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واردات مداد تراش به بیش از ۴۲۱ تن رسید 
 براساس آمار گمرک در ۴ ماهه نخست سال ۹۷ 
بالغ ب��ر ۴۲۱ تن مدادتراش و تیغه آن از ۱۵ کش��ور 

جهان وارد ایران شده است.
 آم��ار مقدماتی گمرک از تج��ارت خارجی ۴ ماهه 
نخس��ت سال ۹۷ نش��ان می دهد که در این مدت بیش 
از ۴۲۱ تن مدادتراش و تیغه آن از ۱۵ کشور جهان وارد 
ایران شده است. الزم به ذکر است که واردات ۴۲۱ هزار و 
۷۴۹ کیلوگرم مدادتراش و تیغه آن باعث خروج ۳ میلیون 
و ۲۳۶ هزار و ۴۶۸ دالر به ارزش ریالی ۱۳ میلیارد و ۲۸۲ 

میلیون و ۸۷۳ هزار و ۵۳۸ تومان شده است.
براساس این گزارش، واردات از کشور های اتریش، 
آلمان، امارات متحده عربی، اندونزی، انگلستان، ایتالیا، 
تایوان، ترکیه، چین، سوئد، سوئیس، لهستان، مالزی، 
هند و هنگ کنگ بوده اس��ت. بنابر آمار منتش��ره از 
سوی گمرک بیش��ترین واردات از کشور چین با وزن 
بی��ش از ۲۹۱ ت��ن و ارزش دالری ۱ میلیون و ۱۳۵ 

هزار و ۲۱۳ دالر صورت گرفته است.  میزان
 

 استقبال کمرنگ تعاونی ها
از طرح های اشتغال

مدیرعامل بانک توسعه تعاون از رشد ۲۹ درصدی 
تسهیالت پرداختی این بانک در سال جاری خبر داد و 
مشارکت تعاونی ها در طرح اشتغال فراگیر و روستایی 

را خواستار شد.
حجت اله مهدیان با بیان اینکه بانک توسعه تعاون 
در بی��ن ۳۵ بانک دولتی و خصوصی به لحاظ عملکرد 
رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: 
در سال گذشته بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
پرداخت کردیم، در حالی که میزان تسهیالت پرداختی 
ما امسال به رقم ۳۴۸۰ میلیارد تومان رسیده که رشد 
۲۹ درصدی را نش��ان می دهد. وی از شش برابر شدن 
منابع بانک طی پنج س��ال گذشته خبر داد و گفت: در 
بحث حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و بنگاه های 
تولیدی عملکرد موفقی داشتیم و تالش کرده ایم تا در 
اجرای طرح اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار روستایی و 

عشایری نیز کارنامه قابل قبولی ارائه دهیم.
مدیرعامل بانک توس��عه تعاون درخواس��ت های 
معرفی شده به بانک را ۱۹ هزار و ۷۷۲ فقره به ارزش 
۴۵ ه��زار میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: از این میزان 
ح��دود ۴۰۰۰ فقره به ارزش ۱۵ ه��زار میلیارد ریال 

مورد پذیرش بانک قرار نگرفته است.
مهدیان در عین حال با اشاره به اجرای طرح اشتغال 
پایدار روس��تایی و عش��ایری، گف��ت: فعالیت های بانک 
توس��عه تعاون در شهرس��تان ها پررنگ تر از تهران بوده 
و س��هم بانک توس��عه تعاون از پرداخت تسهیالت برای 
اجرای این طرح ۱۷ درصد و معادل ۲۰۰۰ میلیارد تومان 
اس��ت. در مجموع دولت ۳۲ هزار میلی��ارد تومان، برای 
توسعه طرح های اشتغال فراگیر با ۲۰ هزار میلیارد تومان 
و طرح اش��تغال روستایی و عشایری با ۱۲ هزار میلیارد 
تومان اختصاص داده که رقم درخور و قابل قبولی است.

