
با گذش�ت چن�د روز از آغاز س�هميه بندي 
بنزين، دولت در حال صدور بخشنامه هايي 
اس�ت ك�ه ب�ا آن س�عي دارد تغييراتي در 
س�هميه ها اعم�ال كن�د؛ ب�ه مانن�د چند 
ماه نخس�ت س�هميه بندي در دول�ت نهم. 
عجله دولت براي س��هميه بندي موجب ش��د 
ت��ا بس��ياري از نگرانی ها و دغدغه ها توس��ط 
گروه هاي مختلف مطرح ش��ود ك��ه بر همين 
اس��اس، اطالعيه ه��اي جدي��دي از س��وي 
دس��تگاه هاي مربوط صادر مي ش��ود. اين در 
حالي اس��ت كه دولت زمان كافي براي اعالم 
جزئيات دقيق تري را داشت، اما ترجيح داد در 
ابتدا اين طرح را اجرا كرده و در مرحله بعد آن 

را اصالح كند. 
اين اتفاقات در شرايطي رخ مي دهد كه تجارب 
سهميه بندي بنزين در دولت قبل وجود داشت 
و در همان س��ال 86 نيز يك سالي زمان برد تا 
مشكالت موجود در اين طرح برطرف شود. با 
توجه به اين تجربه انتظار مي رفت دولت با تدبير 

بيشتري سهميه بندي بنزين را اجرايي كند. 
گفته مي شود، وزارت كشور مسئول تخصيص 
سهميه هاس��ت ك��ه در كميت��ه اي متش��كل 
از نهاده��اي ديگ��ر از جمل��ه وزارت نفت اين 
درخواست ها بررسي مي ش��ود. چنين وضعی 

باعث شده تا اصناف مختلفي خواستار تغييراتي 
در سهميه ها باشند و دولت نيز با برخي از آنها 
موافقت كرده اس��ت. اگر دولت پيش از اجراي 
س��هميه بندي تمامي اين مس��ائل را در نظر 
مي گرفت اي��ن طرح ملي به ش��كل منظم تر و 
دقيق تري اجرا مي ش��د، اما همچنان ش��اهد 
تغييرات و پديده هايي هس��تيم كه به راحتي 
مي ش��د پيش از اجراي س��هميه بندي آنها را 

پيش بيني و برطرف كرد. 
فريد عامري، مديرعامل اس��بق ش��ركت ملي 
پخش كه در زمان وي سهميه بندي بنزين اجرا 
شده بود، يكي از اشتباهات اين طرح را تعيين 
نكردن س��هميه  براي بنزين س��وپر دانست و 
افزود: »با توج��ه به اينكه بي��ش از ۵۰ درصد 
خودروهاي موجود در چرخه حمل و نقل كشور 
بايد از بنزين سوپر استفاده كنند، بهتر بود كه 
دولت براي اين بخش نيز سهميه اي را در نظر 
مي گرفت، چراكه در اين شرايط خودروها دچار 
بدسوزي مي ش��وند و با توجه به اينكه هزينه 
تعميرات افزايش يافته و عماًل س��رمايه ملي از 
دس��ت مي رود، بنابراين وزارت نفت بايد براي 

اين بخش نيز سهميه اي را لحاظ مي كرد.« 
  فرسوده ها حذف شدند

اما آخرين خبرها از تغييرات سهميه ها حاكي 

از حذف فرسوده هاس��ت. در همين باره، مدير 
برنامه ريزي ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران گفت: »مصوبه دولت به ما مي گويد 
ك��ه فق��ط س��هميه خودروهاي ش��خصي و 
موتورس��يكلت ها ذخيره مي ش��ود و سهميه 
ناوگان عمومي در پايان ماه، به ماه بعد منتقل 

نمي شود.« 
ش��هرام رضايي در گفت وگو با تس��نيم اظهار 
داشت: »موتورس��يكلت هاي با سن باالي 1۰ 
سال بر اساس مصوبه هواي پاك، فرسوده تلقي 
مي شوند و بر اساس قانون به آنها كارت سوخت 
داده نمي شود، از اينرو سهميه بنزين نيز ندارند؛ 
اگر بخواهد اين قانون تغيير كند، بايد به ما ابالغ 
شود؛ تا اين لحظه هيچ ابالغي به شركت نفت 
براي اينكه ب��ه دارندگان موتورس��يكلت هاي 
با سن باالي 1۰ س��ال، كارت سوخت بدهيم، 
صورت نگرفته اس��ت، اما هر زم��ان اين ابالغ 
صورت بگيرد ما آمادگي داريم كه به آنها كارت 

