
بهزودی
پیازارزانمیشود

  مدی��رکل دفت��ر محصوالت علوف��ه ای و جالیزی 
وزارت جه��اد کش��اورزی اع��ام کرد: ب��ا توجه به 
برداشت پیاز استان های اصفهان و مرکزی کمبودی 
در تامی��ن پیاز نداریم و به زودی با عرضه آنها، نرخ 

این محصول کاهش می یابد.
حسین اصغری درخصوص انتشار فیلمی در فضای 
مجازی درب��اره انبار حجم باالیی پیاز در فضای باز 
افزود: اکنون ساالنه سه میلیون و ۳۰۰ هزارتن پیاز 
در سطح زیرکش��ت ۶۸ هزار هکتار در استان های 

مختلف کشور تولید می شود.
وی با اش��اره ب��ه ورود پیاز اس��تان های جنوبی به 
بازارهای مصرف و کاهش قیمت ها اظهار داش��ت: 
اکنون قیمت هر کیلوگرم پیاز در س��ر مزرعه بین 
دو ه��زار و ۵۰۰ تا چهار هزار تومان اس��ت که این 
قیمت در کل کش��ور به طور متوس��ط س��ه هزار و 

۲۵۰ تومان معامله می شود.
مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی وزارت 
جهاد کش��اورزی گفت: به دلیل افزایش قیمت پیاز 
در ماه های آذر و دی، برخی کش��اورزان تصور می 
کنند امسال هم در همین ماه ها با این شرایط پیاز 
را بفروشند بنابراین امسان حجم باالتری را نسبت 

به سال های گذشته انبار کرده اند.
اصغری درب��اره انبارداری پیاز در فضای باز تصریح 
کرد: انبارها و سردخانه ها از انبارداری پیاز به دلیل 

بو و گازی که تولید می کند، استقبال نمی کنند.
مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی وزارت 
جهاد کش��اورزی با بیان اینکه انبار پیاز در مناطق 
تولید پاییزه مخصوصا در استان اصفهان همه ساله 
در فضای باز انجام می شود، افزود: این امر در بین 
کش��اورزان مناطق دیگر کش��ور مرسوم است و به 
طور معمول  برای جلوگیری از یخ زدگی از پوشش 

کاه و کلش استفاده می کنند.  
ب��ه گفته وی، گاهی این محصول را  تا اواخر س��ال 
ه��م در فضای باز یا انبارهای معمولی نگهداری می 
کنند.   اصغری افزود: کش��اورزان، انبارداری پیاز را 
در فضای باز تا فرا رسیدن فصل یخبدان و همچنین 
برداشت پیاز از مناطق جنوب کشور که حدود یک 
تا ۱.۵ ماه دیگر است، ادامه می دهند.وی ادامه داد: 
با برداش��ت و ورود پیاز جنوب کش��ور، پیاز استان 

ایرنا اصفهان نیز وارد بازار می شود. 

صادراتبرنجهندبهایرانازسر
گرفتهمیشود

رئی��س انجمن ص��ادرات برنج هند اع��ام کرد که 
ص��ادرات برنج باس��ماتی به ایران به زودی از س��ر 

گرفته می شود.
از آنجا که ای��ران اعام کرده که ممنوعیت واردات 
برنج هندی را برداش��ته و گفته اس��ت و قصد دارد 
بدهی ش��رکت های صادر کننده برنج هندی را که 
قرار بود س��ال گذشته پرداخت کند،  تسویه کند به 
زودی صادرات برنج باس��ماتی به این کشور از سر 

گرفته می شود.
نبود یک نظام پرداخت کارآمد باعث ش��ده تا شاهد 
کاهش شدید صادرات برنج هند به ایران باشیم.ایران 
بزرگتری��ن وارد کننده برنج هندی در جهان اس��ت 
و یک س��وم کل صادرات برن��ج هند را وارد می کند. 
وینوت کائول، دبیر انجمن صادر کنندگان برنج هند، 
می گوید بین ماه های آوریل تا آگوس��ت سال جاری 
صادرات برنج به ایران نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذشته ۳۶ درصد کاهش یافته است که دلیل اصلی 