وی در عین حال با اشاره به استقبال کمرنگ تعاونی ها 
از طرح اشتغال روستایی ، ابراز امیدواری کرد: تعاونی ها از 
فرصتی که برای برخورداری از منابع طرح اشتغال روستایی 

پیش بینی شده به نحو مطلوبی استفاده کنند.
مدیرعامل بانک توس��عه تعاون در پایان آمادگی 
این بانک را برای حمایت از تعاونی های زنان و اعطای 
تس��هیالت بانکی به زنان تعاونگر متقاضی وام اشتغال 

روستایی اعالم کرد.  ایسنا
 

 سامانه هوشمند جامع اموال تملیکی
در انتظار تامین اعتبار

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
گفت: س��امانه هوشمند جامع اموال تملیکی به شرط 

تامین اعتبار، به مرحله عملیاتی می رسد.
جمش��ید قس��وریان جهرمی درخصوص س��امانه 
هوش��مند جامع اموال تملیکی، اظهار داشت: تکلیف 
قانونی برای س��امانه هوش��مند جامع ام��وال تملیکی 
داریم که مقدمات راه اندازی آن نیز فراهم شده است.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
افزود: کارهای پژوهشی و روش نرم افزاری سامانه انجام 
شده و با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، در 
حال تکمیل است. وی ادامه داد: در صورت تکمیل، این 
سامانه به سامانه پنجره واحد گمرکی و سامانه تعزیرات 
وصل و روند کار نسبت به قبل دقیق تر انجام می شود.

جهرمی یادآور ش��د: این س��امانه ارتباط مناسبی 
بی��ن متولیان ایجاد کرده و بس��یاری از مش��کالت به 
خص��وص در حوزه مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز را حل 
می کند. وی گفت: به شرط تامین اعتبار، بهره برداری 

از این سامانه به مرحله عملیاتی می رسد.  مهر

پیش بینی سود ۵۳ شرکت منفی شد
براساس آمار منتشر ش��ده از سوی بورس تهران 
در مرداد ماه سال جاری، ۵۳ شرکت دارای پیش بینی 

سود صفر یا منفی بوده اند.
۵ ماه��ه س��ال جاری تعداد ۱۶۷۶ میلی��ون واحد از 
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به 
ارزش کل بیش از ۱۷۱۵۸ میلیارد ریال مورد معامله قرار 
گرفت و به ترتیب با ۳۸۵ درصد رشد و ۳۶۵ درصد افزایش 

نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ همراه شد.  سنا

اخبار

تحویل خودروهای موجود در کارخانه ها در اسرع وقت 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروهای موجود در کارخانه س��ریعا 

پس از رفع نقص به پیش خریداران تحویل داده شود.
محمد ش��ریعتمداری با اش��اره به روند رو به تکمیل خودروهای موجود گفت: 
این کارخانه که متعلق به بخش خصوصی با سهام ۴۹ درصدی و با مشارکت ایران 

خودرو که ۵۱ درصد س��هام دار است فعالیت می کند و در روز امکان تولید و تحویل 
۵۰۰ خودرو از خودروهای موجود را پس از طی روند قضایی دارد. وی افزود: این خودروها 

پیش فروش شده و باید سریعا رفع نقص به صاحبان آنها تحویل داده شود و با توجه به روند 
کاهشی قیمت خودرو در بازار با ورود این خودرها این روند تثبیت خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنش��ان کرد: با طی روند قضایی و تامین 
قطعه به زودی روزانه ۵۰۰ خودرو در ایران خودرو تبریز تحویل داده خواهد ش��د.  

وزارت صنعت، معدن و تجارت

اتول
واگذاری ۷۱ شرکت دولتی به ارزش ۳/۵ هزار میلیارد تومان 
مش��اور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در یکسال گذشته، ۱۹۰ بنگاه 
ب��ه ارزش بی��ش از ۲۸۰ هزار میلیارد ریال قیمتگذاری و عرضه ش��د که از این 

میزان، ۷۱ بنگاه به ارزش ۳۵ هزار میلیار ریال واگذار شده است.
س��یدجعفر سبحانی افزود: سازمان خصوصی س��ازی موفق شده تا ۳۷ درصد 

عرضه ها از لحاظ تعداد و ۱۲ درصد بنگاه را از نظر ارزش، به بخش خصوصی واگذار 
کند که این میزان، بیش از میانگین موفقیت در تعداد عرضه های دولت یازدهم است.

س��بحانی درباره س��هام عدالت نیز گفت: ۴۰ میلیون نفر از مشموالن سهام عدالت 
شماره شبای خود را وارد سامانه کرده اند. وی افزود: سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سود 
بین مش��موالن س��هام عدالت توزیع شد؛ در واقع ۹۸ درصد سود خود را دریافت کردند 
و فقط باقیمانده مشموالنی که شماره شبای خود را با تاخیر وارد سامانه نموده اند نیمه 

اول شهریورماه سود خود را دریافت خواهند نمود.  مهر

اصل 44
بسته معیشتی اقشار کم درآمد نهایی شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه از نهایی شدن بسته معیشتی اقشار کم درآمد 
خبر داد.

