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 ۵ هزار و ۵۰۰ شغل 
در جریان سیل آسیب دیدند
عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران گفت: ۵ هزار و 
۵۰۰ شغل در جریان سیل آسیب دیدند و ۲۵۰ میلیارد 

تومان الزم است که این شغل ها بازیابی شوند.
ماش��اهلل عظیم��ی اظهار ک��رد: اتاق ه��ای تعاون 
استان های س��یل زده بعد از وقوع س��یل ستاد هایی را 
تشکیل دادند. وی با بیان اینکه در مرکز ستاد مشترکی 
بین وزارت تعاون، اجزای اقتص��ادی آن و اتناق تعاون 
تش��کیل ش��د، افزود: به غیر از کمک ه��ای میدانی و 
محیط��ی ۱ ال��ی ۲ کاروان پراکنده نیز به اس��تان های 
س��یل زده اعزام ش��ده اند. ارزش کاروانی ک��ه اخیرا به 

مناطق سیل زده اعزام شد ۴۵ میلیارد ریال بود.
وی ب��ا بیان اینکه این کاروان از س��وی اتحادیه ها، 
اتاق های تعاون استان ها و بعضی از اجزای وزارت تعاون 
آماده شده بود، ادامه داد: تمام اقالم ضروری به مناطق 
س��یل زده گلستان، خوزس��تان و لرستان ارسال شدند. 
وضعیت اخیر اقالم مورد نیاز از اس��تان های س��یل زده 

دریافت شده که اقالم غیر ضروری ارسال نشود.
عظیمی با بیان اینکه تاکنون ۱۰۰ میلیارد ریال به 
این مناطق کمک شده است، افزود: ارزش ریالی کاال های 
ارس��الی روزهای گذش��ته هم ۴۵ میلیارد تومان است. 
برخی از تعاونی های آس��یب دیده به مناطق س��یل زده 
دیگر نیز کمک کرده اند. وی با بیان اینکه ۵ هزار و ۵۰۰ 
شغل در جریان سیل آسیب دیده اند، افزود: ۲۵۰ میلیارد 

تومان الزم است که این شغل ها بتوانند بازیابی شوند.
 عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران گفت: بخش 
تعاون س��عی کرده اس��ت از تمام ظرفیت های مردمی 

برای کمک به تمام مناطق سیل زده استفاده کند.

صادرات نفت ایران صفر نمی شود
کارشناس��ان بر این باروند اجرای سیاس��ت صفر 
کردن ص��ادرات نفت ایران حتی در خ��ود آمریکا نیز 
با چالش های جدی مواجه اس��ت و دیگر اولویت های 

سیاست خارجی این کشور را نقض می کند.
 آمریکا تهدید کرده اس��ت که کشورهای خریدار 
نفت ایران را از امروز تحریم می کند اما کارشناسان بر 
این باورند که کاخ سفید با چالش های بسیار سخت تر 
از آن چیزی ک��ه تصور می کرد برای حذف نفت ایران 
از بازار جهانی روبه روس��ت. در حالی که دولت آمریکا 
ارائه معافیت تحریمی به 8 کشور خریدار نفت ایران را 
لغو کرده است یک مقام ارشد کاخ سفید به سی.ان.ان 
گفت که آمریکایی ها نگران واکنش تهران به این اقدام 
هستند چراکه این کش��ور می تواند دارایی های آمریکا 
در خاورمیانه را تهدید کرده و رویکرد تنش با آمریکا را 

در منطقه در پیش گیرد.
کارشناسان می گویند: دولت آمریکا توانسته است 
صادرات نفت ایران را کاهش دهد و در تالش اس��ت با 
لغو معافیت ها سیاست خود برای صفر کردن صادرات 
نفت ایران را تحقق بخشد اما مقامات آمریکایی  نسبت 
ب��ه اقدام کش��ورها ب��رای دور زدن تحریم ها از طریق 
قاچاق یا اس��تفاده از شرکت هایی که با آمریکا مراوده 

نداشته و یا مراوده بسیار کمی دارند، نگران هستند.
درگیر بودن کاخ س��فید با مناقش��ات بین المللی 
گوناگون از یکسو و اولویت های مختلف سیاست خارجی 
این کشور در کنار تمرکز شدید ترامپ بر قیمت بنزین 
می تواند در خود آمریکا رویکرد کاخ س��فید برای صفر 

