
اعطای امتیاز اخذ تسهیالت، ویژه 
 سپرده گذاران بلندمدت نزد 

بانک آینده
بان��ک آینده با هدف جلب رضایت مش��تریان و در 
راس��تای دسترس��ی گروه های مختل��ف جامعه به 
تس��هیالت ارزان قیمت، برای آن دسته از مشتریان 
بانک که دارای انواع حس��اب سپرده بلندمدت بوده 
یا نسبت به افتتاح این نوع حساب، اقدام می کنند، 
اولویِت اخذ امتیاز تسهیالت فوری را فراهم خواهد 

ساخت.
ب��ر این اس��اس، کلیه مش��تریان بان��ک آینده که 
دارای یکی از انواع س��پرده های بلندمدت هستند، 
در صورت نیاز به نقدینگی، می توانند بدون فس��خ 
قرارداد یا برداش��ت بخشی از سپرده سرمایه گذاری 
خ��ود، از امتیازات ویژه این طرح، ش��امل دریافت 
در  و  اداری  تش��ریفات  کم تری��ن  ب��ا  تس��هیالت 

سریع ترین زمان ممکن ، بهره مند شوند.
میزان تسهیالت اعطایی  و نرخ سود تسهیالت این 
طرح ، بر اساس نرخ سود سپرده  بلندمدت مشتری، 

متغیر خواهد بود.
بازپرداخت تسهیالت این طرح، به دو روش اقساطی 
)حداکثر 24ماهه( یا یک جا )حداکثر 6ماهه( برای 

کلیه مشتریان، فراهم شده است.

برندگان جشنواره » زمستان طالیی با 
#720* « معرفی شدند

مراس��م قرعه کشی جش��نواره » زمس��تان طالیی 
#720* « برگزار و اس��امی برن��دگان این دوره از 

جشنواره اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، قرعه کشی 
جش��نواره » زمس��تان طالیی #720* « در تاریخ 
22 اردیبهش��ت س��ال 1399 انجام شد و برندگان 
خوش ش��انس ش��مش طال و سه عدد س��که تمام 

بهارآزادی معرفی شدند.
بر این اس��اس، نرگ��س رزاقی از زنج��ان موفق به 
دریافت جایزه اول جش��نواره زمستان طالئی شد. 
همچنین مرتضی شجاعی از کرج، حسین عباسپور 
از مش��هد و رضا کمانگر از قروه کردستان به عنوان 
برندگان یک عدد س��که تمام به��ار آزادی معرفی 

شدند.
این جشنواره در فصل بهار نیز ادامه خواهد داشت 
و مش��تریان فرصت دارند تا با خرید ش��ارژ و بسته 
اینترنت و پرداخت قبض از #720*، امتیاز کس��ب 
کرده و در قرعه کش��ی های این فصل شرکت کنند. 
ب��ه این ترتیب که برای ش��رکت در قرعه کش��ی و 
افزایش ش��انس خود کافی است با شماره گیری کد 
#720* ، با هر 1000 تومان خرید ش��ارژ و بس��ته 
و پرداخ��ت قبض، 1 امتیاز کس��ب کنند. با هر 10 
امتیاز، 1 ش��انس به مجموع ش��انس های مشتریان 

برای شرکت در قرعه کشی افزوده خواهد شد.

