
اوراق سلف نفتي با طرح گشايش دولت متفاوت است 
 انتشار اوراق سلف نفتی برای دولت تأمین مالی ریالی دارد

به نظر می رسد دولت به دنبال اجرای طرحی است که با عرضه اوراق مالی به منابع ارزی دست یابد

88498433سرويس  اقتصادي4

ش��نبه 25 م��رداد 1399 | 25 ذ ي الحج��ه 1441 || روزنامه جوان |  شماره  6000

جدیدتری�ن آماره�اي ارائه ش�ده از س�وي 
س�ازمان توس�عه تجارت نش�ان مي دهد در 
ماه ه�اي گذش�ته، ص�ادرات محص�والت 
کش�اورزي ای�ران افزای�ش یافت�ه اس�ت. 
به گزارش ايسنا، در شرايطی كه طبق برآوردهاي 
بانك جهان��ي، احتماالً در س��ال ۲۰۲۰ ميالدي 
تحت تأثير ش��يوع كرونا، ميزان تجارت جهاني 
ميان كشورهاي مختلف جهان تا مرز ۳۰ درصد 
كاهش خواهد يافت، قطعاً ايران نيز نمي تواند خود 

را از اين روند مستثنا كند، اما آمارهاي جديد نشان 
مي دهد در صادرات بخشي، مي توان آمارهاي قابل 
اتكايي را به وجود آورد. در حالي كه طبق آمارهاي 
رسمي در ماه هاي ابتدايي امسال، صادرات ايران 
نيز حدود ۳۰ درصد كاهش يافته، سازمان توسعه 
تجارت از افزايش ميزان ص��ادرات ايران در حوزه 
محصوالت كش��اورزي خبر داده است. بر اساس 
اعالم اين س��ازمان، در چهار ماهه ابتدايي س��ال 
جاري، ميزان صادرات كشاورزي ايران از نظر وزني 

حدود ۲۵ درصد و از نظر ارزشي حدود ۱۶ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته 
اس��ت. همچنين در حوزه ص��ادرات محصوالت 
صنايع غذايي نيز صادرات اي��ران تا پايان تير ماه 
امسال و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل رشدي 
۱۱ درصدي را به ثبت رسانده است. هرچند بخش 
قابل توجهي از صادرات غيرنفتي ايران نيز مربوط 
به كاالهاي پتروشيمي يا وابسته به نفت مي شود 
اما در ش��رايط تحريمي و محدوديت هاي حاصل 

از كرونا، صادرات محصوالت غذايي و كشاورزي 
مي تواند اهميت قابل توجهي داشته باشد. مهدي 
عليپور فع��ال اقتصادي  در گفت وگو با ايس��نا، با 
اشاره به روند ش��يوع كرونا در منطقه اظهار كرد: 
بسياري از كشورهاي حاشيه خليج فارس با توجه 
به ترس حاصل از شيوع كرونا، در ماه هاي گذشته 
قرنطينه هاي س��ختي را اجرايي كرده اند و بسته 
ش��دن مرزها كار را براي تأمين موادغذايي مورد 

نياز آنها دشوار كرده است. 

افزايش صادرات محصوالت كشاورزي ايران 
  كشاورزي

 ۱۴۰  هواپيما  از ۳۰۰  فروند موجود
فعال است

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بر اساس آمارها، ایرالین ها 
ح�دود ۳۰۰هواپیم�ا تحت تمل�ك دارند، ام�ا از این می�زان تنها 
ح�دود ۱4۰هواپیما در خط پ�روازي مش�غول فعالیت هس�تند. 
رحمت اهلل فيروزي پوربادي در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به مشكالت 
حمل و نقل هوايي كشور گفت: صنعت هوايي كشور جزو صنايعي است 
كه بيشتر تحريم ها عليه آن وضع شده است، همين مسائل و اقدامات 
موجب شده كه ما نتوانيم اقدام به خريد هواپيماهاي جديد و نوسازي 