کردن صادرات نفت ایران را کم رنگ کند.
الیزاب��ت روزنبرگ مش��اور ارش��د س��ابق وزارت 
خزانه داری آمریکا می گوید من فکر نمی کنم صادرات 
نفت ایران متوقف ش��ود. وی می گوید:  اگرچه آمریکا 
توانسته صادرات ایران را کاهش دهد اما صادرات این 
کشور صفر نخواهد شد. آمریکا در اعمال این سیاست 

با چالش اجرایی جدی مواجه است.
در واقع تمرکز آمریکا بر توقف کردن صادرات نفت 
ایران یکی از قدم های این کشور در اعمال فشار حداکثری 
علیه ایران است تا بتواند در راستای هدف گذاری آمریکا 
برای تغییر نظام در ایران اثرگذار باشد.البته این رویکرد 
خصمانه حتی متحدین سنتی آمریکا در اروپا را نیز که 

می خواهند به برجام پایبند باشند ناراحت کرده است.
کارشناس��ان می گوین��د:  این رویک��رد آمریکا در 
قبال ایران برخالف دیگر اولویت های سیاست خارجی 
آمریکاست. چراکه از جمله این اولویت ها توافق تجاری 

با چین و بهبود روابط با هند است. فارس

 نبود عقب ماندگی در برداشت نفت 
از میادین غرب کارون 
مدیرعامل ش��رکت مهندسی و توسعه نفت گفت: 
در بخش برداش��ت نف��ت در میادین غ��رب کارون از 

شریک عراقی خود عقب نیستیم.
تورج دهقانی با اشاره به ذخیره ۷۰ میلیارد بشکه ای 
مح��دوده حوزه غ��رب کارون به عنوان ی��ک حوزه پر 
ظرفیت و تازه کشف شده گفت: برای توسعه میدان های 
غربی کارون و البته س��ایر میدان های نفتی، طرح هایی 
را مدنظر داریم که البته اخی��راً طرح هایی نیز در قالب 

آی پی سی مطرح شده و در حال انجام آن هستیم.
وی با اعالم اینکه تا پایان سال جاری نیروگاه برق کارون 
راه اندازی می شود، افزود: این نخستین بار است که شرکت 
مهندسی و توسعه نفت از نیروگاه حوزه غرب کارون برای 

فعالیت های صنعتی و تجاری خود استفاده می کند.

اخبار

احتمال فروپاشی اوپک به دلیل یکجانبه گرایی
وزی��ر نفت گفت: به آقای بارکیندو گفتم که اوپک به دلیل یکجانبه گرایی از 

سوی برخی اعضا در خطر است و احتمال فروپاشی این سازمان وجود دارد.
بیژن زنگنه درباره دیدار با دبیرکل س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت گفت: 
مذاکراتی درباره بازار نفت، مشکالت و شکنندگی بازار داشته ایم که بیشتر تبادل نظر 

بود تا تصمیم گیری. ایران در اوپک به دلیل منافعش عضو است و اگر اعضایی از اوپک 
بخواهند ایران را تهدید و گرفتار خطر کنند ایران هم آن را بی پاسخ نخواهد گذاشت.

وی، صحبت درباره نشست آینده اوپک را محور دیگر این مذاکره عنوان کرد و افزود: 
به آقای بارکیندو گفتم که اوپک به دلیل یکجانبه گرایی از سوی برخی اعضا در خطر است 
و احتمال فروپاش��ی این سازمان وجود دارد. در همین زمینه چندی پیش دبیرکل اوپک 
اعالم کرد؛ چالش درباره نفت ایران تنها برای این کشور نیست و بر اوپک تأثیر می گذارد و 

اتفاق هایی که در ایران، ونزوئال یا لیبی رخ می دهد بر بازار و صنعت نفت تأثیر دارد. 