سوخت و سهميه بدهيم.« 
رضايي در خصوص س��هميه بنزين پيك هاي 
موتوري گف��ت: »در آخري��ن كارگروهي كه 
متشكل از وزارتخانه هاي كشور، نفت و سازمان 
برنامه و بودج��ه بود، آنجا مص��وب كردند كه 
فعاالن پيك هاي موتوري به شرط آنكه پيمايش 

و سامانه داشته باش��ند كه وزارت كشور طبق 
آن، پيمايش آنها را با عنوان موتورسيكلت هاي 
حمل بار ش��هري مورد تأييد ق��رار دهد، ما به 
صورت اعتباري و بر اساس تفاوت نرخ هاي اول 

و دوم به آنها سهميه بنزين مي دهيم.« 
وي ادامه داد: »تاكسي هاي اينترنتي هم بايد 
پيمايش شان تأييد شود و بعد از تأييد پيمايش 
توسط وزارت كشور، سهميه اعتباري آنها واريز 

مي شود.« 
مدي��ر برنامه ري��زي ش��ركت مل��ي پخ��ش 
فرآورده هاي نفتي ايران در پاسخ به اينكه »اگر 
كس��ي در دو برند متفاوت تاكسي اينترنتي به 
صورت همزمان فعال باش��د، چگونه س��هميه 
دريافت مي كند«، گفت: »بر اس��اس مجموع 
پيمايش در تمامي برند هاي تاكسي اينترنتي 
كه فعاليت مي كند، س��هميه اعتباري دريافت 

خواهد كرد.« 
وي اف��زود: »اگر ف��ردي كه در تاكس��ي هاي 
اينترنتي يا پيك هاي موتوري مشغول فعاليت 
اس��ت و س��هميه اي دريافت نمي كند، بايد از 
ش��ركت كارفرماي خود يا اتحاديه مربوط به 
فعاليتش پيگيري كند ت��ا ميزان پيمايش وي 
در سامانه اي ثبت شود و اتحاديه و شركت هاي 
مربوطه، از وزارت صمت و وزارت كشور پيگيري 
مي كنند و در اين صورت است كه وزارت كشور 
ميزان پيمايش اين فرد را تأييد كرده و سهميه 
به صورت اعتباري در پايان هر ماه به وي تعلق 

مي گيرد.« 
  سهميه روستايي؟

مديركل دفتر حمل مس��افر سازمان راهداري 
و حمل ونق��ل جاده اي ه��م با بي��ان اينكه در 
بسياري از روستاها ناوگان شخصي حمل و نقل 
روستائيان را انجام مي دهد، گفت: »پيشنهاد 
داده ايم اين ناوگان شناسايي و ساماندهي شوند 

و سهميه سوخت به آنها اختصاص يابد.« 
داريوش باقرجوان اضافه كرد: »در سال هاي 
گذش��ته بحث��ي در ح��وزه فعاليت ن��اوگان 
روستايي در س��ازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده  اي شكل گرفت و ادامه يافت، در برخي 
از مسيرهاي روستايي به دليل اقتصاد پايين 
اين بخش، ناوگان��ي غير از ن��اوگان عمومي 
جاده اي در ح��ال فعاليت هس��تند كه ما در 
حال بررسي هس��تيم تا فعاليت اين ناوگان را 
در كوتاه مدت، ميان و بلندمدت به حمل ونقل 

عمومي برسانيم.«  
گفتني اس��ت، در مصوبه سهميه بندي بنزين، 
سهميه سواري هاي كرايه عمومي بين شهري 
با پ��الك »ع« ماهانه 7۵۰ ليتر ب��راي ناوگان 
تك س��وز و 4۵۰ ليتر براي ناوگان دوگانه سوز 

اختصاص يافته است. 
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 آغاز تغییر در کاهش و افزایش
 برخی سهمیه های بنزینی

خودروهاي با عمر 25 سال و موتور سيكلت هاي 10 ساله از دريافت سهميه كنار گذاشته شدند

وحیدحاجیپور
گزارشیک

 نبود تنوع و کیفیت پایین
 در سبد صادرات غیرنفتي!