ناوگان حمل و نقل هوايي كنيم. 
نماينده مردم قمصر، بادرود و نطنز در مجلس ش��وراي اسالمي گفت: 
در دو دهه اخير هر هواپيمايي كه وارد كشور شده به جز برخي موارد 
اخير، هواپيماهاي دست دوم و كاركرده بوده كه اين مسئله تحت تأثير 

تحريم هاي گسترده دشمنان عليه كشورمان بوده است. 
وي با بيان اينكه قطعاً نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي كشور بسيار 
ضروري است، افزود: شركت هاي هواپيمايي به دليل تحريم و مشكالت 
ديگر نتوانس��ته اند اقدام به خريد هواپيما كنند و اين مس��ئله موجب 

افزايش عمر ناوگان حمل و نقل هوايي كشور شده است. 
وي گفت: بر اساس آمارها، ايرالين ها حدود ۳۰۰هواپيما تحت تملك 
دارند، اما از اين ميزان تنها حدود ۱4۰هواپيما در خط پروازي مشغول 
فعاليت هستند. از طرف ديگر ش��يوع بيماري كرونا آسيب بسياري به 
صنعت هوايي كشور وارد كرده كه بايد در راستاي حمايت از ايرالين ها 

و فعاالن اين حوزه گام هاي بلندي برداشته شود. 
........................................................................................................................

 جزئيات طرح سهميه بندي بنزين 
سرانه خانوار

بنزی�ن س�رانه خان�وار«  براس�اس ط�رح »س�همیه بندي 
ماهان�ه ب�ه ه�ر ف�رد ۳۰لیت�ر بنزی�ن س�همیه اي پرداخ�ت 
خواه�د ش�د ک�ه ب�ه کارت سرپرس�ت خان�وار واریز مي ش�ود. 
احمد اميرآبادي فراهاني عضو هيئت رئيس��ه مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به »طرح سهميه بندي بنزين سرانه 
خانوار« در صحن علني مجلس به صورت عادي اعالم وصول شد، گفت: 
بر اساس اين طرح ماهانه به هر فرد ۳۰ليتر بنزين سهميه اي پرداخت 
خواهد ش��د كه به كارت سرپرس��ت خانوار واريز مي شود و سرپرست 
فرصت دارد تا پايان ماه آن را مصرف كند و اگر مقداري از آن باقي ماند 
زماني- كه دولت مي خواهد كارت سرپرست را مجدد شارژ كند- موظف 
است كل باقي مانده آن را براساس قيمت 9۰درصد فوب خليج فارس 
خريداري و به حساب سرپرست واريز كند كه زيرساخت هاي اين طرح 

توسط شركت پخش و پااليش فرآورده هاي نفتي آماده شده است. 
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اس��المي با تأكيد بر اينكه در اين 
طرح قيمت سي. ان.جي و گازوئيل گران نخواهد شد، افزود: تأكيد داريم 
كه سرانه مورد نياز حمل و نقل عمومي گران نشود و سهميه بنزين هم 

به تاكسي ها تعلق گيرد. 
وي افزود: اگر نفت گران شود و قيمت فوب افزايش پيدا كند، كسي كه 
مصرف بنزين كمتري دارد پول بيشتري دريافت خواهد كرد. ما بنزين 

به كسي نمي دهيم بلكه يارانه بنزين مي دهيم. 
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اثر تورمي اجراي 
اين طرح گفت: بر اساس بررسي مركز پژوهش هاي مجلس اثر تورمي 
اين طرح در دهك هاي باال 4درصد ب��وده و در دهك هاي پايين حتي 
ضريب جيني را بهبود مي بخشد. برخي دنباله اين طرح را قبول ندارند، 
لذا مي گويند كه هركسي بايد به پمپ بنزين مراجعه كند و سهم خود 
را در گالن بگيرد اما اينگونه نيس��ت. وي با بيان اينكه پيش بيني شده 
۲۰درصد از درآمد دولت از اين طريق به گازس��وز كردن تاكس��ي ها و 
وانت بارها اختصاص يابد، البته به آنها فرصت داده مي شود تا خودروی 
خود را گازسوز كنند تا كرايه ها گران نشود، توضيح داد: ۲۰درصد از اين 
درآمد نيز به مردم اختصاص مي يابد تا خودروی خود را گازسوز كنند 
كه اين مبلغ به صورت وام خواهد بود. ۶۰درص��د باقي مانده نيز براي 
اشتغال زايي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت. پيش بيني مي كنيم با 

اجراي اين طرح ۱۰ تا ۱۵ميليون ليتر كاهش مصرف داشته باشيم. 
........................................................................................................................