 طالی سیاه 
جزئیات جریمه ۸ میلیاردی  تعرفه ایستگاهی راه  آهن

معاون مسافری راه آهن با بیان اینکه جریمه 8 میلیاردی راه آهن از سوی تعزیرات 
حکومتی مربوط به مصوبه سال ۹۳ و رقم ۵ هزار تومانی خدمات ایستگاهی است، 

گفت: راه آهن در ۴ سال اخیر فقط ۱۰ درصد افزایش قیمت بلیت داشت.
میرحسن موس��وی اظهار داش��ت:  این موضوع ارتباطی به گرانفروشی بلیت 

توسط شرکت راه آهن و یا شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری ندارد. طرح جریمه 
هش��ت میلیارد تومانی، مربوط به وضع تعرفه خدمات ایستگاهی در سال ۹۳ است، از 

آن س��ال طبق مصوبه،   رقمی حدود ۵ هزار تومان آن هم فقط در مس��یرهای بلند ریلی، 
بابت خدمات ایستگاهی در  بلیت ها اعمال می شود  تا برای ارتقاء کیفیت خدمت رسانی به 

مسافران در ایستگاه ها به کار گرفته شود.
وی افزود:  در راستای سیاست های راه آهن، ما از سال ۹۴ تا به امروز فقط ۱۰ درصد در 
تیرماه سال ۹۷ آن هم با مصوبه ستاد تنظیم بازار، افزایش قیمت در بلیت ها اعمال کرده ایم.

کوپه 
سقف وام خرید مسکن تغییر می کند

مدیرعامل بانک مس��کن از تغییر س��قف وام خرید مسکن خبر داد و گفت: 
اجرایی شدن این موضوع نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است.

ابوالقاسم رحیمی انارکی با بیان اینکه سیاست گذاری کنونی در قالب مصوبات شورای 
پول و اعتبار بیش��تر بر بخش عرضه توجه دارد، اظهار کرد: در مجموعه سیاس��ت های 

اعتباری امسال افزایش سقف مشارکت مدنی مدنظر قرار گرفته که وام ساخت در تهران 
به ۱۷۰ میلیون تومان به ازای هر واحد، در مراکز استان ها ۱6۰میلیون تومان، در سایر شهرها 

۱۳۰ و در مناطق کمتر توسعه یافته سقف این وام به ۱۱۰میلیون تومان افزایش یافته است.
وی افزود: گروه هدف ما دهک های ۳ تا ۷ هس��تند از س��قف تس��هیالت 8۰ میلیون 
تومانی اس��تفاده می کردند در حالیکه پیش��نهاد داده ایم براس��اس ق��درت خرید و توان 
بازپرداخت افراد، سقف های تسهیالتی به صورت متغیر تعیین شود و افراد براساس قدرت 
خرید و بازپرداخت اقساط خود بتوانند از تسهیالت متناسب با شرایط خود استفاده کند. 

خونه به خونه 

_

–

_

–

اظهارات رس��می مس��ئوالن  ل و مبنی بر ضرورت سهمیه بندی پت�����ر
بنزین در س��ال ۹8 و اطالع رس��انی برخی منابع 
آگاه وزارت نفت از این اقدام چراغ خاموش دولت، 
موج��ی از واکنش��های تند نماین��دگان مجلس را 
علی��ه این اقدام دولت برانگیخت تا منتفی ش��دن 

سهمیه بندی بنزین در سال ۹8 قوت بگیرد.
علی رغم مخالفت مجلس ش��ورای اس��المی با 
افزایش قیمت بنزین و س��همیه بندی آن در س��ال 
گذشته، اما وزارت نفت و دولت سهمیه بندی و گرانی 
بنزین را از کانالی غیر از مجلس درپیش گرفتند که 

مخالفت شدید نمایندگان مجلس را برانگیخت.
اظهارات چند هفته گذش��ته برخی مسئوالن 
به ویژه در دول��ت و وزارت نفت مبنی بر ضرورت 
سهمیه بندی و گرانی بنزین، و اطالع رسانی برخی 
مناب��ع آگاه وزارت نفت از این اقدام چراغ خاموش 
دولت به برخی رس��انه ها، موج��ی از واکنش های 
تند نماین��دگان مجلس را علیه ای��ن اقدام دولت 
و وزارت نفت برانگیخت تا منتفی ش��دن س��هیمه 

بندی بنزین در سال ۹8 قوت بگیرد.
خبرگزاری خانه ملت در همین باره با انتش��ار 
گزارشی، از منتفی شدن گرانی و سهمیه بندی بنزین 
با پیگی��ری ها و تالش های وکالی مردم در مجلس 
شورای اسالمی خبر داد و نوشت: برخی از نمایندگان 
به دولت بابت عدم در جریان گذاشتن مجلس بابت 

از اتخاذ چنین تصمیم مهمی انتقاد کرده اند.
حس��ینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیس��یون 
برنام��ه، بودجه و محاس��بات مجلس گفت؛ دولت 
درص��ورت گرفتن چنین تصمیم��ی مجلس را در 