نب�ود تنوع و كيفي�ت پايين در س�بد ص�ادرات غيرنفتي موجب 
از دس�ت رفت�ن فرص�ت در تج�ارت فرام�رزي ش�ده اس�ت. 
كارشناسان معتقدند توليد اقالم صنعتي محدود است و با اين تعداد 
نمي شود در بازار يك هزار و  1۰۰ ميليارد دالري كشور هاي همسايه 

جايگاه پيدا كرد. 
توسعه صادرات در سطح كشور نيازمند همبستگي نهادهاي مختلف 
است كه در اين بين توجه به امر توليد در بنگاه هاي كوچك و متوسط 
يكي از اولويت هاس��ت. صادرات غيرنفتي هميش��ه در طول تاريخ 
تجارت خارجي، از اهميت زيادي برخوردار بوده است، البته اهميت 
آن با اُفت و خيزهاي زيادي مواجه بوده و اقتصاد ايران هميشه به طور 
غيرمستقيم وابسته به نفت است و نتوانس��ته به طور جدي با تجار 
خارجي رقابت كند؛ اين در حالي اس��ت كه همه اين عوامل موجب 
ش��ده تا زمينه هاي مناس��بي براي تجارت به خصوص صادرات، در 
كشور فراهم نشود. تنوع بخشي به اقالم صادراتي مهم ترين فاكتور 
براي صادرات است، چراكه تعداد اين اقالم محدود است و با اين تعداد 
نمي شود در بازار يك هزار و  1۰۰ ميليارد دالري كشور هاي همسايه 

جايگاه پيدا كرد. 
  نبود توليدات، از ديگر مشكالت مربوط به صنايع است

عليرضا كالهي صمدي، عضو اتاق بازرگاني ته��ران در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نبود تنوع در سبد صارداتي غيرنفتي 
گفت: »متأس��فانه نبود تنوع و كيفي��ت پايين در س��بد صادراتی 
غيرنفتي، يكي از موضوعات مهم مورد بحث در اتاق بازرگاني بوده 
و اعضاي اين اتاق در تالش براي ارائه راهكار مناسب براي رفع اين 

معضل است.« 
وي افزود: »يكي از عوامل كاهش اين تنوع و كيفيت پايين در سبد 
صادرات غيرنفتي، شرايط خاص كسب و كار است. اين در حالي است 

كه هم اكنون مزيت مناسبي براي صنايع ساخت محور نداريم.«
كالهي صمدي در ادامه نبود توليدات در صنايع را از ديگر مشكالت 
مربوط به اين سبد صادراتي دانست و تصريح كرد: »هم اكنون توليدات 
در صنايع بسيار محدود است و همين امر موجب مي شود كه رقابت با 

بازار هاي جهاني به مراتب كمتر شود.« 
عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان اينك��ه هم اكنون نرخ باالي تأمين 
كاال از ديگر مشكالت مربوط به سبد صادرات غير نفتي است، افزود: 
»متأسفانه در بس��ياري از صنايع همچون خودرو مشكالتي از قبيل 

قيمت باال و نبود كيفيت بيشتر به چشم مي خورد.« 
عضو اتاق بازرگاني تهران در ادامه بيان كرد: »ايران در صورت حضور 
موفق در اوراسيا ش��انس آن را خواهد داش��ت تا كاال هاي خود را به 
ساير كشور هاي اروپايي و آسياي ميانه معرفي كند؛ به اين ترتيب در 
آينده نه چندان دور، ميزان صادرات غيرنفتي ايران افزايش چشمگير 

خواهد داشت.« 
  تحريم ها  از عوامل تأثيرگذار در كاهش صادرات غيرنفتي 

است
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران معتقد است: »تحريم ها يكي از عوامل 
كاهش تنوع صادرات غيرنفتي اس��ت، چراكه اين امر موجب ش��ده 