 فروشندگان سهام عدالت 
تأخير واريز مبلغ را اطالع دهند

وزارت ام�ور اقتص�ادي و دارای�ي پی�رو اع�ام وزی�ر اقتص�اد 
ط�ي اطاعی�ه اي از فروش�ندگان س�هام عدال�ت خواس�ت 
چنانچ�ه ب�ا تأخی�ر غیرمعم�ول در واری�ز مبل�غ حاص�ل از 
فروش س�هام عدالتش�ان مواج�ه ش�ده اند آن را اط�اع دهند. 
به گزارش فارس، پيرو اعالم وزير اقتصاد طي اطالعيه اي از فروشندگان 
سهام عدالت خواست چنانچه با تأخير غيرمعمول در واريز مبلغ حاصل 
از فروش سهام عدالتشان مواجه شده اند، مي توانند مشكل خود را در 
بخش ارتباط با وزير امور اقتصادي و دارايي كه در پورتال اين وزارتخانه 
به نشاني mefa. ir تعبيه شده اس��ت براي پيگيري واحد ارتباطات 
مردمي اين مركز با درج مش��خصات فردي، شماره تماس و كد هويت 

ملي مطرح كنند. 
در اطالعيه مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت امور اقتصادي و 
دارايي نيز از فروشندگان سهام عدالت خواسته شده است، پس از طرح 
مشكل خود در پورتال اين وزارتخانه، براي آگاهي از نتيجه درخواست 
مطروحه در پورتال اين وزارتخانه  با شماره تلفن ۳۳9۶۷۳۰۰- ۰۲۱ 

تماس حاصل كنند. 

زماني که دول�ت از طرح گش�ایش اقتصادي 
س�خن گف�ت ب�ه دلی�ل اش�كال در نح�وه 
اطاع رساني، عده اي تصور کردند منظور دولت 
از طرح گشایش اقتصادي، انتشار اوراق سلف 
نفتي اس�ت که در بورس انرژي ب�ا عرضه این 
اوراق براي دولت منابع ریالي تأمین مي شود، اما 
به نظ�ر مي رس�د منظ�ور دولت از گش�ایش 
اقتصادي عملیاتي کردن طرحي است که در 
قبال عرضه یك محص�ول کاالیي یا محصول 
مالي براي دولت ارز به هم�راه بیاورد تا از این 
محل نیاز دول�ت به ارز در یكس�ال باقیمانده 
از عمر دولت تأمین ش�ود، بدین ترتیب اوراق 
سلف نفتي بورس انرژي با آنچه به عنوان طرح 
گشایش اقتصادي مطرح شده متفاوت است. 
تقريباً ۱۰ روز از موعد وعده گشايش اقتصادي 
دولت مي گ��ذرد و در اين مدت ب��ه دليل نقص 
در اطالع رس��اني، گمانه زني ه��اي متفاوتي در 
رابطه با وعده گش��ايش اقتصادي انجام گرفت،  
هر چند عده اي تص��ور مي كردند منظور دولت 
از گش��ايش اقتصادي همان عرضه اوراق سلف 
نفتي است، اما اينگونه نيست، زيرا اين اوراق در 
بورس انرژي عرضه مي شود و براي دولت تأمين 
مالي ريالي مي كند و حال آنكه به نظر مي رسد 
دولت به دنبال طرحي است كه با عرضه كاال يا 
اوراق مالي به مردم بتوان��د از محل ارز و طالي 
خانگي يا ش��ركتي تأمين منابع ارزي كند. در 
اثر تحريم هاي ناجوانمردان��ه امريكا عليه ايران 
و همچنين ش��يوع كرونا، دسترس��ي دولت به 
منابع ارزي محدود شد و حال آنكه دولت براي 
تأمين كاال ها در بازار داخلي مصارف ارزي دارد 
كه بايد ارز تأمين كند، در اين بين از آنجايي كه 