عمل انجام شده قرار داده است.
وی با بیان اینکه تصمیم افزایش قیمت بنزین 

در شرایط اقتصادی کنونی نگران کننده است،گفت: 
بهتر است دولت تا روز یکشنبه به عنوان نخستین 
جلس��ه مجلس صبر کرده و پ��س از تبادل نظر با 
نمایندگان کمیسیون انرژی، هیات رئیسه و دیگر 
نمایندگان مجلس تصمیم نهایی را درباره افزایش 
قیمت بنزین اتخاد کند چراکه به یقین با هم فکری 

مجلس به نتیجه بهتری خواهند رسید.
نماین��ده مردم شاهین ش��هر، میم��ه و برخوار 
در مجلس ش��ورای اس��المی همچنین درخصوص 
ض��رورت عقب انداخت��ن این تصمیم ت��ا برگزاری 
جلس��ه با نمایندگان مجلس باتوجه به عصبانیت ها 
و نگرانی ه��ای مردم از افزایش قیمت بنزین، افزود: 

دولت عواقب این تصمیِم به یکباره خود را بپذیرد.
حاجی دلیگان��ی همچنین با اعتق��اد به اینکه 
طرح اختصاص روزان��ه یک لیتر بنزین به هر یک 
از افراد جامعه بس��یار متقن و جامع بود، پیشنهاد 
داد: دول��ت به جای افزایش قیمت بنزین بررس��ی 
این طرح را در دس��ت گیرد چراکه این تصمیم در 

شرایط اقتصادی کنونی نگران کننده است.
فالحت پیش��ه رئیس کمیس��یون امنیت ملی 
مجل��س ه��م می گوید: باوج��ود در نظ��ر گرفتن 
س��همیه چند لیتری در ماه به صاحبان خودروها، 
بهتراست دولت تصمیم افزایش قیمت بنزین را به 
زمان بازگش��ایی مجلس و مش��ورت با نمایندگان 
موکول کند یا قب��ل از گرفتن تصمیم در روزهای 
گذش��ته موضوع افزایش قیمت بنزین را به اطالع 
نمایندگان می رس��اند تا پس از بررسی کم و کیف 

موضوع تصمیم نهایی گرفته شود.
نماین��ده مردم اس��الم آباد غ��رب در مجلس 
ش��ورای اس��المی همچنین درخص��وص ضرورت 
عق��ب انداختن این تصمی��م تا برگزاری جلس��ه 

ب��ا نمایندگان مجل��س باتوجه ب��ه عصبانیت ها و 
نگرانی های مردم از افزای��ش قیمت بنزین، افزود: 
دولت موظف است در هر گونه تصمیم گیری خود 
عواقب و آس��یب های اجتماع��ی محتمل آن را در 
نظ��ر گیرد و الزم اس��ت تم��ام تصمیم های آن ها 

توجیه اجتماعی داشته باشند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه 
مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: مجلس اطالعی 
از تصمیم نهایی گرفته ش��ده ازس��وی دولت برای 

افزایش قیمت بنزین ندارد.
هدای��ت اهلل خادم��ی عضو کمیس��یون انرژی 
مجلس با بیان اینکه دولت در الیحه بودجه س��ال 
۹۷ افزایش 6۰ درص��دی قیمت بنزین را گنجاند 
اما مجل��س آن را رد کرد، ادامه داد: اگرچه دولت 
ب��رای س��ال ۹8 در الیحه بودجه ب��ه این موضوع 
اش��اره نکرد اما درصدد است این مهم را از طریق 

دیگری دنبال و به نتیجه برساند.
وی ب��ا ی��ادآوری اینکه جایگاه های س��وخت 
اس��تاندارد و هوشمند نیستند، افزود: اجرای طرح 
س��همیه بندی و دو نرخی کردن قیمت س��وخت 

نیازمند هوشمندسازی جایگاه های سوخت است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شواری اسالمی 
با ابزار نگرانی از گران ش��دن قیمت بنزین، اضافه 
کرد: م��ردم دیگر ت��وان گرانی ها را بی��ش از این 
ندارند لذا نباید در این ش��رایط س��خت اقتصادی، 

کاری انجام داد که شرایط سخت تر از این شود.
عالءالدین بروجردی عضو کمیس��یون امنیت 
مل��ی و سیاس��ت خارجی مجلس نیز گفته اس��ت: 
ش��رایط کنون��ی اقتصاد مناس��ب افزای��ش قیمت 
حامل های س��وخت و بنزین نیست چراکه با تحقق 
ای��ن امر التهابات بس��یاری به بازار تزریق ش��ده و 

قیمت سایر کاالهای اساسی 
نیز گران می شود.