ارتباطات بين المللي ما با ديگر كشور ها قطع شود.« 
حسين س��الح ورزي در ادامه از ديگر مش��كالت موجود در اين امر 
گفت: »هم اكنون از نظر ديپلماس��ي اقتصادي در زمينه پيمان ها و 
توافق هاي دوجانبه دستاورد هاي زيادي نداشتيم به استثناي اجراي 
طرح اوراسيا، چراكه اين طرح باعث شده كه محصوالت جديد ايراني 

ايجاد شود.« 
وی بيان كرد: »محدوديت و ممنوعيت هايي كه براي اقالم صادراتي 
اعمال شده باعث شده بود كه ارتباطات با بازار هاي جهاني به مراتب 
كمتر شود؛ اين در حالي است كه افزايش نرخ ارز باعث شده كه فرصت 
خوبي براي صادراتمان به وجود آيد و ما بتوانيم در بازار هاي جهاني 

حضور پررنگ تر و گسترده تري داشته باشيم.« 
به گفته نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران، امروز اقتصاد ايران به سمت 
ص��ادرات غيرنفتي در حال حركت اس��ت و اين برنام��ه نياز به يك 
پيگيري جدي در بازار هاي منطقه دارد و در اين ميان كش��ور هاي 

اوراسيا مي توانند براي ايران اهميت زيادي داشته باشند. 
وی با تأكيد بر اينكه ش��رايط تحريم��ي و برخي موان��ع و مقررات 
داخلي باعث كاهش تنوع صادراتي در بازار هاي جهاني ش��ده است، 
افزود: »اين در حالي است كه ما منكر آن نيستيم كه صادركننده ها 
در فرآيند نش��انه تجاري، بازاريابي و بازاررس��اني نتوانستند كاالي 
خود را توس��عه دهند، اما افزايش نرخ ارز، توانست فرصت خوبي را 
براي صادركنن��دگان به وجود آورد، چراكه اين امر موجب ش��د كه 

حضورشان در بازار هاي جهاني گسترده تر شود.« 
اين فعال اقتصادي تصريح كرد: »ما بايد به س��مت واقعي شدن نرخ 
كاال هاي صادراتي حركت كنيم تا امكان رقابت با خارجي ها را در بازار 
اوراسيا داشته باشيم. عضويت در اين اتحاديه مي تواند به واقعي شدن 

اين نرخ ها نيز كمك كند.« 
  افزايش فرصت هاي تلف ش�ده در ارس�ال كاال در تجارت 

فرامرزي 
همچنين فاطمه مقيمي، عضو ديگر اتاق بازرگاني تهران در اين باره 
گفت: »اگر ما قابليت توليدات صادرات محور را در كشور داشته باشيم، 
اين امر مي تواند در سبد كاالي صادراتي غيرنفتي تأثير بسزايي داشته 
باش��د؛ اگر اين امر صورت نگيرد به طور قطع، حض��ور در بازارهاي 

بين المللي را از دست خواهيم داد.« 
وي توليد با كيفيت و رقابت در بازارهاي بين المللي و قيمت تمام شده 
كاال را از ديگر عوامل مهم در سبد كاالي صادراتي غيرنفتي دانست و 
گفت: »مدت زماني كه بتوان اين مسير را طي كرد از ديگر اولويت هاي 

مهم در اين كاالي صادراتي غيرنفتي است.« 
مقيمي در ادامه از فرصت هاي از دست رفته در تجارت فرامرزي گفت: 
»زماني كه در رتبه هاي جهاني نگاه كنيم، فرصت هاي تلف شده در 
ارسال كاال در تجارت فرامرزي زياد شده است كه اين امر مي تواند ما 

را در رقابت در بازارهاي جهاني حذف كند.« 
اين عضو اتاق بازرگاني تهران بي��ان كرد: »تالش هايي براي كيفيت 
محصوالت و همچنين ممنوعيت كاال صورت گرفته كه اميدواريم با 

همكاري مسئوالن اين موضوع مرتفع شود.« 
مقيمي با اشاره به راهكار هاي متعددي كه مي تواند به توسعه صادرات 
غيرنفتي كشور كمك كند، افزود: »اگرچه ما مسئوالن دولتي را خادم 
حوزه صادرات مي دانيم و از اقداماتي كه در اين حوزه انجام داده اند 
قدرداني مي كنيم، اما بايد تالش بيش��تري براي تس��هيل ش��رايط 