بانک انصار پیشتاز در کاربرد دستگاه 
ضدعفونی کننده خودپرداز

با اهتمام جوان مبتکر و مستعد اردبیلی و پشتیبانی 
پارک علم و فناوری استان اردبیل و برای نخستین 
بار در کشور، دستگاه ضدعفونی کننده خودپردازها 
س��اخته و توس��ط بانک انصار در شعبات این بانک 
در اس��تان راه اندازی شد.به گزارش اداره کل روابط 
عمومی و تبلیغات، با حضور مدیرشعب بانک انصار 
اس��تان و مدیران ش��عب دیگر بانک های کش��ور 
در اردبیل این دس��تگاه مورد اس��تفاده قرارگرفت 
و رئی��س پارک علم و فناوری اس��تان اردبیل  این 
دستگاه را در زمره 52 فناوری پارک مذکور دانست 
که از شش��م اس��فندماه برای مقابله با شیوع کرونا 
عملیاتی و اجرایی ش��ده است.براساس این گزارش 
بانک انصار در زمره نخستین بانک های کشور است 
که با پشتیبانی و اسپانسرینگ این دستگاه هم  بر 
اهمیت سالمتی مشتریان ومردم تأکید کرده و هم 
اعتم��اد خود را به جوانان مبتکر و خالق کش��ور را 

نشان داده است.

اخبار گزارش

هر بار با افزایش بهای قیمت خانه ها ، اعالم می ش��ود وام 
مس��کن افزایش می یابد حال آنکه تجربه نشان داده است 
که این وام ها هرگز زورش��ان به تورم مس��کن نمی رسد و 

همچنان رویای خانه دار شدن ادامه دارد. 
مس��کن به عنوان یکی از تکالیف دول��ت ها در قبال مردم 
ش��ناخته می شود اما گویی در بازار مسکن این مسئله رویه 
ای دیگ��ر دارد و کارک��رد دولت ها صرفا به ابزار تاس��ف از 
افزایش بهای مسکن و یا اعالم تسهالت خرید مسکن ختم 
می شود که البته آن تسهیالت نیز با ابهامات بسیاری همراه 
اس��ت. تس��هیالتی که معموال زورش��ان به تورم نمی رسد 
بویژه در زمانی که گفته می شود این تسهیالت برای خانه 
اولی هاس��ت که عمال ب��ا این نرخ های خان��ه توان خرید 
خانه با این تس��هالت را نی��ز ندارند. اکنون نیز در حالی به 
رغ��م روزهای کرونایی قیمت مس��کن در حال اوج گرفتن 
است که بار دیگر صحبت از تسهیالت خرید مسکن مطرح 

می شود. 
معاون مسکن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی در حالی 
پیش��نهاد اضافه شدن رقم تس��هیالت خرید مسکن را داده 
است که افزایش رقم این تسهیالت می تواند سبب افزایش 
تورم در بازار مس��کن شده و ش��رایط را برای صاحب خانه 

شدن مردم سخت تر کند.
چنانکه فارس در گزارش��ی آورده اس��ت،  در شرایطی که 
اقتصاد کشور اوضاع پرنوسانی را پشت سر می گذارد، مردم 
چگونه می توانند برای خرید یا ساخت مسکن اقدام کنند؟ 
این س��والی است که در پس ذهن هر جوانی حضور دارد و 
بخش عمد ه ای از دغدغه های شخصی وی برای مهیاکردن 
شرایط ازدواج به پاسخ این سوال وابسته است. اساسی ترین 
وظیفه وزارت راه و شهرس��ازی به عنوان اصلی ترین متولی 
مسکن در کش��ور، مطابق اصل 43 قانون اساسی، تسهیل 
شرایط به منظور صاحب خانه شدن خانوارهای ایرانی تلقی 
می ش��ود. در همین راس��تا، این وزارتخانه می بایست با در 
دس��ت داش��تن ابزارهایی نظیر تولید انبوه مسکن، اعطای 
تسهیالت و ... در جهت عملیاتی کردن وظیفه صاحب خانه 

شدن مردم بکوشد.
در ش��رایط کنونی متوس��ط قیمت هر مت��ر مربع خانه در 
تهران به 15.5 میلیون تومان رس��یده است و شاهد کاهش 
چش��مگیر تعداد معامالت در فروردین ماه امسال بودیم که 
یکی از دالیل مهم آن، کاهش قدرت خرید مردم اس��ت. در 
همین راستا، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان 
وزیر راه و شهرس��ازی، در ارتباط ب��ا راهکارهای وزارت راه 
به منظور ایجاد ش��رایط تعادل در بازار مسکن، اظهار کرد: 

»پیشنهاد افزایش وام مسکن را مجددا مطرح کرده ایم و در 
حال کار بر روی آن برای ارسال به دولت هستیم«.

معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی، ضمن 
اش��اره ب��ه جزئیات پیش��نهاد افزای��ش رقم وام مس��کن، 
افزود:»پیش��نهاد بانک مس��کن برای افزایش س��قف رقم 
تس��هیالت از قبل به دولت ارسال کرده شده بود و بخشی 
از این پیشنهاد در دی ماه سال گذشته توسط شورای پول 

و اعتبار تصویب شد«.
این اظهارات محمودزاده در حالی مطرح ش��ده اس��ت که 
بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن، افزایش رقم تسهیالت 
خرید واحد مسکونی را به ضرر آینده این بازار تلقی می کنند، 
در همین خصوص، فرشید ایالتی کارشناس اقتصاد مسکن، 
در گفت وگ��و ب��ا خبرگزاری ف��ارس، در بی��ان راهکارهای 
تس��هیل شرایط صاحب خانه شدن مردم در شرایط کنونی، 
اظهار داشت: »رقم تسهیالت فعلی خرید واحد مسکونی به 
سبب قیمت نجومی حاکم بر فضای مسکن به خصوص در 
کالنشهرها منجر به صاحب خانه شدن مردم نخواهد شد. از 
طرفی افزایش رقم تسهیالت خرید نیز به سود بازار مسکن 
نیس��ت و این راهکار سطحی ترین سیاست سامان دادن به 

این بازار است«.

این کارش��ناس اقتصاد مسکن با اش��اره به دالیل ضرورت 
اجتن��اب از افزایش رقم تس��هیالت خرید مس��کن، گفت: 
»ه��دف از افزای��ش رقم تس��هیالت خرید مس��کن، ایجاد 
انگی��زه برای متقاضیان این بخش ب��ه منظور ورود به بازار 
و در نهایت ایجاد رونق پایدار در این بخش اس��ت. از آنجا 
که تولید مس��کن امری زمان بر محس��وب می شود و امکان 
وارادت آن نیز وجود ندارد، در نتیجه امکان تنظیم بازار آن 
مانند س��ایر کاالها وجود نخواهد داش��ت. بنابراین هر گونه 
سیاس��ت تحری��ک تقاضا در این بازار به عل��ت نبود امکان 
پاس��خگویی از ط��رف عرضه منجر به ت��ورم در این بخش 

خواهد شد«.
ایالتی ضمن اش��اره به ملزومات اعطای تس��هیالت خرید 
مس��کن، افزود: »در ش��رایطی که تولید و عرضه واحدهای 
مسکونی متناسب با نیاز موجود در بازار نباشد و تقاضاهای 
سرمایه ای از بازار خارج نشوند، راهکار افزایش رقم تسهیالت 

خرید، منجر به صاحبخانه  شدن مردم نمی شود«.
این کارش��ناس اقتصاد مس��کن در ارتباط با مدل مناسب 
ب��رای موثرکردن تقاضاه��ای مصرفی غیر موث��ر و رعایت 
ملزومات اعطای تس��هیالت خرید، عن��وان کرد:»تحریک 
تقاضا در بخش مس��کن به س��بب افزایش رقم تس��هیالت 

می بایس��ت به تحریک تولید و عرضه واحد مسکونی منتج 
شود. در این راستا، اعطای تسهیالت قابل انتقال از سازنده 
ب��ه خریدار، می تواند عالوه ب��ر افزایش قدرت خرید مردم، 