ین��ده  نما
مردم بروجرد 
مجل��س  در 

اینکه  بی��ان  با 
آم��اده  افزایش جامع��ه 

قیم��ت بنزین نیس��ت، افزود: دولت ب��رای افزایش 
قیمت بنزین باید علی رغم در نظر گرفتن ش��رایط 
جامعه، پروس��ه ای منطقی و مبتن��ی بر واقعیت   ها، 
وضعیت اقتصادی کشور و مردم را به کار گیرد و با 

طرحی پخته به سراغ تحقق این موضوع رود.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رییسه مجلس، 
گفت: دولت نباید ریس��ک پر خطر افزایش قیمت 
بنزی��ن را انجام ده��د و در ش��رایط کنونی نباید 

مشکلی دیگر به مردم تحمیل شود.
وی گف��ت: موضوعات��ی در جامع��ه منعکس 
ش��ده مبنی بر اینکه دول��ت تصمیم دارد بنزین را 
س��همیه بندی کند و تا 6۰ لیتر بنزین را با قیمت 
۱۰۰۰ تومان و مابقی را با قیمت بیشتر در اختیار 
م��ردم قرار ده��د که این تصمیم هی��چ کمکی به 

دولت نکرده و به ضرر مردم است.
نعمتی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه به 
دولت این اختیار داده ش��ده که قیمت حامل های 
انرژی متناس��ب با ش��رایط جامعه واقعی شود اما 
در ش��رایط کنونی جامعه ظرفیت چنین افزایشی 
را ن��دارد، ادامه داد: در ش��ورای عال��ی هماهنگی 
اقتصادی قوای سه گانه مباحثی درباره سهمیه بندی 
بنزین مطرح ش��ده اما این شورا تاکنون تصمیمی 
برای سهمیه بندی و افزایش قیمت نگرفته و انتشار 

اخبار گرانی بنزین در حال حاضر صحیح نیست.
عضو هیئت رییس��ه مجلس شورای اسالمی، 
ب��ا تاکید بر اینکه کلی��ت مجلس با افزایش قیمت 
بنزین موافق نیس��ت، تصریح کرد: روز گذشته در 
جلسه ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور 
عنوان کردم که شرایط برای افزایش قیمت بنزین 
فراهم نیس��ت و با توجه به اینکه مردم مش��کالت 

ن��ی  ا و ا فر
نباید  دارن��د 

به  دیگر  مشکلی 
مردم تحمیل شود.

کمیس��یون  عض��و 
ب��ا  مجل��س  ان��رژی 

ق��وه اش��اره ب��ه اینک��ه س��ران س��ه 
درب��اره س��همیه بندی بنزی��ن در ش��ورای عالی 
هماهنگی اقتصادی س��ران سه قوه تصمیم گرفته 
اند، گفت: دولت بای��د درباره این تصمیم به مردم 

توضیح دهد.
جالل میرزایی با اشاره به سهمیه بندی بنزین، 
گف��ت: عدم اعالم جزئیات س��همیه بندی بنزین از 
س��وی دولتی ها مسبوق به س��ابقه است، شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه درباره این 

موضوع تصمیم گیری کرده است.
نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی، 
تصریح کرد: یکی از اعضای حاضر در جلسه ستاد 
ش��ورای عالی اقتصاد که با حضور س��ران سه قوه 
تشکیل و درباره سهمیه بندی بنزین تصمیم گیری 
شده است، جزئیات را به طور رسمی اعالم می کرد. 
وی افزود: این تصمیم جمعی سران سه قوه است، 
این موضوع از معدود مواردی اس��ت که سران سه 
قوه در م��ورد آن، مس��ئولیت پذیرفتند و تصمیم 

نهایی را اتخاذ کردند.
میرزایی یادآور ش��د: دبیرخانه ش��ورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران سه قوه هم می توانست 
به طور رس��می این تصمیم را اع��الم و موضوع را 
برای مردم ش��فاف کند، به ویژه با توجه به شرایط 
معیشتی و اقتصادی مردم این موضوع باید به طور 

رسمی اعالم می شد. 