محمدباقر نوبخت با اشاره به تامین کاالهای اساسی و نگرانی های موجود در 
این زمینه گفت: برای تامین کاالهای اساسی مردم با ارز دولتی، ۱۳ میلیارد دالر 

از محل درآمد ارزی تخصیص یافت. وی ادامه داد: با توجه به آثار تحریم در قیمت 
کاالها، بسته تامین معیشت با هدف کاهش فشار به اقشار کم درآمد آماده و قطعی شده 

است؛ این در حالی است که بسته های مربوط به مواجهه با شرایط اقتصادی جدید و آثار 
تحریم ها ویژه تولیدکنندگان، کارمندان، حقوق بگیران و پیمانکاران نیز تهیه شده است.

نوبخ��ت درباره معوق��ات تاکید کرد: تاکن��ون ۵۰ هزار میلیارد ریال ب��ه گندم کاران 
پرداخت شده و بخش دوم پرداختی نیز از امروز آغاز می شود. همچنین معوقات فرهنگیان 

بازنشسته نیز تا پایان شهریورماه پرداخت می شود.  پژوهشکده پولی و بانکی

سبد کاال

ادامه از صفحه اول
وقتی کس��ی نیست که عملکرد این دالالن را 
زیر ذره بین قرار دهد و بعضا دیده می شود که این 
دالالن به دستور برخی متولیان دست به کار شده 
و به راحتی وارد هر بازاری شده و به کار خود ادامه 
دهن��د قطعا نمی توان امیدوار بود که این بازار و یا 

هر بازار دیگری به سامان برسد.
ط��ی ماه های اخیر ب��ازار میوه مانن��د هر بازار 
دیگری از از گزند دالل بازی و رانت موجود در امان 
نمانده و همین سبب شده تا رشد نجومی قیمت ها 
را در این بازار شاهد باشیم به طوریکه طبق آخرین 
گزارش های منتش��ر شده طبق اعالم بانک مرکزی 
قیم��ت میوه های تازه رش��د ۸۳ درص��د ی را طی 
یکسال تجربه کرده اند و بر این اساس در هفته دوم 
شهریورماه ۹۷؛ میوه هایی مانند موز در هر کیلوگرم 
با افزایش ۸.۳ درصدی نس��بت ب��ه تیرماه و ۸۲.۹ 
درصدی نسبت به مردادماه سال قبل با نرخ ۷ هزار 

و ۷۵۷ تومان به فروش رفته است. 
همچنین س��یب درختی زرد با نرخ ۷ هزار و 
۷۳۷ تومان عرضه شده که نسبت به تیرماه ۳۸.۶ 
درصد و نسبت به مردادماه سال قبل ۸۳.۷ درصد 
افزایش قیمت داشته است. پرتقال محصول داخل 
با افزایش ۲۹.۸ درصدی نس��بت به تیرماه و ۸۵.۸ 
درصدی نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل با نرخ ۹ 
هزار و ۵۹۷ تومان به فروش رفته اس��ت. خیار نیز 
با رش��د ۰.۹ درصدی نس��بت به تیرم��اه و ۸۴.۱ 
درصدی نس��بت به مردادماه س��ال قبل با قیمت 
۳ هزار و ۵۹۵ تومان عرضه ش��ده است. همچنین 
گوجه فرنگی با نرخ ۲ هزار و ۶۷۶ تومان به فروش 

رفته اس��ت که نس��بت به تیرم��اه ۱۴.۶ درصد و 
نسبت به مردادماه سال قبل ۳۹.۷ درصد. 

کمبود تولید نداریم
این اتفاق در شرایطی رخ داده که متولیان تولید 
همواره معتقدند که نه تنها کمبودی در تولید وجود 
ن��دارد بلکه نوس��انات بازار دالر ه��م در تولید میوه 
نقش��ی ندارد اما اینکه چرا قیمت میوه س��ربه فلک 

گذاشته تنها و تنها به وجود دالالن باز می گردد.
تایید این گفته را در س��خنان رادفر مشاور وزیر 
جهاد کشاورزی می تواند یافت که اعالم کرد است که 
کاهش تولید در محصوالت سردسیری مانند آلبالو، 
گیالس، گوجه فرنگی، ش��لیل و ش��فتالو بین ۱۰ تا 
۱۵ درص��د بوده و کاهش تولی��د به حدی نبوده که 
کمبودی وجود داشته باشد و در کنار آن در میوه های 
گرمس��یری مانند خرما، پرتقال، نارنگی، لیموترش، 
لیموشیرین، گریپ فروت، نارنج، انار، کیوی و زیتون 

