
آگهی دعوت به همکاری 
بانک پاسارگاد

 بانک پاس��ارگاد به منظور تأمین و تکمیل سرمایه 
انس��انی مورد نیاز خود، با ش��رایط زی��ر دعوت به 

همکاری می نماید.
 فارغ التحصیالن مقاطع کارشناسی و کارشناسی 
ارش��د در رشته های مورد پذیرش، جهت همکاری 

در شعبه های مورد نظر بانک
 فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی در رشته های 
مورد پذیرش، جهت همکاری به عنوان منش��ی در 

شهرهای تهران، تبریز و اهواز
 فارغ التحصیالن مقاطع کارشناسی و کارشناسی 
ارشد در رش��ته حقوق )با اولویت دارا بودن پروانه 
وکالت(، جهت همکاری در ش��هرهای مورد نظر به 

عنوان کارشناس حقوقی

تحقق ٢٢هزار میلیارد ریال حاشیه 
سود عملیاتی بانک صادرات ایران در 

پایان مهرماه
بانک صادرات ایران با تمرکز بر فعالیت های عملیاتی 
در پایان مهرماه 99 ضمن عبور منابع س��پرده ای از 
مرز ٣٠٠ هزار میلیارد تومان، موفق به ایجاد حاشیه 

سود دو هزار و ٢٠٠ میلیارد تومانی شد.
 به گ��زارش روابط عموم��ی بانک ص��ادرات ایران، 
گزارش فعالیت ماهانه این بانک برای دوره منتهی 
به ٣٠ مهرماه ١٣99 در سایت کدال منتشر شدکه 
بر اس��اس آن، بانک صادرات ایران با جذب بیش از 
٣٠٠ هزار میلیارد تومان منابع س��پرده ای و تمرکز 
بر فعالیت های عملیاتی و وصول مطالبات توانس��ت 
ط��ی دوره مالی هفت ماهه منتهی به پایان مهرماه 
س��ال 99 بیش از دو ه��زار و ٢٠٠ میلیارد تومان 

حاشیه سود عملیاتی ایجاد کند.
جمع درآمد تسهیالت اعطایی بانک صادرات ایران 
از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ١٣99، بالغ بر 
١٤٥ هزار و 9٨٤ میلیارد ریال بوده اس��ت. این در 
حالی است که جمع سود سپرده های سرمایه گذاری 
بانک در ای��ن مدت به ١٢٣ ه��زار و ٦٦٥ میلیارد 
ریال رس��یده و بیش از ٢٢ هزار میلیارد ریال برای 

بانک سود عملیاتی ایجاد کرده است.

راه اندازی کارپوشه الکترونیکی در 
بانک پارسیان

در زندگی پرش��تاب امروزی و انبوه کارهای به جا 
مانده ،سامانه های الکترونیکی راهگشای بسیاری از 
مسائل شده اند.این سامانه ها به ویژه برای مدیران 
پرمش��غله و پرسنل سازمان هایی اهمیت یافته اند 
ک��ه هرروز بزرگ و بزرگ تر می ش��وند و س��امان 
دادن به امور آنها هرروز پیچیده تر می شود.در این 
می��ان بانکداری الکترونیک جایگاه ویژه ای دارد. از 
ای��ن رو بانک ها هم توجه خاصی را به آن معطوف 
کرده اند.یکی از خدم��ات بانکداری الکترونیک که 
چند س��الی است توجه بانک های وطنی را به خود 
جلب ک��رده ،خدمات مدیریت س��پرده های چند 
امضایی و تسهیل مدیریت امور حساب های بانکی 