همزمان ب��ا ورود دو محصول  جدید »ب��رگ مو« و »ذرت« ب����ازار روز
ب��ه میادین میوه و تره بار، قیمت پیاز و ۷ محصول 
دیگر ش��امل »فلف��ل دلم��ه رنگی، ت��ره فرنگی، 
ریواس، کدو مس��مایی سبز، کدو گلخانه ای رنگی، 

خیار گلخانه ای و هندوانه« کاهش یافت.
قیمت هر کیلوگرم پیاز زرد و سفید درجه یک در 
میادین میوه و تره بار با ۱6۰۰ تومان کاهش نسبت به 
هفته گذشته به 6 هزار تومان و پیاز زرد و سفید دستچین 

نیز ب��ا ۱6۰۰ تومان کاهش به 6۹۰۰ تومان 
رسیده است، ضمن اینکه هر کیلوگرم فلفل 
دلمه رنگی با ۵۰۰ تومان کاهش، 8۵۰۰ 

تومان نرخ گذاری ش��ده، اما قیمت 
فلفل دلمه سبز روی عدد ۵۷۰۰ 

تومان ثابت مانده است.
در میادین میوه و تره بار قیمت 

هر کیلوگرم تره فرنگی دستچین با ۴۰۰ تومان 
کاهش به ۲۹۰۰ تومان، ریواس دستچین 
با ۲۰۰ تومان کاهش به ۵8۰۰ تومان، 
کدو مسمایی سبز با ۳۰۰ تومان کاهش 
ب��ه ۳۵۰۰ توم��ان و کدو گلخانه ای 
رنگی نیز ب��ا ۳۰۰ تومان کاهش به 

۳۵۰۰ تومان رسیده است.

قیمت خیار گلخانه ای دستچین با ۱۰۰ تومان 
کاهش ب��ه ۴6۰۰ تومان و هندوان��ه با ۵۰ تومان 
کاهش به ۲۴۵۰ تومان رسیده است و دو محصول 
تازه وارد به میادین یعنی »برگ مو« هر کیلوگرم 
۱۱ ه��زار توم��ان و »ذرت )بالل(« ه��ر کیلوگرم 

۴۲۰۰ تومان نرخ گذاری شده اند.
قیمت اغل��ب میوه ها از جمله ان��واع پرتقال و 

س��یب، آناناس، توت فرنگی، چاغال��ه بادام، گوجه 
س��بز، کیوی، گریپ ف��روت، لیمو ترش س��نگی، 
لیمو ش��یرین، موز و نارنگی در میادین بدون تغییر 
بوده و افزایش��ی نداشته اس��ت. قیمت محصوالت 
صیفی همچون انواع خیار، بادمجان، فلفل، کاهو و 
سبزیجات، باقال سبز، سیر تازه، گل کلم، کلم ُقمری 
و چین��ی، کنگر، گوجه فرنگی گیالس��ی و زیتونی، 
لوبیا س��بز، لیمو ترش سنگی، نخود فرنگی و هویج 

نیز در میادین میوه و تره بار ثابت مانده  است.

سهمیه بندی بنزین در سال ۹۸ منتفی می شود؟

اعتراض »بهارستان« به پنهان کاری »پاستور« 

کاهش قیمت پیاز و 7 محصول دیگر در میادین میوه و تره بار

زد و بندها ادامه دارد؛
و پشت پرده گرانی خودر

درحال��ی برخ��ی منابع از فش��ار برخی  ل ت������و به رئیس جمهور ا واردکنندگان خ��ودرو 
ب��رای موافق��ت با ترخی��ص خودروها بدون ثبت س��فارش و 
احتمال موافقت روحانی خبر می دهند که بانک مرکزی با این 

موضوع مخالف است.
قیمت های نجومی در بازار خودرو درحالی از روز های اخیر 
موجب تعجب و البته نگرانی مردم و فعاالن اقتصادی ش��ده 
است که به تازگی دالیل جدیدی برای چرایی این گرانی های 
سرسام آور در این آشفته بازار، نمایان شده است. خودروسازان 
و فعاالن صنعت خودرو از مهمتری��ن دالیل گرانی خودرو را 
تحریم و کمبود قطعات اعالم می کنند، در مقابل اما بازاری ها 
مقصر اول و آخر این نابه سامانی ها را بدقولی خودروسازان و 