شرایط را برای افزایش عرضه مهیا سازد«.
ایالتی با بیان نقاط ضعف حوزه مس��کن در سال های اخیر 
اضافه کرد: »مشکل اصلی بازار مسکن در شرایط کنونی با 
اس��تفاده از افزایش تولید و عرضه مسکن قابل حل است و 
سیاس��ت های تحریک تقاضا به تنهایی توان حل مشکالت 
این بازار را ندارد. در ش��رایطی که رک��ورد کمترین تولید 
واحد مس��کونی چهل سال گذشته در س��ال های اخیر به 
ثبت رسیده، توجه به سایر سیاست ها بدون توجه به عرضه 

واحد مسکونی تنها به عنوان ُمسکن تلقی خواهند شد«.
تجربه دولت ها در سال های اخیر گواه بر اثرات سوء افزایش 
رقم تسهیالت خرید است. به عنوان مثال مصوبه دولت نهم 
در س��ال 1385 مبنی بر افزایش 50 درصدی وام مسکن، 
منجر به افزایش 70 درصدی قیمت مسکن شد. همچنین 
افزایش وام خرید در اسفند ماه سال 1394 و رسیدن مبلغ 
تس��هیالت به عدد 160 میلیون تومان برای خرید مسکن 
نه تنها منجر به تحریک تقاضاهای موثر نشد، بلکه موجب 

تشدید تورم مسکن در سال های اخیر شد.  

 جان کالم 
به هر حال این س��وال همچنان باقی اس��ت که آیا راهکار 
دولتم��ردان و متولی��ان بازار مس��کن بر اصل تس��هیالت 
ناکارآمد و ناکافی مس��کن اس��توار اس��ت و با این رویکرد 
به دنبال مدیریت بازار بحران زده مس��کن هستند یا اینکه 
تدابیر نظارتی دیگ��ری را برای مقابله با افزایش بی منطق 
قیمت مسکن در پیش می گیرند. آیا رویای خانه دار شدن 
بویژه ب��رای جوانان همچنان یک رویا م��ی مانند یا اینکه 
امیدی به محقق شدن این آروز و حقی که بر اساس قانون 
اساسی برای هر ش��هروندی اعالم شده، وجود دارد. تعداد 
معامالت آپارتمان های مس��کونی شهر تهران در فروردین 
ماه س��ال 1399 به 1200 واحد مس��کونی محدود شد که 
نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتیب 87.8  
و 63.7 درص��د کاهش نش��ان می دهد. به نظر می رس��د 
ش��یوع ویروس کرونا و تعطیلی فعالیت ها در تهران در این 
ماه تأثیر جدی بر آن داش��ته اس��ت. در ماه مورد گزارش، 
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله ش��ده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
ش��هر تهران، 15.3 میلی��ون تومان بود که نس��بت به ماه 

مشابه سال قبل 35.7 درصد افزایش نشان می دهد.
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اعالم جزئیات گازسوز کردن 
تاکسی های اینترنتی 

مع��اون مدی��ر عامل ش��رکت مل��ی پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی در خص��وص جزئیات 
اینترنت��ی  تاکس��ی های  ک��ردن  گازس��وز 

توضیحاتی را ارائه داد.
حمید قاس��می ده چشمه معاون مدیر عامل 
ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی ، 
با اش��اره به ثبت نام مس��افربر های شخصی 
و تاکس��ی ه��ای اینترنتی در س��امانه طرح 
گازس��وز ک��ردن رای��گان خودرو ه��ا، گفت: 
مس��افربر های ش��خصی باید از طریق وزارت 
کشور تائید ش��وند و سپس ثبت نام خود را 

در سامانه کامل کنند.
وی افزود: تاکسی های اینترنتی و مسافربر های 
بین ش��هری و روستایی از طریق فهرستی که 
وزارت کش��ور به وزارت نفت ارائه خواهد کرد، 
به مرور در نوب��ت تبدیل قرار خواهند گرفت.