اشخاص حقوقی است.
این سامانه ها ،امکاناتی را برای مشتریان حقوقی و 
صاحبان حس��اب های چندگانه فراهم می کنند تا 
بتوانند به صورت محدود و کنترل شده ،به حساب 
های موردنظر دسترس��ی داش��ته باشند و گزارش 
ه��ای مالی مورد نی��از را دریافت کنند.در واقع این 
خدمت،کارپوش��ه )کارتابل( الکترونیکی در اختیار 
اش��خاص مجاز شرکت هاست  که بدون محدودیت 
مکانی و زمانی می توانند از آن استفاده کنند .بانک 
پارس��یان با راه اندازی س��امانه ای با عنوان "پارس 
یار"، این خدمت را در اختیار مش��تریان ویژه خود 
قرار داده اس��ت.این س��امانه که با همکاری شرکت 
تامی��ن خدمات سیس��تم های کاربردی کاس��پین 
راه اندازی ش��ده ابزاری است که اشخاص حقوقی 
درجه ی��ک می توانند به کم��ک آن گردش وجوه 
حساب های بانکی خود در بانک پارسیان را پایش 
و با اس��تفاده از گزارش های گوناگون آن، اطالعات 

بانکی مورد نیاز را استخراج کنند.

اخبار
مجوز افزایش قیمت کارخانه ای  خودروها برای سه ماهه سوم سال، رسما ابالغ شد 

گزارش

مس��ئوالن بازار خ��ودرو در حالی همچنان ادع��ا دارند که 
عامل گرانی خودرو دالالن هس��تند که افزایش قیمت های 
بی منطقه هر س��ه ماه توس��ط خودروسازان حقیقت امر را 
آشکار می س��ازد و آن اینکه خودروسازان خودبازار دالالن 

را گرم می کنند. 
خودرو از کاالیی مصرفی به س��رمایه مبدل ش��ده است در 
حال��ی ک��ه در چرخه ای که هرگز منطق آن معلوم نش��ده 
است خودروسازان مجوز افزایش قیمت هر سه ما یک بار را 
گرفته اند که بر اساس آنچه تورم فصلی می نامند بر قیمت 
خودروها بیفرایند. تورمی که معیار آن تورم اعالمی از سوی 
بانک مرکزی است حال آنکه تورم در حوزه خودرو نه به چند 
هزار تومان و یا چند صده��زار تومان بلکه به دهها میلیون  
میرس��د و این س��وال مطرح است که با چه منطقی ناگهان 
قیم��ت خودرو گران می ش��ود حال آنکه حق��وق کارگران 
خودروسازی ثابت اس��ت و هزینه های ادعایی خودروسازان 
نظیر وارد کردن قطعات نیز برگرفته از قیمت ارز می باش��د 
که قیمت آن در دست دولت است و مردم نقشی در افزایش 
آن ندارند. این گرانی سه ماه که خود زمینه ساز گرانی های 
بیش��تر و ایجاد زنجیره ای از گرانی ناتمام می شود در حالی 
صورت می گیرد که این شائبه را ایجاد می کند که متولیان 
ب��ازار خودرو که اکنون به جای دالالن باید نام گردانندگان 
خودروسازان را ثبت کرد، با دامن زدن به گرانی ارز و برخی 
گرانی های حاش��یه ای زمینه را ب��رای توجیه گرانی خودرو 
فراهم می س��ازند. رفتاری ک��ه نتیجه آن را اکنون در طرح 
دوباره گرانی خودرو می توان مشاهده کرد چنانکه بر اساس 
آنچه که طی تصمیمات اخذ ش��ده قرار اس��ت، هر سه ماه 
یکبار مجوز افزایش قیمت خودرو لحاظ شود، رئیس شورای 
رقابت در نامه ای خطاب ب��ه وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
دس��تور افزایش قیمت کارخانه محصوالت برای س��ه ماهه 
س��وم سال ١٣99 که ش��ورای رقابت پیش از این، برایشان 
دستورالعمل تنظیم قیمت صادر کرده بود، حداکثر تا سقف 
تورم بخشی اعالمی توس��ط بانک مرکزی )که احتماال ٢٥ 

درصد خواهد بود( صادر کرد.
چنانکه ایسنا گزارش کرده است بر اساس آنچه که شورای 
رقابت در اردیبهشت ماه سال جاری مصوب کرده و تصمیم 
گرفت که با توجه به نرخ تورم بخش��ی اعالمی توسط بانک 
مرکزی و قیمت منطقی تمام ش��ده خودروسازان، افزایش 
قیمت محصوالت خودروس��ازان را به صورت فصلی)هر سه 
ماه��ه یکبار( اعمال و قیمت های جدید را اعمال کند؛ حال 