عدم تحویل خودروهای پیش فروش شده می دانند.
 فع��االن در بازار خودرو معتقدند اگ��ر خودروهای پیش 
فروشی به مردم تحویل داده می شد به طور حتم بازار با این همه 
تقاضا و افزایش قیمت ها روبه رو نبود. فروشندگان خودرو با تأکید 
بر اینکه قیمت خودرو متناسب با عرضه و تقاضاست، می گویند: 
وقتی عرضه ای وجود نداشته باشد به طور حتم تعادل بازار به هم 

ریخته و شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود.
با این حال اما کمیته خودرو مصوب کرده تا "سهم فروش 
فوری خودروس��ازها ۱۰ درصد افزایش یابد". این تصمیم در 
حالی گرفته شده که هنوز خبری از تحویل به موقع خودروهای 

خریداری شده به مشتریان در سال ۹۷ نشده است.
ادامه طرح های فروش در هفته های اخیر و مصوبه اخیر 
کمیت��ه خودرو ثاب��ت می کند که عماًل فقط خودروس��ازها 
مش��غول جم��ع آوری نقدینگ��ی از س��وی م��ردم به بهانه 

پیش فروش و فروش فوری خودرو هستند.
اما نکته مهم دیگری در پشت پرده افزایش قیمت های 

نجوم��ی در بازار خودرو به وی��ژه خودروهای خارجی وجود 
دارد که نشان می دهد دست های پشت پرده تالش دارند با 
استفاده از فش��ار افزایش قیمت، رضایت رئیس جمهوری را 

برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده اتخاذ کنند.
ماجرا از این قرار اس��ت ک��ه گروهی از واردکنندگان که 
خودروه��ای خارجی را ب��ا ارز ۴۲۰۰ تومان��ی وارد کرده اند 
بنای پرداخت مابه التفاوت را ندارند و می خواهند بدون ثبت 

سفارش خودروهای در گمرک مانده را ترخیص کنند.
به نظر می رس��د این گروه نقش مهمی در تش��دید جو 
روانی در بازار خودرو داش��ته اند و با اس��تفاده از عوامل خود 
در بازار اس��تارت ش��ایعه گرانی را زدن��د و همچنان بر بوق 

گرانی می دمند.
در همین راس��تا ه��م برخی مناب��ع از احتمال موافقت 
رئیس جمهور ب��ا ترخیص خودروهای در گمرک مانده بدون 
ثبت سفارش خبر داده و اعالم کرده اند که باتوجه به روند کند 
ترخی��ص خودروها از گمرک، وزارت اقتصاد به رئیس جمهور 
پیش��نهاد ک��رده خودروهای��ی هم که ثبت س��فارش بانکی 
نشده اند، ترخیص شود. مسئوالن گمرک هم گفته اند که این 
پیشنهاد مورد موافقت روحانی قرار گرفته ولی هنوز بخشنامه 

مربوطه به وزارت صنعت و گمرک ابالغ نشده است.
نکته مهم در این خبر این است که اگر واقعا رئیس جمهور 
با پیش��نهاد ترخیص خودروها بدون ثبت سفارش از گمرک 
موافق��ت کرده باش��د، مهر تایی��دی بر ادام��ه رانت خواری 
گروهی از دانه درش��ت های اقتصادی زده اس��ت که اتفاقاً با 
نف��وذی که دارند هر چند وقت یکبار ب��ازار ارز و خودرو و... 

را ملتهب می کنند.
البت��ه باید توجه داش��ت ک��ه مواضع بان��ک مرکزی در 
ماه های اخیر نش��ان میدهد که حتماً این تصمیم با مخالفت 
بانک مرکزی همراه بوده ولی باید دید که آیا رئیس جمهور به 
مواضع بانک مرکزی احترام می گذرد و از پیش��نهاد ترخیص 

خودروها بدون ثبت سفارش منصرف می شود؟  مهر

 واردات 1/3 میلیارد دالر قطعه
در سال 97

بررس��ی جزئیات تجارت خارجی  ت ر در س��ال ۹۷ نش��ان می دهد که تج����ا
۱.۳ میلیارد دالر قطعات منفصله با ساخت داخِل ۱۴ 

تا ۳۰ درصدی وارد کشور شده است.
اگرچه به نظر می رسید که سال ۹۷ برای تجارت 
خارجی کشور سال سختی باشد اما بررسی آمار مربوط 
به س��ال ۹۷، نشان می دهد روند واردات و صادرات به 