در سال ۹۷ افزایش تولید وجود داشته است.
به گفت��ه متولیان جمعیت ای��ران یک درصد 
جهان است و تولید ۳ درصد و در سرانه تولید برای 
هر نفر آمار ما بس��یار بیشتر از آمار جهانی است. به 
 عنوان مثال س��رانه جهانی تولید هلو و شلیل برای 
هر نفر ساالنه ۲ کیلو است این عدد در ایران ۹ کیلو 
است. س��یب ۱۰ کیلو جهانی و در ایران ۴۰ کیلو، 

انگور ۱۱ کیلو جهانی و در ایران ۳۴ کیلو.
در مقابل این ادع��ای متولیان آمارهای بانک 
مرکزی حکایت از گران��ی همین محصوالتی دارد 
که گفته می شود تولید آنها با افزایش روبه رو بوده 
است به طور مثال در خردادماه سال جاری براساس 

اعالم بانک مرکزی قیمت »پرتقال محصول داخل« 
با ۳۴,۹ درصد افزایش روبه رو بوده است. 

داللی ۴ فصل
اینکه همیش��ه پای ی��ک دالالن در کنار عدم 
نظ��ارت و انجام وظیفه درس��ت متولیان و ناظران 
اقتصادی در میان است به یک طرف اما نکته قابل 
تامل آن اس��ت ک��ه برخی از اخبارها از دس��ت به 

دست شدن میوه در بازار میوه و تره بار و در نهایت 
رش��د قیمتی آن از زمان عرضه تا رسیدن به دست 
مصرف کننده خبر می دهد. طی روزهای اخیر یاسر 
رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی مدعی 
ش��ده که در یک نوع میوه در میادین میوه و تره بار 
۶ بار دس��ت به دست می شود تا به دست مغازه دار 

برای عرضه به مصرف کنندگان واقعی برسد.
در مقابل این ادعای متولیان اما رئیس اتحادیه 

بارفروشان با رد بی سرو صاحبی بازار میوه و تره بار 
می گوی��د؛ "میدان بارفروش��ان بی س��ر و صاحب 
نیس��ت و هفت��ه ای یکب��ار نماین��ده وزارت جهاد 
کشاورزی، اتاق اصناف، بارفروشان و میوه فروشان 
در میدان کشف قیمت می کنند و پس از هم فکری 
و جلسه ای یکش��نبه هر هفته نرخ نامه بارفروشان 
ابالغ می ش��ود که قیمت ه��ا از آن تخطی نکند." 
ب��ه گفت��ه وی تنها ۲۰ درص��د می��وه ورودی به 
بارفروشان میوه سوپرلوکس بوده که قیمت آن دو 
برابر میوه ه��ای موجود در بازار اس��ت که معموالً 
روانه ش��مال پایتخت می شود و شبانه قیمت های 
خ��اص خود را می گیرد، به عن��وان مثال اگر میوه 
درجه یک در میدان کیلویی ۳ هزار تومان اس��ت، 

میوه سوپرلوکس ۶ هزار تومان می شود. 
رئیس اتحادیه میوه فروشان با اعالم اینکه ۵۰ 
درصد میوه موجود در می��دان بار روانه غرفه های 
ش��هرداری و سازمان میادین می شود می گوید؛ در 
کنار این ۲۰ درصد به میوه فروشی های سطح شهر 
م��ی رود و ۱۰ درصد از میوه باقی مانده که معموالً 
از نوع درجه سه است توسط وانت بارها در حاشیه 
بزرگراه های جنوبی شهر به مردم با قیمت کیلویی 

۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان عرضه می شود.
ب��ودن یا نب��ودن دالالن امری واض��ح و اثبات 
شده است اما در مقابل این تناقضان متواین دولتی 
و بخش خصوصی مس��اله اصل��ی و ابهام برانگیز آن 
است که چطور دالالن در بازاری که گفته می شود 
نمایندگانی دولتی و نظارتی در آن وجود دارند این 
چنین تاخت و تاز می کنند و کسی نیست که بپرسد 

با معیشت مردم چرا این چنین بازی می کنید.