اخيراً بازگشت بيش از ۲۲ ميليارد دالر ارز ناشي 
از صادرات كاالهاي غير نفت��ي و تعهدات ارزي 
سال 9۷ و 98 به كشور با مشكل روبه رو شد،  نياز 
است كه دولت از محل بازار داخلي ارز تهيه كند 
كه بايد بابت تأمين اي��ن ارز، عرضه كاال يا يك 
محصول مالي انجام گيرد كه براي دارندگان ارز 

خانگي يا شركتي جذابيت داشته باشد. 
   فروش اوراق سلف نفتي از یك شنبه

بورس انرژي با انتش��ار اطالعيه اي از آغاز عرضه 
اوراق س��لف موازي نفتي از روز يك ش��نبه ۲۶ 
مردادم��اه خبر داد. البته به گفت��ه رئيس بورس 
انرژي اين اوراق به طرح گشايش اقتصادي دولت 
ارتباطي ندارد. بر اساس اين اطالعيه، اين اوراق 
دو ساله و بر پايه نفت خام سنگين صادراتي ايران 
بوده و حداقل مي��زان س��ود آن، ۱8/۵ درصد و 
حداكثر ميزان سود آن، ۱9 درصد است. در عرضه 
روز يك شنبه ۲۶ مردادماه، اندازه هر قرارداد، يك 
بشكه و قيمت آن، 944 هزار و ۶۲۲ تومان است. 
در اين عرضه، مجموعاً ۵۲9 هزار و ۳۱۲ قرارداد 
عرضه خواهد شد. س��اعت معامالت ثانويه نيز از 
ساعت 8 و ۳۰ دقيقه تا ۱۲ و ۳۰ دقيقه روزهاي 

كاري بورس تعيين شده است. 
   اوراق سلف نفتي طرح گشایش اقتصادي 

نیست
مديرعامل بورس انرژي گفت: اوراق سلف نفتي 
ك��ه در روز يك ش��نبه در بورس ان��رژي عرضه 
مي شود با آنچه رئيس جمهور در مورد آن صحبت 

كرده اند، متفاوت است و به آن مربوط نيست. 
 اين اوراق طبق روال انتش��ار اوراق تأمين مالي 
ش��ركت ملي نفت انجام مي ش��ود. طرح اعالم 
رئيس جمه��ور در صورت نهايي ش��دن الزامات 

حقوق��ي و مق��ررات اجراي��ي آن، در قالب يك 
برنامه و از طريق مراجع ذي ربط اطالع رس��اني 
خواهد شد. اخيراً دولت طرح پيش فروش نفت 
خام با اس��تفاده از اوراق سلف موازي نفتي را به 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا ارائه 
داده و اين طرح هنوز در اين ش��ورا به تصويب 

نرسيده است. 
   پیش فروش نفت با اوراق

عضو هيئت رئيس��ه مجلس با تأكيد بر اينكه اگر 
دولت به دنبال فروش نفت است بايد مدل بورس 
نفت را دنب��ال كند، گفت: پيش ف��روش نفت به 
صورت اوراق ارزي پذيرفته نيست. محمدحسين 
فرهنگي، عضو هيئت رئيس��ه مجلس ش��وراي 
اسالمي در گفت وگو با خبرگزاري فارس درباره 
طرح دولت براي گشايش اقتصادي )پيش فروش 
نفت با اس��تفاده از اوراق س��لف م��وازي( گفت: 
طرح گش��ايش اقتصادي در جلس��ه هماهنگي 
سران قوا مطرح و بررسي شده است. اين موضوع 
در مجلس بررس��ي خواهد ش��د. وي ادامه داد: 
در خصوص ف��روش نفت، مجل��س دهم قانوني 
تصويب كرده است. در بند »و« تبصره »۱« قانون 
بودجه سال99 به فروش نفت در بورس پرداخته 
شده اس��ت. اگر دولت به دنبال فروش نفت است 
بايد مدل بورس نفت را دنب��ال كند. فرهنگي با 
بيان اينكه پيش فروش نفت به صورت اوراق ارزي 
پذيرفته نيست، گفت: مدلي كه در طرح گشايش 
اقتصادي مورد توجه ق��رار گرفته، مغاير با قانون 
فروش نفت در بورس اس��ت. اين موض��وع را در 
مجلس بررسي خواهيم كرد و قطعاً مدل مدنظر 