صورت تقریبی وضعیت به سامانی داشته است.
البته مس��ائل مربوط به تحریم و سنگ اندازی در 
مسیر انتقال ارز را نمی توان نادیده گرفت اما به هر حال 
مطابق آنچه که آمار نش��ان می دهد وضعیت آنگونه که 

پیش بینی می شد، دشوار نبوده است.
بر این اس��اس اقالم عمده صادرات��ی ایران در این 
م��دت به ترتیب، میعان��ات گازی به ارزش ۴ میلیارد و 
۹۳۵ میلیون دالر و سهم ارزشی ۱۱ و ۱۴ صدم درصد، 
گاز طبیعی مایع ش��ده به ارزش ی��ک میلیارد و ۹۲۴ 
میلیون دالر و سهم ارزشی ۴ و ۳۴ صدم درصد، پروپان 
مایع ش��ده به ارزش یک میلی��ارد و ۷۱۰ میلیون دالر 
و س��هم ارزش��ی ۳ و 86 صدم درصد، سایر روغن های 
سبک و فرآورده ها به جز بنزین به ارزش یک میلیارد و 
۴۵6 میلیون دالر و س��هم ارزشی ۳ و ۲۹ صدم درصد 
و متانول به ارزش ی��ک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دالر و 

سهم ارزشی ۳ و ۵ صدم درصد بوده است.
آمار مربوط به بخش واردات کش��ور نشان می دهد که 
اقالم عمده وارداتی طی ۱۲ ماهه سال ۹۷ شامل ذرت دامی 
به ارزش ۲ میلیارد و ۹۰ میلیون دالر و سهم ارزشی ۴ و ۹ 
دهم درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و 6۰8 میلیون دالر و 

سهم ارزشی ۳ و ۷۷ صدم درصد، بوده است.  مهر

 صندوق بین المللی پول اعالم کرد
 1۰3 میلیارد دالری ذخایر  ارزی ایران

صندوق بین المللی پول اعالم کرد ایران  ک��ش ب��ه لحاظ ذخایر ارزی در رتبه س��وم خ�ط 
منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی قرار دارد.

این صندوق در جدیدترین گزارش خود موس��وم 
به چش��م انداز اقتص��ادی منطقه خاورمیانه، ش��مال 
آفریقا و آس��یای مرکزی اعالم کرد ذخایر ارزی ایران 
در پایان س��ال ۲۰۱8 به ۱۰8.۳ میلیارد دالر رسیده 
اس��ت. ذخایر ارزی ایران در سال پیش از آن ۱۱۱.۷ 

میلیارد دالر گزارش شده بود.
براس��اس پیش بینی این نهاد بین الملل��ی با وجود 
تالش های آمریکا برای فش��ار حداکثری به اقتصاد ایران 
ذخای��ر ارزی ایران در س��ال ۲۰۱۹ همچنان باالی ۱۰۰ 
میلیارد دالر باقی خواهد ماند و ایران رتبه س��وم خود در 
منطقه را از نظر میزای ذخایر ارزی خود حفظ خواهد کرد. 
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است ذخایر ارزی 
ایران در سال ۲۰۱۹ به ۱۰۳.۲ میلیارد دالر برسد که در 
میان ۳۱ کشور منطقه فقط دو کشور عربستان و امارات 

ذخایر ارزی بیشتری نسبت به ایران خواهند داشت.
ذخای��ر ارزی عربس��تان در س��ال ۲۰۱۹ بالغ بر 
۴۹۵.۷ میلی��ارد دالر و ذخای��ر ارزی امارات ۱۱۳.۹ 
میلیارد دالر پیش بینی ش��ده اس��ت. کل ذخایر ارزی 
کشورهای منطقه نیز ۱۱۴8.6 میلیارد دالر پیش بینی 

شده که ۹ درصد از این رقم سهم ایران است.
ذخایر ارزی برخی کش��ورهای دیگر منطقه عبارت 
است از: الجزایر ۵۵.6 میلیارد دالر، بحرین ۲ میلیارد دالر، 
عراق ۵۳.۲ میلیارد دالر، کویت ۳۷.۲ میلیارد دالر، لیبی 
۷۷.۷ میلیارد دالر، عمان ۱6.۱ میلیارد دالر، افغانستان 
8.۴ میلیارد دالر، . پاکستان ۱۰ میلیارد دالر.  فارس