هم زمان با برنامه ریزی آمریکا  ل و برای تحریم و توقف صادرات پت�����ر
میعانات گازی ایران، دستور ساخت چهارمین فاز 
توس��عه پاالیش��گاه س��تاره خلیج ف��ارس با هدف 
افزایش ق��درت چانه زنی فروش میعانات گازی در 

پاالیشگاه های پارس جنوبی صادر شد.
با بهره ب��رداری از فازهای جدید پارس جنوبی، 
ظرفیت تولید میعانات گازی در این میدان مشترک 
گازی با افزایش��ی دو برابری به بیش از ۸۰۰ هزار 
بش��که در روز افزایش یافته و این درحالی اس��ت 
ک��ه با بهره برداری از چهار فاز جدید ش��امل طرح 
توس��عه فازه��ای ۱۳، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی 
ح��دود ۱۵۰ هزار بش��که دیگر ب��ه ظرفیت تولید 

روزانه میعانات گازی ایران افزوده می شود.
به عبارت دیگر زمس��تان امسال ظرفیت تولید 
میعان��ات گازی صرف��ا در ح��وزه پارس جنوبی به 
حدود ۹۰۰ ت��ا ۹۵۰ هزار بش��که در روز افزایش 
می یابد. همزم��ان با این افزای��ش ظرفیت تولید، 
اعم��ال تحریم ه��ای غیرقانونی آمریکا و فش��ار بر 
مش��تریان نفت ایران، فروش و ص��ادرات میعانات 
گازی ک��ه از آن ب��ه عن��وان یک نفت س��بک هم 
در بازار یاد می ش��ود با محدودیت ها و مش��کالتی 
دس��ت و پنجه نرم خواهد کرد. در ش��رایط فعلی 
کره جنوبی، چین و برخی از کشورهای اروپایی از 
مهمترین مش��تریان میعانات گازی ایران به شمار 

می رون��د که قطعا با افزایش تحریم های غیرقانونی 
آمریکا میزان ف��روش و صادرات میعانات گازی به 
این کشورها در ادامه سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میالدی 

با کاهش قابل توجهی همراه خواهد شد.
از س��وی دیگر با ورود به فصل س��رما و پایان 
تعمیرات اساس��ی پاالیش��گاه های کش��ور با هدف 
تولید حداکثری گاز طبیعی، میزان تولید میعانات 
گازی هم به نقطه اوج می رسد و با کاهش صادرات 
این محصول استراتژیک گازی عمال همچون دوره 
تحریم های هسته ای، باید بخش عمده ای از میعانات 

گازی ایران بر روی آب ذخیره سازی شود.
در شرایط فعلی با بهره برداری از دو فاز پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس با ظرفیت ۲۴۰ هزار بشکه در روز 
و پیش بینی راه اندازی س��ومین فاز این پاالیشگاه تا 
چند هفته آینده، می��زان مصرف میعانات گازی در 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به ۳۶۰ هزار بشکه در 

روز افزایش می یابد.
با احتساب تامین خوراک پتروشیمی نوری و 
چند مینی پاالیش��گاه داخل��ی در مجموع به طور 
متوس��ط روزانه ح��دود ۴۶۰ تا ۵۰۰ هزار بش��که 
میعانات گازی در پاالیشگاه ها و صنایع پتروشیمی 

صرف تولید محصوالت پتروشیمی و فرآورده های 
نفتی خواهد شد.

در صورت تامین نیاز و خوراک میعانات گازی 
پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس، پتروشیمی نوری و 
واحدهای مینی پاالیش��گاهی هم بازهم بخش��ی 
قابل توجه��ی از میعان��ات گازی تولیدی فازهای 
پارس جنوبی معادل ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار بش��که در 
روز م��ازاد بر نیاز داخلی خواه��د بود که صادرات 
این حجم میعانات گازی هم در ش��رایط تحریم با 

مشکالت خاص خود روبه رو خواهد شد.
از سوی دیگر وزارت نفت در دوران پسابرجام 
قصد داش��ت با بهره برداری از مینی پاالیشگاه های 
س��یراف، پاالیش��گاه پارس ش��یراز و با احتس��اب 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس عمال تمامی میعانات 
گازی تولیدی فازه��ای پارس جنوبی را در صنایع 
پتروش��یمی و پاالیش��ی داخلی مص��رف کند که 
عمال با کناره گیری کره جنوبی از بازگش��ایی خط 
فاینانس پاالیش��گاه های س��یراف و عدم س��اخت 
پاالیشگاه پارس ش��یراز امکان تحقق برنامه توقف 
ص��ادرات میعانات گازی با ه��دف تکمیل زنجیره 

ارزش با چالش های جدی روبه رو شد.