خبرها حاکی از این اس��ت که روز گذشته)دوش��نبه( رضا 
ش��یوا، رئیس ش��ورای رقابت با بیان اینکه در حال حاضر 
س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع )ایدرو( مسئولیت 
نظارت بر بخش خودرو را برعهده دارد، از درخواس��ت این 
س��ازمان از شورای رقابت برای تایید افزایش قیمت ها خبر 
داده و گفت: این در حالی اس��ت ک��ه این موضوع نیازمند 
تأیید ش��ورای رقابت نیس��ت، بلکه مطاب��ق مصوبه امکان 

افزایش قیمت ها متناسب با نرخ تورم بخشی وجود دارد.
به اعقاد وی با توجه به اینکه انتظار می رود هر خودروس��از 
حداقل برای نیاز س��ه ماه خود کاال داشته باشد، به همین 
علت افزایش ها را برای هر سه ماه یکبار در نظر گرفتیم. سه 
ماه حداقل مدتی اس��ت که یک خودروس��از باید موجودی 
انب��ار خود را تامی��ن کند. همچنین ام��کان قیمت گذاری 
خودرو به ص��ورت روزانه وجود ندارد. ب��ه لحاظ اقتصادی 
نی��ز اگر بخواهیم ماه به ماه تغییر قیمت داش��ته  باش��یم، 
بازار از حالت عادی خود خارج خواهد ش��د؛ لذا پیش��نهاد 
ش��ده در س��ه ماهه یکبار، متغیرهای کیفی��ت و بهره وری 
در دس��تورالعمل قیمت گذاری خودرو لحاظ و متناس��ب با 
آن ه��ا تصمیم گیری ها برای قیمت محص��والت خودرویی 
خودروس��ازان،   ص��ورت گی��رد. خودروس��ازان می توانند 
حداکثر تا س��قف نرخ تورم بخش��ی اعالمی از سوی بانک 

مرکزی افزایش قیمت ها را در محصوالت خود یکباره یا در 
دو مرحله انجام دهند.

بنابرای��ن، ب��ر این اس��اس مج��وز افزای��ش قیم��ت پاییز 
خودروس��ازان ص��ادر و به وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
ابالغ ش��ده است که با لحاظ پارامترهای تاثیرگذار،   قیمت  
خودرو از درب کارخانه برای فصل سوم سال، به روز خواهد 
شد.در این نامه، مالک افزایش قیمت خودرو طبق نرخ تورم 
بخشی که بانک مرکزی اعالم کرده است در سه ماهه سوم 
امس��ال اعالم شده است. ش��نیده ها حاکی از این است که 
خودروس��ازان مجاز به افزایش حداکثر ٢٥ درصد در قیمت  

محصوالت خود در سه ماهه سوم سال جاری شده اند.
ش��ورای رقابت تاریخ ام��کان اعمال قیمت ه��ای جدید را 
از ابت��دای مهرم��اه اع��الم کرده اس��ت؛ بنابرای��ن احتماال 
دعوت نامه های جدید خودروسازان برای موعدهای تحویل 
مهرماه  با قیمت های جدید صادر و در بخشنامه های فروش 

فوق العاده پیش رو خودروسازان نیز اعمال خواهد شد.
براس��اس قیمت ها در س��ه ماه��ه دوم ١٣99، هرچند که 
هن��وز گروه صنعتی ایران خودرو، قیمت های جدید را اعالم 
نکرده اس��ت اما با فرض افزایش ٢٥ درصدی قیمت ها، در 
پرتیراژهای این گروه خودروسازی، پژو پارس سال به ١٢٢ 
میلیون و ١٨٢ هزار تومان، پژو پارس LX  به ١٢٥ میلیون 

تومان، پژو ٢٠٦ تیپ ٢ به ١١٠ میلیون و ٨٣٢ هزار تومان 
و تی��پ ٥ این خودرو به ١٢٦ میلی��ون و ٨٣١ هزار تومان 

خواهند رسید.
س��مند LX به ١١۷ میلیون تومان، س��ورن ١٣١ میلیون 
تومان و پژو ٢٠۷ دس��تی ١٥١ میلیون و ٣٣٢ هزار تومان 
خواهن��د رس��ید. همچنین رانا ١٣٢ میلی��ون و ٦٢٥ هزار 
تومان، دنا ١٤۷ میلیون و ۷٦٨ هزار تومان و دنا پالس هم 