مجلس اجرايي خواهد شد. 
وي در پايان تصري��ح كرد: فروش نف��ت بايد به 

صورت نقدي باش��د. پيش ف��روش اوراقي نفت 
پذيرفته نيست و اثرات نامطلوبي خواهد داشت. 

در بند »و« تبصره ۱ قانون بودجه 99 آمده است: 
دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران 
در صورت درخواست دستگاه هاي اجرائي ذي ربط 
تا مبلغ 9۰۰هزار ميليارد ريال از خالص بدهي هاي 
قطعي خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و 
خصوصي كه در چارچوب مقررات مربوط تا پايان 
سال ۱۳98 ايجاد شده و همچنين اجراي تكاليف 
اين قانون از جمله پرداخت تعه��دات مربوط به 
طرح هاي عمران��ي را از محل تحويل نفت خام به 
اين اشخاص بر اساس قيمت بورس انرژي يا قيمت 
منطقه اي تسويه و از طريق منابع و مصارف عمومي 
دولت و بر اساس جدول شماره )۲۱( اين قانون با 
خزانه داري كل اعمال حس��اب كند. اجراي اين 
حكم، منوط به اجرائي شدن سقف تعيين شده در 
بند )ب( اين تبصره نيست و مازاد بر سقف مندرج 
در بند مذكور است. همچنين در صورت تقاضاي 
اش��خاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي 
داراي انواع اوراق مالي اسالمي با سررسيد زودتر از 
خردادماه سال ۱4۰۰، تا سقف ۱۵۰ هزار ميليارد 
 ريال از  طريق تحويل نفت خ��ام صادراتي به اين 
اش��خاص به ميزان ارزش اس��مي اوراق با قيمت 

بورس انرژي تسويه كند. 
   وضع مالیات بر دارایي هاي س�رمایه اي 

سكه و مسكن 
در كنار اخبار مربوط به انتشار اوراق سلف نفتي و 
فروش پته هاي نفتي شاهد گسترش سايه ماليات 
بر بخش هاي بيش��تري از اقتصاد ايرا ن هستيم 
به طور نمونه رئيس  كل س��ازمان امور مالياتي با 
ابالغ بخشنامه اي، نحوه اخذ ماليات از خريداران 
س��كه از بانك مركزي در سال 98 را تعيين كرد، 
از س��وي ديگر به گفته نايب رئيس دوم مجلس 
شوراي اسالمي به دنبال وضع ماليات بر خانه هاي 
خالي مالياتي هايي نيز ب��ه بخش هاي معامالت 
مكرر مسكن، عايدي س��رمايه از بخش مسكن و 
زمين هاي باير بسته خواهد ش��د، از سوي ديگر 
به دليل آنكه سپرده گذاري بانكي معاف از ماليات 
است، عماًل عقب ماندگي نرخ سود سپرده از نرخ 
تورم خود نوعي ماليات به ش��مار مي آيد، ولي از 
آنجايي كه بخشي از نقدينگي از بخش بانكي به 
بازار سرمايه هدايت شده و ارزش مبادالت روزانه 
بورس از محدوده ۵۰۰ميليارد تومان به محدوده 
۲۰الي ۳۰ هزار ميليارد تومان رسيده است، ماليات 
بر نقل و انتقال سهام نيز امكان دارد در سال جاري 
آورده اي در حدود ۵۰ الي ۷۰ هزار ميليارد تومان 
براي دولت به همراه آورد، در همين راس��تا نيز 
به گفته معاون س��ازمان برنام��ه و بودجه اليحه 
بودجه ۱4۰۰ بر اساس اصالح س��اختار بودجه 
به مجلس ارائه مي ش��ود، اين در حالي است كه 
پيش از اين، رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز با 
انتقاد از نهادهاي موازي كه همگي يك كار مشابه 
را انجام مي دهند، از تلفيق اين دس��تگاه ها براي 
صرفه جويي در بودجه خبر داده  و راهكار رهايي 
بودجه از نفت را تكيه بر درآمدهاي مالياتي و اوراق 
مالي و همچنين مولد سازي دارايي هاي دولتي و 

افزايش بهره وري دولت عنوان كرده بود.