ش��رکت مل��ی پاالیش و پخ��ش فرآورده های 
نفتی هفته جاری با انتش��ار اطالعیه ای از ساخت 
چهارمین فاز توس��عه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
خب��ر داد که با تعریف این پروژه جدید با دس��تور 
وزیر نفت عمال روزانه معادل ۱۲۰ هزار بش��که در 
روز میعان��ات گازی پارس جنوبی به جای صادرات 
روزانه بزرگترین پاالیش��گاه میعانات گازی ایران و 
جهان با هدف تولید بنزین و گازوئیل با استاندارد 

یورو پنج خواهد شد.
با ساخت فاز چهار پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
ظرفیت م��ازاد تولید میعان��ات گازی پارس جنوبی 
هم به میزان ۱۲۰ هزار بش��که در روز کم می شود 
که ای��ن موضوع عالوه بر افزای��ش قدرت چانه زنی 
ش��رکت ملی نفت ایران ب��رای فروش این محصول 
گازی منجر به کاهش بیشتر ریسک تولید زمستانی 

پاالیشگاه های گاز پارس جنوبی خواهد شد.
در طول یکسال گذشته تاکنون دو فاز پاالیشگاه 
س��تاره خلیج فارس ب��ا ظرفیت تولی��د روزانه ۲۴ 
میلیون لیتر بنزین در مدار بهره برداری قرار گرفت 
و س��ومین فاز این پاالیشگاه هم آماده بهره برداری 
اس��ت و عمال با توجه به تجهی��ز کارگاه ها، نیروی 
انس��انی متخصص، ایجاد زیرساخت هایی همچون 
مخازن ذخیره س��ازی، یوتیلیتی، نی��روگاه، آبگیر، 
خط لوله و س��ایر زیرس��اخت ها، احداث چهارمین 
فاز توس��عه ای پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس در 

کن��ار هزینه پایین س��رمایه گذاری در مدت زمان 
کوتاه تری اتفاق خواهد افتاد.

در بخش تامی��ن منابع مالی با توجه به اینکه 
تاکن��ون فازهای یک تا س��ه پاالیش��گاه س��تاره 
خلیج ف��ارس در ط��ول یکس��ال گذش��ته از محل 
تولی��د و ص��ادرات محموله های نفت��ا تامین مالی 
شده اند، پیش بینی می شود فاز چهارم توسعه این 
پاالیش��گاه میعانات گازی از همین مسیر و بدون 
نیاز به حضور فاینانس��ورهای خارجی و یا برداشت 

از صندوق توسعه ملی تامین مالی شود.
عالوه بر این با بهره برداری از فاز چهارم توس��عه 
پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس دو مسیر برای تولید 
محصوالت وجود دارد و در مسیر اول تولید روزانه ۱۲ 
میلیون لیتر بنزین یورو پنج و در مسیر دیری امکان 
تولید نفتا با هدف تامین خوراک صنایع پتروشیمی 
وجود دارد که هر دو مس��یر قطعا منجر به ارزآوری 

قابل توجهی برای اقتصاد کشور خواهد شد.
به عبارت دیگر با آغاز برنامه ریزی برای ساخت 
فاز چهارم توسعه پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس در 
کنار س��اخت بزرگترین پاالیش��گاه میعانات گازی 
جهان با ظرفیت نزدیک به ۵۰۰ هزار بشکه در روز، 
گام محکم��ی برای شکس��ت تحریم های یک جانبه 
آمری��کا در ف��روش نفت و میعانات گازی برداش��ته 
می شود و عمال تحریم فروش میعانات گازی ایران را 
با یک شکست بزرگ روبه رو خواهد کرد.  فارس

همزمان با برنامه ریزی آمریکا برای تحریم؛
دستور ساخت فاز چهارم پاالیشگاه خلیج فارس صادر شد

س
فار

بررسی سیاست روز از گرانی بازار میوه؛

دالالن همیشه مشغول کارند

در آینده نزدیک نهایی می شود؛
 افزایش مجدد حقوق کارکنان 

در سال جاری
نوسان تند بازار ارز و تحت الشعاع قرار دادن  کار و  اوض��اع اقتص��ادی، دولت را ب��ه ورود برای کس�ب 
افزایش مجدد حقوق کارکنان وادار کرده است. اگرچه این بسته 
حقوقی هنوز نهایی نیس��ت اما احتمال رش��د ت��ا پنج درصدی 

حقوق ها وجود دارد.
 با توجه به جریان های اخیر ارزی و پیامدهای آن در اقتصاد 
که موجب افزایش تورم، رش��د قیمت ها و همچنین عدم تناسب 