احتماال ١٦٤ میلیون و ٥٢٠ هزار تومان خواهند شد.
اما در گروه محصوالت س��ایپا، طبق اعالم این ش��رکت، از 
ای��ن پس قیمت تیب��ا صندوقدار ٨9 میلی��ون تومان، تیبا 
صندوقدار آپشنال ١٠9 میلیون تومان خواهند رسید. البته 
این در حالی است که بر اساس قیمت های اعالمی از سوی 
شرکت سایپا برای پیش فروش محصوالت خود که از امروز 
عصر آغاز می شود،   مبلغ پیش پرداخت تیبا صندوقدار ٨۷ 
میلیون تومان برآورد ش��ده است.   پیش پرداخت تیبا دو 
نیز در این طرح  ٤۷ میلیون و ۷٠٠ هزار تومان اعالم شده 
که با احتس��اب مبلغ نهایی معادل 9٥ میلیون و٤٠٠ هزار 
تومان خواهد بود. س��اینا نیز با احتساب پیش پرداخت ٤٦ 
میلی��ون و ٤٠٠ ه��زار تومانی به 9٢ میلی��ون و ٨٠٠ هزار 
تومان خواهد رس��ید. همچنین شاهین هم  ٢٦۷ میلیونی 
خواهد شد. برای کوییک R نیز پیش پرداختی معادل ٦9 
میلیون و ٨٠٠ هزار تومان پیش بینی شده که قیمت نهایی 
ای��ن خودرو را به ١٢9 میلی��ون و ٦٠٠ هزار تومان خواهد 

رساند و پراید ١٥١ نیز 9١ میلیون تومانی خواهد شد.
ج��ان کالم آنکه ای��ن قیمت ها در حالی مطرح اس��ت که 
یک س��وال همچنان باقی اس��ت و آن اینکه خودروسازان 
ب��ا کدامین تورم ادعایی اق��دام به گرانی خودرو می کنند و 
این افزایش قیمت تا چه میزان بر کیفیت خودرو تاثیرگذار 
اس��ت که تاکنون هی��چ تغییری البت��ه در کیفیت ها هیچ 
تغییری ایجاد نشده اس��ت جالب توجه آنکه خودروسازان 
پ��س از ه��ر افزایش قیمت��ی درباره خودکفای��ی در تولید 
قطع��ات می گوین��د حال آنک��ه در زم��ان افزایش قیمت 
واردات قطعات و ارز مورد نیاز را دلیل افزایش قیمت عنوان 
می کنند. رفت��اری که همچنان حکایت از یک اصل دارد و 
آن اینکه خودروس��ازان تنور دالالن را گرم می کند تا بازار 
انحص��اری خ��ود را حفظ و در کنار کس��ب درآمد از پیش 
فروش های س��وال برانگیزشان، فاصله قیمت میان کارخانه 
و بازار را حفظ کرده تا همچنان فروش خودروهایشان را با 

قیمت های ابهام برانگیز ادامه دهند. 
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افزایش ۱۱۰ درصدی 
قیمت مسکن 

بر اس��اس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت 
ه��ر مترمربع واح��د مس��کونی در تهران به 
٢٦.۷ میلیون تومان رس��یده که نس��بت به 
ماه مش��ابه سال گذشته ١١٠ درصد افزایش 

یافته است.
 بر اس��اس آمار رسمی منتشر شده از سوی 
بان��ک مرک��زی ط��ی مهرماه امس��ال تعداد 
معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
به ٨۷٠٠ واحد مس��کنی رسید که نسبت به 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ٢.٣ 

و ١٥٤.٥ درصد افزایش رانش��ان می دهد.در 
ماه مورد اشاره متوسط قیمت خرید و فروش 
یک مترمربع واحد مس��کونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 
٢٦ میلیون و ۷٢٠ هزار تومان بود که نسبت 
به شهریور امس��ال و مهرماه سال گذشته به 
ترتی��ب ١٠ و ١١٠.١ درص��د افزایش یافته 