 چك هاي برگشتي 
عامل توقف پرداخت تسهيالت 

دبیر انجم�ن ش�رکت هاي هواپیمایي ب�ا بیان اینكه تس�هیات 
حمایتي دولت به دلیل رکود حاصل از کرونا، به دست شرکت هاي 
هواپیمایي نرسید، گفت: بانك هاي عامل به دلیل آنكه شرکت ها 
چك برگش�تي دارند، از پرداخت این تس�هیات سر باز مي زنند. 
مقصود اسعدي س��اماني در گفت وگو با فارس درباره آخرين وضعيت 
پرداخت تس��هيالت حمايتي ش��ركت هاي هواپيمايي به دليل ركود 
حاصل از ش��يوع كرونا بيان ك��رد: همانگونه كه عنوان ش��ده بود اين 
تسهيالت فعاًل در گير و دار ضمانت هاي بانكي مانده است و شركت هاي 
هواپيمايي هم سرگردان هستند. وي ادامه داد: با بررسي هاي گوناگون 
باالخره مقرر شده است ۲هزارميليارد تومان تسهيالت به شركت هاي 
هواپيمايي آسيب ديده از ش��يوع كرونا پرداخت ش��ود، به هر حال از 
اسفند98 با شيوع كرونا در كشورمان سفرهاي هوايي تا اندازه اي كنسل 
شد و به توصيه ستاد مقابله با كرونا سفرها كاهش يافت، متقاضيان پرواز 
هم كاهش يافت و ش��ركت هاي هواپيمايي دقيقاً در دوران پيك سفر 
)نوروز 99( كه براي انجام سفرها برنامه ريزي می كردند با كاهش بيش 

از 8۰درصدي پروازها به دليل نبود تقاضاي سفر مواجه شدند. 
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي اضافه كرد: به هر حال پس از آنكه 
دولت تصميم گرفت به ش��ركت ها و كس��ب و كارهاي آسيب ديده از 
كرونا كمك كند، مقرر شد اين وام حمايتي به شركت هاي هواپيمايي 
هم پرداخت ش��ود، به هر حال بيش��ترين تأثير كرونا در دنيا بر بخش 
گردش��گري و حمل و نقل خصوصاً حم��ل و نقل هوايي بوده اس��ت. 
ش��ركت ها هم در اين باره زيان ديده اند و در پرداخت حقوق كاركنان 
خود مشكالتي دارند، ضمن آنكه هزينه هايي نظير خدمات فرودگاهي و 
پاركينگ و غيره براي شركت ها وجود دارد كه براي پرداخت آن مشكل 
دارند. اسعدي ساماني اضافه كرد: در اين راستا شركت هاي متقاضي در 
سامانه كارا ثبت نام كردند و پس از تكميل مدارك، به بانك عامل معرفي 
شدند اما در بانك براي ش��ركت هاي هواپيمايي مشكالتي پيش آمده 
كه هنوز رفع نشده است. وي با بيان اينكه وحدت رويه در اخذ ضمانت 
تسهيالت از سوي بانك ها وجود ندارد، گفت: برخي بانك ها بابت اين 
تسهيالت وثيقه گذاري هواپيما را قبول كرده اند و برخي بانك ها مطالبه 
وثيقه گذاري ملك مي كنند، با اين حال اين موارد براي ش��ركت هاي 
هواپيمايي مشكلي نيست، چون بايد در اين شرايط دستمزد پرسنل 

خود را پرداخت و ضرورت دارد اين تسهيالت را دريافت كنند. 
........................................................................................................................