درآمد و هزینه ای ش��د، بار دیگر بح��ث افزایش حقوق کارکنان 
مطرح ش��ده اس��ت. آنطور که نوبخت - مع��اون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه - گفته است، بسته افزایش حقوق 
کارمن��دان به محض نهایی ش��دن اعالم می ش��ود. وی البته این 
موضوع را برای حمایت از مردم و جبران آثاری که نوسانات بازار 
ارز در زندگی روزمره آن ها داش��ته، اعالم کرده است که در کنار 

بسته های حمایتی دیگر اجرایی خواهد شد.
گرچه نوبخت توضیحی در رابطه با چگونگی و نحوه افزایش 
مج��دد حق��وق کارکنان در س��ال جاری مطرح نکرده اس��ت اما 
پیگیری موضوع از برخی منابع از این حکایت دارد که بحث های 
زیادی در این رابطه مطرح ش��ده ولی نهایی نیس��ت. با این حال 
احتم��اال تا پنج درصد ب��ه حقوق کارکنان دول��ت اضافه خواهد 
ش��د. اینکه این پنج درصد برای چه گروه هایی باشد نیز مشخص 

نیست. ممکن است افزایش مجدد حقوق کارکنان برای برخی از 
اقش��ار که درآمد پایین تری دارند، در نظر گرفته شود و یا اینکه 
برای تمامی کارکنان اجرایی ش��ود. حت��ی بحث هایی هم وجود 
دارد که افزایش حقوق برای افراد یارانه بگیر در نظر گرفته ش��ود 

اما درنهایت هیچ کدام از گزینه ها نهایی نشده است.
افزایش حقوق کارکنان در هر صورت باید با توجه به منابع در 
اختیار دولت اتفاق افتد. این در حالی است که در بودجه سال جاری 
از مجموع ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی، حدود ۲۹۳ هزار 
میلی��ارد تومان مربوط به هزینه های جاری اس��ت که عمده آن را 
پرداخت حقوق و دس��تمزد تشکیل می دهد. اگر محل درآمدهای 
دولت که فروش نفت، مالیات و هم چنین واگذاری دارایی های مالی 
بخش اصلی آن را تشکیل می دهد، نتواند به طور کامل محقق شده 
و دچار نوس��ان شود، آنگاه تامین هزینه های جاری و البته افزایش 

مجدد حقوق با چالش مواجه خواهد بود.
این در ش��رایطی اس��ت که آخری��ن اطالع��ات دریافتی از 
ای��ن حکایت دارد ک��ه در پنج ماهه ابتدایی امس��ال درآمدهای 
نفت��ی به طور کامل محقق ش��ده و حتی ت��ا ۶۰ درصد باالتر از 
مصوب پیش بینی ش��ده برای این مدت بوده است. دلیل افزایش 
درآمده��ای نفتی به افزایش ص��ادرات آن از حدود دو میلیون و 
۴۱۰ هزار بش��که در روز در بودجه ب��ه حدود دو میلیون و ۴۶۰ 
هزار بش��که در اجرا برمی گردد. از س��وی دیگر قیمت فروش هر 
بشکه نفت ۵۵ دالر در نظر گرفته شده بود که اکنون تا ۷۲ دالر 
افزای��ش دارد. هم چنین نرخ ارز به عن��وان مبنای تبدیل درآمد 
ارزی ب��ه ریال حدود ۳۵۰۰ تومان در بودجه پیش بینی ش��د که 
اکنون حداقل ۴۲۰۰ تومان اس��ت و اگر در بازار آزاد فروش برود 

که درآمد بسیار باالتر خواهد بود.  ایسنا

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد
اتخاذ تدابیر الزم برای تنظیم بازار محرم 

معاون وزیر جهاد کش��اورزی با بی��ان اینکه تدابیر الزم  برای تامی��ن محصوالت پروتئینی م��ردم در ماه محرم ب����ازار روز
اندیش��یده ش��ده اس��ت، گفت: نه تنها برای ماه محرم بلکه برای تمام سال 

پیش بینی تولید انجام شده است.
مرتضی رضایی با بیان اینکه س��رانه مصرف مرغ در کش��ور بیش از ۲۹ 
کیلوگرم اس��ت، اظهار داش��ت: ایران هفتمین تولیدکننده گوش��ت مرغ در 

جهان است و در تولید تخم مرغ رتبه یازده را دارد. 
وی با بیان اینک��ه نگرانی برای تامین محصوالت پروتئینی مردم در ماه 
محرم نداریم، گفت: نه تنها برای ماه محرم بلکه برای تمام س��ال پیش بینی 