است.
تعداد معامالت مسکن شهر تهران طی ۷ ماه 
نخست امسال ٦٤ هزار و ٦٠٠ فقره بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۷.٦ درصد 
افزایش یافته اس��ت. در این مدت متوس��ط 
قیمت ی��ک مترمربع  بنای واحد مس��کونی 
معامله ش��ده از طریق بنگاه ه��ای معامالت 
ملکی در ش��هر ته��ران ٢٠٨.9 میلیون ریال 
ب��وده که در مقایس��ه با دوره مش��ابه س��ال 
گذش��ته ٦٤.٣ درصد افزایش یافته اس��ت. 
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر 
تهران و در کل مناطق ش��هری طی مهرماه 
امسال نشان دهنده رش��د به ترتیب معادل 
٢٦.٨ و ٢9.٦ درصد نس��بت به ماه مش��ابه 

سال گذشته بوده است. تسنیم

ابراز رضایت وزیر از منتفی شدن 
افزایش نرخ سود بانکی

وزیر اقتصاد در حالی از تکذیب شایعه افزایش 
نرخ س��ود بانکی ابراز رضایت کرده است، که 
در نیمه اول امس��ال دو مرتبه نرخهای سود 
بین بانکی و سپرده ها تغییر کرده و به اعتقاد 
کارشناس��ان این موضوع ب��ر روند بورس نیز 

موثر بوده است.
فرهاد دژپس��ند پس از جلس��ه اخیر خود با 
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره 
به اینکه، شرایط  بازار سرمایه فقط با شاخص 
ارزیابی نمی شود، گفت: شاخص در روزهای 

اخیر وضعیت متعادل و مناسبی نداشته است 
از س��وی دیگر ش��اخص کل منعکس کننده 
شرایط پیرامونی هم است.وزیر اقتصاد ادامه 
داد، وقت��ی قرار اس��ت تصمیمی درخصوص 
ی��ک موض��وع مثال نرخ س��ود گرفته ش��ود 
طبیعی اس��ت که این تصمیم روی وضعیت 
بورس اثر می گذارد. خوشبختانه این موضوع 
از سوی رئیس کل بانک مرکزی تکدیب شد 
و ب��ه این ترتیب مش��خص ش��د موضوع در 
دس��تور کار بانک مرکزی هم نیست. ضمن 
اینکه اص��ال هیچ قطعیتی وج��ود ندارد که 
افزایش نرخ س��ود روی کنترل نقدینگی در 
این ش��رایط موثر باش��د.وی با اشاره به نوع 
نظارت وزارت اقتصاد در بازار س��رمایه گفت: 
ش��ورای عالی بورس یکی از ارکان نظارت بر 
بورس است که سیاس��ت گذاری را بر عهده 
دارد. سازمان بورس کشور نیز نهاد ناظر بوده 
و به ص��ورت عملیاتی فرایند نظارت را انجام  

خواهد داد.
گفتنی اس��ت، بان��ک مرک��زی  در دو ماهه 
اول س��ال نرخ سود بین بانکی را به ٨ درصد 

رساند. مهر

مشکلی در تامین کاالهای 
اساسی مردم وجود ندارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مش��کلی 
در تامین مایحتاج اساسی مردم وجود ندارد 
و در نیم��ه دوم س��ال، افزای��ش واردات این 

کاالها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
ایران گزارش کرده است»علیرضا رزم حسینی« 
دی��روز در حاش��یه جلس��ه کمیس��یون های 
مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران، 
اف��زود: از روز ش��نبه آین��ده )١٠ آبان م��اه( 
و ب��ا همکاری س��ازمان تعزی��رات حکومتی، 
نظارت ه��ا ب��ر مراک��ز اصلی عرض��ه کاالها، 

