هاي بزرگي مواجه ش��د. 
در ابتداي اجراي اين سياس��ت دولت تضمين كرد 
كه تمام نيازها و حتي تأمي��ن ارز واردات كاالهاي 
مصرفي مانند خودرو را با استفاده از ارز 4200توماني 
پوشش خواهد داد، اما پس از گذشت چند ماه و عدم 
ورود كاالها به كش��ور ايرادات تصميم دولت آشكار 
ش��د. بازار كاالهاي مورد نياز مردم در 18 ماه اخير 
به ش��دت تحت تأثير نرخ ارز بوده و حتي با كاهش 
نرخ ارز در مورد بسياري از كاالهاي مصرفي شاهد 
كاهش همتراز قيمت ها نبوده ايم. به طوري كه اخيراً 
رئيس س��ازمان تعزيرات از غير واقعي بودن قيمت 

كاالها خبر داد و از عدم كاهش قيمت ها پس از ثبات 
و كاهش نرخ ارز گله كرد. 

در س��بد مصرف روزانه مردم، دو كاالي گوش��ت و 
برنج بيش از ساير كاالها نمود دارد. اطالعات موجود 
در مركز جمعيِت معاونت طرح ه��اي آماري مركز 
آمار كه وظيف��ه تدوين طرح هزين��ه درآمد خانوار 

حكايت دارد. 
 هر خان�وار ايران�ي 2كيلو گوش�ت مصرف 

كرده اند
برآورد متوسط مصرف توسط خانوارهاي معمولی 
ساكن شهرها و روس��تاهاي كش��ور در طرح مهم 
هزينه درآمد كه به همت مركز آمار تهيه شده نشان 
مي دهد در س��ال 96 ميزان مصرف گوشت دام در 
يك خانوار ش��هري 26/103كيلوگ��رم و در خانوار 

روستايي 29/664 كيلوگرم بوده است. 
برآورد متوسط مصرف خانوارهاي ساكن شهرها و 
روستاهاي كش��ور در طرح هزينه درآمد مركز آمار 
نشان مي دهد در س��ال 97 متوسط ميزان مصرف 
گوشت دام در يك خانوار شهري 21/816 كيلوگرم 
و در خانوار روستايي 24/278 كيلوگرم بوده است. 
با مقايسه اين دو آمار ميزان مصرف گوشت در خانوار 
ش��هري 4/3 و در خانوار روس��تايي 5/3 كيلوگرم 
كاهش يافته است. با توجه به آمارهاي ارائه شده هر 
خانوار ايراني طي سال 1397 به طور متوسط در ماه 
حدود دو كيلوگرم گوش��ت دام مصرف كرده است.  
الزم به ذكر اس��ت، اين آمار شامل ميانگين مصرف 
تمامي دهك ه��اي جامعه بوده، ام��ا ميزان مصرف 
در دهك هاي محروم تر جامعه بسيار پايين تر از اين 

مقدار اس��ت. در محروم ترين دهك، ميزان مصرف 
گوشت در سال به يك كيلوگرم مي رسد كه اختالف 

بااليي با ميانگين كل جامعه داشته است. 
 بر اين اساس چهار گروه پرهزينه جامعه به ترتيب 
25 كيلو، 45 كيل��و، 67 كيلو، 93 كيل��و گرم انواع 
گوشت دام بوده است.  بررسي هاي عمومي آمارهاي 
توليدي مركز آمار ايران نش��ان مي ده��د در حال 
حاضر م��واردي مثل كف ميزان مص��رف كاالهاي 
اساس��ي در س��ال 97، ميزان توليد اي��ن كاالها با 
محوريت گوشت )دفتر كشاورزي معاونت طرح هايي 
آماري(، ميزان واردات كاالهاي مذكور و همچنين 
شاخص قيمت مصرف كننده به صورت ماهانه توليد 
مي شود، اين در حالي اس��ت كه بررسي اين آمارها 
براي س��ال 98 ضرورتي غير قابل كتمان است. هر 
چند براي دسترسي به طرح بودجه خانوار در سال 
98 بايد تا پايان س��ال منتظر ماند، ام��ا با توجه به 
احتمال تغيير سياست ارزي دولت در سال 99 الزم 
اس��ت يك گزارش تحليلي دقيق از ميزان مصرف 
خانوارها از كاالهاي اساس��ي تولي��د، تخمين و در 

اختيار سياست گذار قرار گيرد. 
 ميزان مصرف برنج هم در خانوار ش�هري و 

روستايي كاهش يافت
همچنين در س��ال 96 ميزان مصرف برنج در يك 
خانوار ش��هري 119/858 كيلوگ��رم و در خانوار 
روس��تايي  114/085 كيلوگرم بوده اس��ت. اين 
در حالي اس��ت كه در س��ال 97 مي��زان مصرف 
برنج در يك خانوار ش��هري  102/291 كيلوگرم 
و در خان��وار روس��تايي 111/131 كيلوگرم بوده 
است، به اين ترتيب ميزان مصرف برنج در خانوار 
ش��هري به صورت تقريبي 17/5 كيلوگرم كاهش 

يافته است. 

»یک کیلو گوشت در سال«،  سهم محروم ترین خانوارهای ایرانی

سپرده هاي بانكي زیاد شد
آماره�اي بان�ك مرك�زي از افزاي�ش 26/9 درص�دي مان�ده 
س�پرده ها و 21/7 درصدي مانده تس�هيالت بانك�ي در پايان 
تي�ر 9۸ نس�بت به مقطع مش�ابه س�ال قب�ل حكاي�ت دارد. 
به گزارش تس��نيم، گزارش بان��ك مركزي از وضعي��ت كل مانده 
سپرده ها و تسهيالت ريالي و ارزي بانك ها و مؤسسات اعتباري در 
پايان تيرماه س��ال 1398 حاكي از آن است كه مانده كل سپرده ها 
بالغ بر 22165/1 هزار ميليارد ريال شده كه نسبت به مقطع مشابه 
سال قبل4696/4  هزار ميليارد ريال )26/9درصد( و نسبت به پايان 

سال قبل معادل 1491/7 هزار ميليارد ريال )7/2درصد( افزايش  را 
نشان مي دهد. بانك مركزي توضيح داده است كه يكي از علل مهم 
باال بودن رقم تسهيالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر 
مركزي بسياري از شركت ها و مؤسسه هاي توليدي ساير استان ها 
در اس��تان تهران بوده و عمده فعاليت هاي بانكي آنها توسط شعب 

بانك ها و مؤسسه هاي اعتباري استان تهران انجام مي شود. 
بيشترين مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده11969/8  
هزار ميليارد ري��ال و كمترين مبلغ مربوط به اس��تان كهگيلويه و 

بوير احمد معادل 59/5 هزار ميليارد ريال است. 
مانده كل تس��هيالت بالغ ب��ر16108/9 هزار ميليارد ريال اس��ت 
كه نس��بت به مقطع مشابه س��ال قبل2872/5 هزار ميليارد ريال 
)21/7درصد( و نسبت به پايان سال قبل 1018/7هزار ميليارد ريال 
)6/8درصد( افزايش داشته است. بيشترين مبلغ تسهيالت مربوط 
به استان تهران با مانده10445/2 هزار ميليارد ريال و كمترين مبلغ 
مربوط به اس��تان كهگيلويه و بوير احمد معادل 54/8هزار ميليارد 

ريال است. 

گزارش2

بانک
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