ده چش��مه با اش��اره ب��ه بارگذاری فهرس��ت 
کارگاه های مج��از تبدیل در س��امانه جدید، 
تأکید کرد: پس از ثبت نام کاربران، پیامکی به 
آن ها ارسال می شود که از این طریق کارگاه و 
زمان مراجعه به متقاضیان اعالم خواهد ش��د، 
البته این کار در سامانه قبلی طراحی نشده بود 

و کاربر هیچ بازخوردی را دریافت نمی کرد.
قاسمی با اشاره به دریافت بیش از 400 هزار 
تقاضا در سامانه پیشین، گفت: این در حالی 
اس��ت که تعداد زیادی از این درخواس��ت ها 
اطالعات درس��تی نداش��تند یا شامل طرح 
نمی ش��دند. او در ادام��ه در خصوص معاینه 
فنی خودرو ها بی��ان کرد: هر محدودیتی که 
در وزارت کشور برای تردد خودرو ها در نظر 
گرفته شده باشد ما ملزم به انجام آن هستیم 
و ه��ر خودروی��ی که قابلی��ت معاینه فنی را 
داشته باشد می تواند در سایت گازسوز کردن 
خودرو ها ثبت نام کند. باشگاه خبرنگاران

سهامدار باید مسئولیت سود و 
زیانش را بپذیرد

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره 
به این که نوس��ان ذات بازار س��هام اس��ت، 
گفت: فردی که وارد این بازار می ش��ود باید 

مسئولیت ضرر و زیان را بپذیرد.
حسن قالیباف اصل درباره شرایط بازار بورس 
و امکان تداوم روند رو به رش��د آن گفت: از 
آنجایی که قیمت س��هام یک ش��رکت تابع 
عومل مختلفی مانند شرایط داخلی شرکت، 
وضعیت صنعت، اقتصاد و... اس��ت، افراد باید 
پیش از ورود به بازار سرمایه و خرید و فروش 

سهام آموزش های الزم را ببینند.

رئی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار 
ب��ا بی��ان اینکه س��رمایه گ��ذاران باید در 
در  ش��ده  برگ��زار  آموزش��ی  ه��ای  دوره 
بازار س��رمایه و بورس ش��رکت کرده و از 
پندهای آموزش��ی ارائه شده در صداوسیما 
برای خرید و فروش س��هام استفاده کنند، 
اف��زود: فایل های آموزش��ی بس��یاری در 
س��ایت های مختلف موجود است که مردم 
م��ی توانن��د از آن اس��تفاده کنند.قالیباف 
با بیان اینکه س��رمایه گذار مس��ئول س��ود 
و زی��ان در بازار س��رمایه و بورس اس��ت، 
اظهار ک��رد: مردم باید آگاهانه وارد بورس 
ش��ده و مطالعه داش��ته باش��د در غیر این 
صورت به مش��اوران دارای مجوز، صندوق 
س��رمایه گذاری، ش��رکت های سبد گردان 
و ... مراجع��ه ک��رده و س��رمایه گ��ذاری 
انجام دهند. رئیس س��ازمان  غیرمس��تقیم 
ب��ورس و اوراق به��ادار با بی��ان اینکه هیچ 
فردی نمی تواند پیش بینی دقیقی از رشد یا 
سقوط سهام در بازار سرمایه و بورس داشته 
باش��د، اضافه کرد: نوس��ان ذات بازار است و 
فردی که وارد آن می ش��ود باید مس��ئولیت 

ضرر و زیان را بپذیرد. تسنیم 

بازنگری در روش عرضه 
محصوالت فوالدی

سرپرس��ت وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
از برگزاری جلس��ه کمیته سامان دهی فوالد 
در هفت��ه جاری خبر داد و گف��ت: بازنگری 
در ش��یوه عرضه محصوالت فوالدی و تعیین 
قیم��ت با اتکا ب��ه فرمول ه��ای اقتصادی در 

دستور کار این کمیته قرار دارد.
 حس��ین مدرس خیابانی با اشاره به دستور 
رئی��س جمهور مبنی بر ضرورت رفع دغدغه 
تولیدکنن��دگان و صاحب��ان کارخانه ها برای 
تامی��ن م��واد اولی��ه گف��ت: جلس��ه کمیته 
ساماندهی محصوالت فوالدی در هفته جاری 