تولید انجام شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: همین االن که در ماه شهریور هستیم 
بیش از ۱۹۰ هزار تن گوش��ت مرغ تولید می شود؛ نوساناتی که طی روزهای 
گذش��ته در قیمت ها وجود داشته بیشتر به دلیل هیجانات بازار بوده تا اینکه 

بخاطر تغییر در میزان عرضه و تقاضا یا تولید باشد.
رضایی ادامه داد: در زمینه ش��یر و محصوالت لبنی نیز تغییراتی که رخ 
داده تماما ناش��ی از شیرخام نیست و تنها بخش��ی از آن مربوط به شیرخام 
می ش��ود. وی اضافه کرد: همه این محصوالت در حد کافی و برخی حتی به 

اندازه مازاد وجود دارد و امکان صادرات آنها فراهم است.  مهر

رئیس هیئت مدیره تولیدکنندگان صوت و تصویر خبر داد
کاهش قیمت لوازم خانگی در راه است

رئیس هیئت مدیره تولیدکنندگان صوت و تصویر گفت: مواد  توس�عه اولیه کارخانه های تولیدکننده لوازم خانگی موجود اس��ت و چرخ 
هیچ کمبودی در این حوزه نداریم.با توجه به واقعی شدن قیمت ها تولیدکنندگان 

تولید خود را افزایش داده اند که بزودی منجر به کاهش بیشتر قیمت می شود.
سیدعلیرضا موسوی مجد درخصوص وضعیت بازار و تاثیر افزایش قیمت ها 
ب��ر روند کاری تولید کنندگان ل��وازم خانگی گفت: ب��ا افزایش ۲۰ درصدی 
قیمت ها تولیدکنندگان برای افزایش تولید بیشتر تشویق شده اند و پیش بینی 

ما این است که به زودی بازار روند عادی خود را پیدا خواهد کرد.
موسوی مجد تصریح کرد: معموال در ماه های ابتدایی سال فروش به حداقل 
می رسد و در واقع اصل بازار لوازم خانگی در ماه های منتهی به پایان سال است اما 
با توجه به تحوالت ارزی و شیطنت برخی از عرضه کنندگان در احتکار کاال بازار 

این صنف دچار تالطم شد.
رئیس هیئت مدیره تولیدکنندگان صوت و تصویر کشور گفت: تولیدکنندگان 
به دلیل حجم باالی کاال نمی توانند اصطالحا دپو کنند و تعطیلی خط تولید 
و بیکار ماندن موقتی کارگران اصال امر خوشایندی نیست. پس اینکه بگوییم 
فالن برند کاالی خود را احتکار کرده درس��ت نیس��ت. شرایط به وجود آمده 
در بازار ارز و تخلف برخی عرضه کنندگان سبب شد که مردم هراسان شوند 

و خرید ۶ ماه آینده خود را امروز انجام دهند.  تسنیم

تا یک ماه آینده
اداره بندر چابهار به هند واگذار می شود

وزیر راه و شهرس��ازی گفت: در طی ی��ک ماه آینده به  موجب یک قرارداد موقت اداره بندر اس��تراتژیک چابهار گاردری����ل
را به یک شرکت هندی خواهد سپرد.

عباس آخوندی که به هند س��فر کرده گفت، م��ا آماده ایم تا اداره بندر 
چابه��ار را در قال��ب یک موافقتنامه موقت که قبال ب��ا یک بندر هندی برای 

مدت یک سال و نیم داشته ایم، به شرکت هندی واگذار کنیم.
آخوندی پس از مالقات با همتای هندی خود گفت: »ما قبال یک گام رو 
به جلو برداش��ته ایم... ما باید یک کانال بانکی برای هند ایجاد کنیم که قبال 
این کار را انجام داده ایم و خوشبختانه طرف هندی نیز به صورت رسمی این 
مسئله را پذیرفته است.« وی افزود: هند نیز یک کانال بانکی ایجاد کرده که 

به تایید بانک مرکزی ایران رسیده است.
وزیر راه و شهرس��ازی  گفت: طرف هندی در بندر چابهار سرمایه گذاری 
ک��رده و ما اکنون به س��مت بهره برداری از بندر چابه��ار پیش می رویم.« وی 
افزود: تحویل بندر به شرکت هندی در طی یک ماه آینده انجام خواهد گرفت. 

ما همه کارها را انجام داده ایم.
فاز نخست بندر چابهار ایران در دسامبر ۲۰۱۷ با حضور حسن روحانی، 
رئیس جمهوری ایران به بهره برداری رس��ید و یک مس��یر استراتژیک جدید 

میان ایران، هند و افغانستان ایجاد کرد.  تسنیم