 اختالف ۱۰۰ تا ۱۵۰  هزار توماني 
قيمت الستيك 

در  گف�ت:  الس�تیك  فروش�ندگان  اتحادی�ه  رئی�س 
ب�ازار  ت�ا  کارخان�ه  از  الس�تیك  قیم�ت  حاض�ر  ح�ال 
ش�اهد اخت�اف قیمت�ی ۱۰۰ ت�ا ۱۵۰  ه�زار توم�ان اس�ت. 
داوود س��عادتي نژاد در گفت وگو با تسنيم، با اش��اره به اينكه در حال 
حاضر ۳۰۰نماينده فروش تاير در سطح تهران مشغول فعاليت هستند، 
گفت: عالوه بر اين حدود هزارو۵۰۰ تا هزارو۷۰۰ كسبه داراي پروانه 
خرده فروشي تاير در بازار فعاليت مي كنند كه از هيچ كجا سهميه اي 
براي درياف��ت تاير ندارند. وي ب��ا بيان اينكه به اعتق��اد ما بايد فروش 
الستيك براساس عرضه و تقاضا باش��د اما آقايان اين موضوع را قبول 
ندارند و تصميمات غيركارشناسي براي بازار اين كاال اتخاذ مي كنند، 
افزود: متأسفانه يك برداشت غلط از سوي مصرف كنندگان در خريد 
الستيك وجود دارد كه بايد فقط از دو برند داخلي خريد كنند، در حالي 
كه ساير برندهاي داخلي هم كيفيت مناس��بي دارند. رئيس اتحاديه 
فروشندگان الستيك تصريح كرد: متأسفانه برخي نمايندگان فروش 
تاير خارج از س��هميه خود اقدام به خريد الس��تيك از توليدكنندگان 

مي كنند كه همين امر در بازار اختالالتي را به وجود آورده است. 
 سعادتي نژاد دو نرخي بودن الستيك را در بازار بي معني دانست و گفت: 
عدم توزيع مناسب عامل دو نرخي قيمت الستيك در بازار شده است 
كه بايد راهكار مناسبي براي آن به كار گرفته شود، به نحوي كه قيمت 
الستيك نمره ۱4 حدود ۷۰۰  هزار تومان و الستيك نمره ۱۳ با قيمت 

۵4۰  هزار تومان در بازار مورد معامله قرار  گيرد. 
........................................................................................................................

قبوض کاغذی گاز حذف شد
سخنگوي شرکت ملي گاز گفت: در حال حاضر قبوض کاغذي گاز در 
کل کشور حذف شده است اما اگر مشترکان بخواهند، مي توانند با 
مراجعه به سایت شرکت گاز استان خود قبض گازشان را رؤیت کنند. 
محمد عسگري در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد بر اينكه از آذرماه فرآيند 
حذف قبوض كاغذي گاز آغاز ش��ده اس��ت، اظهار ك��رد: اين طرح با 
موفقيت انجام شد و اكنون شاهد تأثيرات مثبت آن هستيم. وي با اشاره 
به مراحل اج��راي حذف قبوض كاغذي و فعال ك��ردن قبض پيامكي 
گاز  گفت: مشتركان براي دريافت اطالعات قبض گاز خود بايد شماره 
اشتراك گاز به همراه ستاره و شماره يك )۱*ش��ماره اشتراك ( را به 
سامانه پيامكي ۱۰۰۰۱94 ارس��ال كنند. سخنگوي شركت ملي گاز 
با بيان اينكه بعد از ارسال شماره اش��تراك به سامانه متمركز شركت 
ملي گاز، شهروندان بايد تنها شماره اشتراك خود را به سامانه پيامكي 
شركت گاز استان خود ارس��ال كنند، تصريح كرد: راه حل سوم اعالم 

شماره تلفن همراه به مأموران كنتورخوان در محل است. 
عسگري افزود: مشتركان توجه داشته باشند كه شماره اشتراك خود را 
با شماره تلفني كه مي خواهند در آينده صورتحساب گاز برايشان پيامك 

شود به سامانه پيامك ارسال كنند. 
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