انبارها و بنکداران تش��دید و با هرگونه تخلف 
و گران فروش��ی مطابق قانون برخورد خواهد 
شد. وی خاطرنش��ان کرد:  در زمینه کاالهای 
اساس��ی، واردات به میزان کافی انجام شده و 
با هم��کاری خوبی که بانک مرکزی با وزارت 
صنعت آغاز کرده، در نیمه دوم س��ال شاهد 
افزای��ش واردات کااله��ا و مایحتاج اساس��ی 
م��ورد نیاز م��ردم خواهیم بود.رزم حس��ینی 
تاکیدکرد: ٥٠ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
»جهش تولید« به منظور افزایش سرمایه در 
گ��ردش در اختیار ش��رکت های داخلی قرار 
خواهد گرفت که ای��ن مهم، افزایش تولید و 
کاه��ش قیمت ها را به دنبال خواهد داش��ت. 
وی در عی��ن حال بیان داش��ت:  بخش عمده 
افزایش قیمت ها در بازار به دلیل رش��د نرخ 
ارز اس��ت، اما این وزارتخانه ثبات قیمت ها را 
دنبال می کند. الزم به ذکر است به رغم آنکه 
مسئوالن از تامین کاالهای اساسی می گویند 
اما هر روز بازار ش��اهد افزای��ش بهای کاالها 
و کمبودهایی از کاالهای اساس��ی اس��ت که 
فضایی بدون مدیریت شده را بر اقتصاد کشور 

حاکم ساخته است. ایرنا

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

خودروسازانتنوردالالنراگرممیکنند

س��خنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی از افزایش 
هزین��ه های تولید چون ش��یرخام، حمل و نقل، بس��ته 
بندی و چربی س��خن گفت و با اش��اره ب��ه اینکه قیمت 
گذاری دستوری شرکت های لبنیاتی را تحت فشار قرار 
داده اس��ت، گفت:قیمت مصوب ش��یرخام ٣١٠٠ تومان 
است اما تا به امروز نه تنها این قیمت در خرید و فروش 
شیر خام رعایت نشده  بلکه  ٣٠ درصد هم افزایش یافته 
اس��ت و شرکت های لبنی  شیر خام را با قیمت بیش از 

٤٠٠٠تومان از دامداران خریداری می کنند.
محمدرضا بنی طبا با بیان اینکه س��تاد تنظیم بازار ٢٦ 
ش��هریور مصوبه ای را ابالغ کرد که به فوریت س��ازمان 
حمای��ت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به 
افزای��ش هزینه نهاده های دامی برای محصوالت لبنی و 
شیر خام قیمت گذاری جدیدی کند،  اظهار کرد: از آن 
زمان تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است و این در 
حالیس��ت که هزینه های تولی��د همچنان رو به افزایش 
است.وی ادامه داد: قیمت مصوب شیرخام ٣١٠٠ تومان 
است اما تا به امروز نه تنها این قیمت در خرید و فروش 
ش��یر خام رعایت نش��ده  بلکه  ٣٠ درص��د هم افزایش 
یافته اس��ت و شرکت های لبنی  ش��یر خام را با قیمت 
بی��ش از ٤٠٠٠تومان از دام��داران خریداری می کنند. 

دامداران نیز معتقدند که قیمت تمام شده شیرخام برای 
آنها بیشتر از قیمت مصوب دولتی است.

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی تصریح کرد: 
هزینه های حمل و نقل ٤٠ درصد افزایش یافته اس��ت. 
قیم��ت مواد پتروش��یمی طی ٦ ماه با ٥٠ درصد رش��د 
مواجه شده است. همچنین قیمت مصوب چربی هر یک 
دهم درصد ٥٠ تومان اس��ت که در بازار  با قیمت بیش 
از ۷٠ تومان معامله می ش��ود. کاغذ بسته بندی تتراپک 
در بازار یافت نمی ش��ود و اگر هم پیدا شود بسیار گران 
اس��ت و با وجود این ش��رایط  قیم��ت لبنیات همچنان 

سرکوب می شود.
بنی طبا در ادامه گفت: صنایع لبنی طی دوماه گذش��ته 
بارها با س��ازمان حمایت و تنظیم بازار مکاتباتی داشتند 
و خواستار رس��یدگی به این موضوع شدند ولی توجهی 