با حضور تولیدکنندگان برگزار خواهد شد تا 
بتوان در ش��یوه عرضه محص��والت فوالدی 
و تعیی��ن قیمت ب��ا فرمول ه��ای اقتصادی، 

تجدیدنظر الزم صورت گیرد.
وی تصری��ح کرد: پیرو سیاس��ت های جدید 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت اجازه داده 
نخواهد شد تا فوالد نیز به عنوان یک کاالی 
س��رمایه ای مورد معامله ق��رار گیرد، بلکه با 
مکانیزم های جدیدی که طراحی خواهد شد، 
تالش می شود تا محصوالت فوالدی به دست 
مصرف کنندگان واقعی و صنایع پایین دستی 

آن هم بر اساس نیازهای واقعی آنها، برسد.
م��درس خیابان��ی اف��زود: کمیت��ه تخصصی 
محصوالت ف��والدی در هفته جاری نس��بت 
به بازنگری مجدد سیاس��ت ها و ابالغ تکالیف 
مرتبط با حوزه تامین و توزیع این محصوالت 
اقدام خواهد کرد. ضمن اینکه تاکید بر این است 
که در سال جهش تولید، عالوه بر اینکه تولید 
و صادرات فوالد مطابق با هدفگذاری های انجام 
شده با رشد مواجه ش��ود، بلکه صنایع پایین 
دس��تی نیز که اجزای اثرگذار در دستیابی به 
جهش تولید هس��تند، نیز به موقع مواد اولیه 

خود را تامین کند. فارس

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

در حالی مس��ئله خوراک دام چالشهای بسیاری را برای 
مرغ داری ها ایجاد کرده اس��ت که مدیر عامل ش��رکت 
پشتیبانی امور دام کشور گفت: با توجه به اینکه در زمان 
اوج برداش��ت سبزی و صیفی و دیگرهستیم، استفاده از 
کامیون اوج گرفته و تنها مش��کل، کمبود کامیون است 
که از وزارت راه درخواس��ت می کنی��م درتامین کامیون 

یاری رسان ما باشد.
حس��ن عباس��ی معروفان با اش��اره به اینکه روند واردات 
خوراک دام بدلیل مشکالت ارزی و گمرکی حدود سه ماه 
متوقف بود، افزود: از ابتدای امسال به تدریج این مشکالت 
برطرف و بیست و پنج روز است که روال عادی شده و در 
مجموع از ابتدای س��ال تاکنون شرکت پشتیبانی امور دام 
بیش از یک میلیون و چهارصد هزار تن توزیع شده و بخش 

خصوصی هم هفتصد هزار تن نهاده وارد کرده است.
وی اضافه کرد: ماهانه بطور متوسط یک میلیون و پانصد 
هزار تن نهاده دامی در کش��ور مصرف می ش��ود که یک 

میلیون تن آن از طریق واردات تامین می ش��ود و نهایتا 
تا دو هفته آینده با ادامه روند واردات، عرضه پاسخگوی 

تقاضا شده و بازار به تعادل می رسد.
معروفان تاکید کرد: قیمت مصوب نهاده های دامی تغییر 
نداش��ته، اما بدلیل کمبود آن، قیمت های��ی در بازار آزاد 
شکل گرفته که فراتر از قیمت مصوب است و به هیچ وجه 
مورد تایید ش��رکت پشتیبانی امور دام نیست، اما با ادامه 
روند واردات در دو هفته آتی، این مشکل هم برطرف شده 
و نهاده ها با نرخ مصوب به دس��ت دام��داران و مرغداران 
می رسد.وی با بیان اینکه به طور دائم نهاده وارد گمرکات 
می ش��ود گفت: ه��م اکنون بیش از دو میلی��ون و پانصد 
هزار تن نهاده در گمرک موجود اس��ت، ضمن اینکه هیچ 
مش��کلی در ترخیص آن وجود ن��دارد و با همکاری بانک 