صادرات انجام دهند.« 
اين فعال عضو اتاق بازرگاني تصريح كرد: »در گذش��ته، بسياري از 
فعاالن اقتصادي و تجار با مش��كالتي همچون ممنوعيت صادرات 
مواجه بوده اند كه البته تالش شد تا اين ممنوعيت ها مرتفع شود.« 
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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

بر اساس آمار منتشره از سوي بانك مركزي، 
به رغم آنكه در مهرماه امسال تعداد معامالت 
آپارتمان هاي مسكوني تهران به 3 هزار و 400 
واحد رسيده و نسبت به ماه گذشته 22 درصد 
افزايش يافته، اما نس�بت به ماه مشابه سال 
گذش�ته 63/7 درصد كاهش داشته است. 
به گزارش ايسنا، بر اس��اس گزارش مركز آمار 
اتاق تعاون ايران، بررسي هاي آماري در بخش 
ساختمان در مهرماه سال جاري نشان مي دهد 
كه عدد شاخص مديران خريد )شامخ( كل در 
بخش ساختمان 44/3 بوده است. عدد شامخ، 
ش��اخص مديران خريد اس��ت كه )PMI( يا 
 Purchasing Managers Indexنام دارد 
و يكي از مهم ترين شاخص هاي اقتصادي است 
كه مورد پذيرش اكثر كش��ورهاي توسعه يافته 

قرار دارد. 
به موج��ب نتاي��ج به دس��ت آم��ده در بخش 
ساختمان در مهرماه سال جاري در رابطه با نحوه 
ارزيابي عدد ش��امخ كل، اين عدد براي مهرماه 
معادل 44/3۰ است كه نشان مي دهد وضعيت 
بخش ساختمان نسبت به ماه قبل روند آرامي 
داشته و اين وضعيت در اكثر زيربخش هاي اين 

شاخص قابل مالحظه است. 

نكته جال��ب توجه به انتظ��ارات مثبت فعاالن 
اقتصادي مرتبط است كه با رقم شاخص 61/39، 
به رغم همه ش��رايط پيش گفته شده، براي ماه 
بعد بهبود وضعيت را پيش بين��ي كرده اند و با 
توجه به ارتباط صنعت ساختمان با بسياري از 
صنايع و رسته هاي شغلي كشور، دوره هاي رونق 

و ركود آن مستقيماً به رونق و ركود بخش زيادي 
از صنايع كشور مي انجامد. 

بر اساس گزارش مركز آمار اتاق تعاون ايران، در 
يك دسته بندي كلي، بخش ساختمان در ايران 
شامل دو بخش كلي مس��كوني و غيرمسكوني 
)تجاري و عمراني( است كه در بخش مسكوني 

طبق آمار منتش��ره توس��ط بانك مركزي، در 
مهرم��اه 98 تع��داد معام��الت آپارتمان هاي 
مسكوني تهران )به عنوان نمونه آماري بزرگ 
از كل كشور( به 3 هزار و 4۰۰ واحد رسيده كه 
هرچند نسبت به ماه گذشته ۲۲ درصد افزايش 
يافته، اما نسبت به ماه مشابه سال گذشته 63/7 

درصد كاهش را نشان مي دهد. 
متوسط قيمت هر متر مربع نيز به ترتيب ۰/4و 
47/7 نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته 
افزايش را تجربه كرده است؛ درحالي كه قدرت 
خريد در اين بازار به دليل ت��ورم باال همچنان 
پايين اس��ت؛ پيش بيني مي ش��ود طرح اقدام 
ملي مس��كن كه با هدف افزايش توليد مسكن 
و پاس��خگويي به نياز جامعه صورت مي گيرد، 
بتواند در صورت اجراي درست و كارشناسانه، 
در بلندمدت تغييراتي را در بازار مسكن ايجاد 

كند. 
در بخش ساخت و سازهاي عمراني نيز به واسطه 
تأثير تحريم هاي ظالمانه امريكا بر درآمدهاي 
نفتي و همزمان تأثير كاهش درآمدهاي نفتي 
بر كاهش اعتبارات عمران��ي دولت، كند بودن 
آهنگ رش��د پروژه هاي عمران��ي دور از انتظار 

نيست. 