نمی شود و کارخانه های لبنی تحت فشار هستند.
وی با بیان اینکه ١٠ محصول لبنی که ستاد تنظیم بازار 
برآنه��ا قیمت گذاری کرده و ٨٠ درصد تولیدات کارخانه 
ها را ش��امل می شود، ش��رکت ها را به مرز ضرر و زیان 
رس��انده، گفت: اگر قیمت ها اصالح نشود کارخانه های 
لبن��ی قدرت تولید خود را از دس��ت م��ی دهند و با این 
شرایط دیگر امکان تولید وجود نخواهد داشت. ایسنا

رئی��س انجم��ن صنفی صاحبان اماکن ف��روش و عرضه 
فرآورده ه��ای نفتی گفت: بنزین س��وپر ب��ا کاهش ٦٠ 
درصدی فروش روبرو ش��ده که ای��ن موضوع به افزایش 

آلودگی در کالن شهرها منجر می شود.
اسداهلل قلی زاده رئیس انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش 
و عرضه فرآورده های نفتی سراسر کشور با اشاره به کاهش 
مصرف بنزین سوپر در کشور گفت: در سال جاری بنزین 
سوپر با کاهش٦٠ درصدی فروش روبرو شده است که این 
موضوع به افزایش آلودگی در کالن شهرها منجر می شود. 
از زم��ان افزای��ش قیمت بنزین و خصوص��ا حذف فروش 
یارانه ای بنزین س��وپر استقبال مردم با توجه به گرانی این 
س��وخت کمتر ش��د، به طوری که در اواخر سال 9٨ این 
کاهش تا ٨٠ درصد رسید.وی گفت: همچنین جایگاه های 
س��وخت طی س��الیان از بابت فروش بنزین سوپر متضرر 
می شدند، چرا که تبخیر این فرآورده باالست و شرکت های 
تابعه وزارت نفت آن را برای جایگاه داران جبران نمی کنند، 
با افزایش قیمت بنزین و شیوع کرونا زیان های فوق االشاره 
برای جایگاه ها فزونی یافت و در حق العمل س��ال 99 نیز 
هیچ تالش��ی بابت مرتفع نمودن مش��کل صورت نگرفت.

قلی زاده اضافه کرد: هم اکنون جایگاه های سوخت خصوصا 
جایگاه ه��ای کم فروش در ش��رایط بد مال��ی قراردارند و 

تاخیرها در اجرای مصوبات و پرداخت مطالبات و نگاه یک 
طرفه مخل فعالیت ایش��ان شده است. جایگاه هایی وجود 
دارند که هم اکنون فروش بنزین سوپر ایشان روزانه کمتر 
از ٢٠٠٠ لیتر اس��ت و طبیعی است که جایگاه دار رغبتی 

برای فروش آن ندارد.
رئی��س انجمن صنف��ی صاحب��ان اماکن ف��روش و عرضه 
فرآورده های نفتی ضمن اش��اره به نگاه یکسان شرکت های 
تابع��ه وزارت نفت ب��ه دو ف��رآورده بنزین س��وپر و بنزین 
یورو)معمول��ی( گفت: جایگاه داران ب��ه ازای فروش هر لیتر 
از این دو ف��رآورده یک مبلغ حق العمل دریافت می کنند و 
تفاوتی در این مورد نیست، در صورتی که جایگاه داران از بابت 
فروش بنزین سوپر نیازمند سرمایه در گردش بیشتر هستند 
و زیان بیش��تری می بینند. قلی زاده تصریح کرد: درصورت 
ارتباط این موضوع با کرونا، طرح مسئله در ستاد ملی مبارزه 
با کرونا موضوعیت دارد و جایگاه داران نیز آمادگی دارند، برای 
ارائه خدمات کما فی الس��ابق تالش خود را انجام دهند و از 
مسئوالن خواستار نگاه منصفانه در این مورد هستند. رئیس 
انجمن صنفی صاحبان اماکن ف��روش و عرضه فراورده های 
نفتی ادامه داد: پیش بینی می کنیم، در روزهای آتی و با سرد 
شدن هوا که وارونگی را در پی دارد مصرف بنزین سوپر نیز 

کاهش بیشتری داشته باشد. فارس

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی اعالم کرد؛

افزایش ۳۰ درصدی قیمت شیرخام
رئیس انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی خبر داد؛

کاهش ۶۰ درصدی فروش بنزین سوپر در جایگاه ها