مرکزی و گمرک این نهاده ها در حال ترخیص هستند.
مدیرعامل پش��تیبانی امور دام ادامه داد: در حال حاضر 
با توجه به اینکه در زمان اوج )پیک( برداش��ت س��بزی، 
س��یفی و برخی دیگر از محصوالت هس��تیم استفاده از 
کامیون اوج گرفته و تنها مش��کل، کمبود کامیون است 
که از وزارت راه درخواس��ت می کنیم در خصوص تامین 

کامیون های مورد نیاز، یاری رسان ما باشد. فارس 

کامیون ها مقصر کمبود 
خوراک دام!

کارشناسان معتقدند در شرکت ملی گاز و امور بین الملل 
این شرکت، انفعال عجیبی را شاهد هستیم که تداوم آن 

ضامن منافع ترکیه و آمریکا در منطقه است.
ترکی��ه مهم ترین کش��ور وارد کنن��ده  گاز طبیعی ایران 
محس��وب می ش��ود. قرارداد صادرات گاز ای��ران به این 
کشور در سال 1996 میالدی به امضای دو طرف رسید 
و طبق این قرارداد ایران تا س��ال 2026 باید روزانه 27 

میلیون متر مکعب گاز به این کشور صادر کند.
ترکیه عالوه بر ایران از کشورهای روسیه و آذربایجان نیز 
گاز وارد می کند. این کش��ور طی چند س��ال اخیر تالش 
کرده اس��ت تا با افزایش واردات گاز خ��ود از آذربایجان 
و روس��یه س��بد وارداتی گاز خود را متن��وع و خود را به 
بازیگ��ری اثرگذار در حوزه بازار گاز تبدیل کند. بررس��ی 
روند تاریخی این قرارداد گازی نش��ان می دهد، صادرات 

گاز ای��ران به ترکیه همواره با مش��کالتی همراه بوده؛ به 
طوری که قیمت و کیفیت گاز وارداتی بارها مورد مناقشه 
طرفین بوده اس��ت. به همین دلیل این کش��ور بارها به 
بهانه اختالف قیمت گاز وارداتی ایران نس��بت به روسیه 
و آذربایجان، به دیوان بین المللی ش��کایت کرده و در دو 

مورد نیز حتی از ایران تخفیف دریافت کرده است.
عل��ی نصر، با اش��اره به اینکه در 12 فروردین ماه س��ال 
جاری انفجاری در خط لوله گاز صادراتی ایران به ترکیه 
در خاک این کشور اتفاق افتاد، گفت: مسئولیت این حمله 
را گروهک تروریستی پ.ک. ک برعهده گرفت. اتفاقی که 
بارها در طی این چند س��ال گزارش شده بود. اما این بار 
ش��رکت ترکیه ای بوتاش تمایلی به تعمیر این خط لوله 
نداشت. وی افزود: این شرکت خطر شیوع ویروس کرونا 
را بهان��ه ای برای به تعویق انداختن تعمیر خط لوله بیان 
کرد. ولی در حقیقت به علت اختالف قیمت گاز وارداتی 
ایران نسبت به سایر بازارها، ترکیه از این فرصت استفاده 

کرده تا نیاز گازی خود را از منابع دیگری تأمین کند.
نصر با بیان اینکه البته این اقدام ترکیه را می توان در راستای 
تقابل گازی آمریکا با ایران بررسی کرد، ادامه داد: این کشور 

تالش می کند ایران را از بازار گاز حذف کند.  مهر

انفعال وزارت نفت و منافع 
گازی که به جیب آمریکا و 

ترکیه می رود

وقتی وام های مسکن زورشان به تورم نمی رسد 

تسهیالت خرید مسکن و تکرار ابهام خانه دار شدن 