كاهش ۶۴ درصدي معامالت آپارتماني مهرماه 98 نسبت به سال گذشته
گزارش2

معاون ام�ور بازرگان�ي وزير صنع�ت، معدن و 
تجارت گفت: مي توانيم در كمتر از 4۸ ساعت 
كاال را از سطح انبارها به سطح عرضه برسانيم 
و فروش�گاه هاي زنجيره اي كاالهاي خود را با 
تخفيف 10 تا 30 درصدي به مردم عرضه مي كنند. 
به گزارش ايسنا، عباس قبادي در جلسه با اصناف 
و مديران فروش��گاه هاي زنجي��ره اي بيان كرد: 
هماهنگي خوبي ميان زنجيره هاي پخش و توزيع 
وج��ود دارد و از اين لحاظ در اين ش��رايط جديد 
مش��كلي براي پخش و توزيع كاالها در س��طح 
عرضه نداريم.  وي ادامه داد: ظرفيت هاي خوبي 
در پخش و توزيع كاال داريم كه با استفاده از اين 
ظرفيت ها مي توانيم در كمتر از 48 ساعت كاالها 

را از سطح انبارها به سطح عرضه برسانيم.  معاون 
امور بازرگاني وزير صمت با اعالم اينكه ش��ركت 
بازرگاني دولتي با شركت هاي پخش براي توزيع 
كاالها در فروشگاه هاي زنجيره اي و سطح عرضه 
لينك شده است، افزود: فروشگاه هاي زنجيره اي 
قول داده ان��د كه كاالهاي خ��ود را با تخفيف 1۰ 
تا 3۰ درص��دي به مردم عرضه كنن��د.  قبادي با 
اعالم اينك��ه وضعيت كاالها و قيمت ها مناس��ب 
و در شرايط خوبي اس��ت، گفت: قيمت كاالهاي 
اس��تراتژيك همچون روغن، برنج، شكر، گوشت 
قرمز و مرغ روند كاهش��ي هم دارد و قرار شد به 
صورت ويژه براي ارائه تخفيفات در فروشگاه هاي 

زنجيره اي عرضه شوند. 

تخفیف ۳۰ درصدي فروشگاه هاي زنجیره اي
خبرکوتاه

رئيس�ه اتحاديه بارفروش�ان ايجاد اختالل 
در حمل و نق�ل مي�وه توس�ط كامي�ون ب�ه 
دلي�ل افزاي�ش قيم�ت بنزي�ن را تكذيب 
ك�رد و گف�ت: ۸0 درص�د كاميون ه�اي 
حمل مي�وه از گازوئيل اس�تفاده مي كنند. 
مصطفي دارايي  نژاد در گفت و گو با مهر، مباحث 
مطرح شده مبني بر اينكه افزايش قيمت بنزين 
موجب اختالل در حمل و نقل كاميون ها و عدم 
عرضه در بازار تهران شده است را تكذيب كرد 
و گفت: چنين مسئله اي به هيچ عنوان صحت 
ندارد. كاميون هاي حمل ميوه از بنزين استفاده 

نمي كنند و گازوئيل سوز هستند. 
وي با بيان اينكه براي حمل ميوه از كاميون هاي 

تك، خاور، 1۰ چرخ و تريلي استفاده مي شود، 
گفت: تمامي اين وس��ايل از گازوئيل استفاده 
مي كنند و تنه��ا ۲۰ درصد ماش��ين هايي كه 
براي حمل ميوه از آنها استفاده مي شود، بنزين 
مصرف مي كنند كه آنها نيز شامل نيسان هايي 
هستند كه از شمال كشور پرتقال و نارنگي را به 

تهران حمل مي كنند. 
رئيس اتحاديه بارفروش��ان اضافه كرد: طي دو 
روز گذش��ته ش��اهد بارندگي در سطح كشور 
بوديم كه اين مسئله مش��كالتي را در جاده ها 
براي رانندگان ايجاد كرده است و طي روزهاي 
آينده با متعادل شدن شرايط جوي اين مسئله 

نيز برطرف خواهد شد. 

قیمت  میوه هیچگونه افزایشي نداشته است

بهناز قاسمی