آن توقف پرداخت های حواله ای بوده است.
وی البته گفت که اخیرا شاهد اتفاقات مثبتی نسبت 
به حل مش��کل پرداخت که از دسامبر سال گذشته 
رخ داده هس��تیم. از ط��رف دیگر دول��ت ایران هم 
ممنوعی��ت فصلی واردات برنج را ی��ک ماه زودتر از 
انتظار برداش��ته که خبر خوبی برای صادر کنندگان 
هندی است.انجمن صادر کنندگان هند از دولت این 
کش��ور خواسته تا یک مکانیزم پرداخت ایمن ایجاد 
کند و موضوع اس��تفاده از مکانیزم پرداخت کش��ور 
ثالث ب��ه دالر یا درهم امارات را مورد بررس��ی قرار 
دهد.هند و ایران تا پیش از بروز مشکل از طریق یک 
حساب در بانک UCO هند مبادالت تجاری خود را 
به روپیه انجام می دادند؛ به گونه ای که ایران به هند 
نفت ص��ادر می کرد و پول آن به این حس��اب واریز 
می ش��د و از محل اعتبار آن صادر کنندگان هندی 
کاالهای خود را به کش��ورمان صادر می کردند اما از 
آنجایی که هند واردات نفت خود از ایران را متوقف 
کرده و از می س��ال ۲۰۱9 هیچ پولی به این حساب 
واریز نش��ده اس��ت در پرداخت پول برنج وارداتی به 

فارس طرف هندی مشکل ایجاد شده است. 

معاملهصندوقپاالیشییکمدر
بورسمنتفیشد

معاون بازار ب��ورس اوراق بهادار تهران گفت: هنوز 
درخواس��تی از طرف مدیر صندوق پاالیش��ی یکم 
به ش��رکت بورس تهران برای فراهم ش��دن معامله 

واحدهای این صندوق ارسال نشده است.
محم��ود گ��ودرزی درب��اره زمان معامل��ه صندوق 
پاالیش��ی یکم افزود: در صورتی ک��ه اقدامات الزم 
در شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام شود و بعد 
از تکمی��ل فرایند قانونی برای قابل معامله ش��دن، 
مدیر صندوق پاالیشی یکم به شرکت بورس تهران 
درخواس��ت می دهد. وی ادامه داد: بعد از ارس��ال 
درخواس��ت به ش��رکت بورس تهران، طی یک الی 
دو روز کاری، فرایند معامله این صندوق فراهم می 
شود و شرکت بورس در اطاعیه ای به سهامداران 

سنا اطاع می دهد. 

اخبار گزارش

ش��رایط مبهم اقتصاد ایران و  فش��ارهای ناش��ی از سوی 
آمریکا و تحریم های گس��ترده ای ک��ه برعلیه ایران روانه 
داشته منجر به آن شده تا نگاه عمده فعاالن و  تحلیلگران 
حوزه های مختلف اقتصادی به  نتایج این انتخابات باش��د 
ف��ارغ ازآنکه اکث��ر تحلیلگران و  فع��االن و حتی متولیان 
و سیاس��ت گذاران  بخش های مختلف کش��ور  به خوبی 
واقفند که مش��کات کنونی که این روزها و س��الها اقتصاد  
ایران با آن دس��ت و پنجه نرم می کند  تنها ۳۰ درصد آن 
در بهترین حالت به فش��ارهای خارجی باز می گردد و 7۰ 
درص��د آن  به  مش��کات داخلی و نب��ود مدیریت صحیح 
و برنام��ه ریزی  باز م��ی گردد.اما با وج��ود چنین نگاهی 
ماههاس��ت که  چش��م  مردم ،تحلیلگران و حتی متولیان 
کشور به انتخابات کشوری دوخته شده است که  سهم  ۳۰ 

درصدی در بروز مشکات کنونی کشور  دارد. 
نگاه��ی گذرا ب��ه  پیش بینی های ناش��ی از روی کارآمدن 
ترامپ و یا بایدن این مس��اله را ب��ه خوبی نمایان می کند 
که  تفاوت چندانی در سیاس��ت های متولیان آمریکایی در 
رویارویی با  ایران و سیاست های آن وجود ندارد و  تنها به 
مدت زمان اجرای این سیاس��ت ها باز می گردد و بس . با 
این وجود سوال مهم و کلیدی آن است که  دلخوش شدن 
به نتیجه این انتخابات و روی کارآمدن هریک از این افراد تا 
چه اندازه می تواند بر بهبود وضعیت کشور و به ویژه اقتصاد 
آن  اثر گذرا باشد که این چنین به آن چشم دوخته ایم.  

بازار سهام 
 بازار س��هام هم  به مانند سایر بازارها و حتی بیش از سایر 
بازارهای  چشم انتظار نتیجه  انتخابات آمریکاست و  فعاالن 
ای��ن بازار مانن��د هر بازار دیگری  لحظه ب��ه لحظه اتفاقات 
آن را پیگیری می کنند.  از دید کارشناس��ان و تحلیلگران 
اقتصادی  دو سناریو  آمدن بایدن یا ترامپ می تواند مسیر 

حرکت��ی را تغییر دهد  به این ترتیب که در صورت انتخاب 
مجدد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا و 
با توجه به اینکه ترامپ همواره در پی فش��ارهای حداکثری 
بوده و هس��ت  باز هم با افزایش نرخ ارز  روبرو خواهیم بود 
واز آنجایی که متقابا  عرضه و تقاضا ارز با یکدیگر همخوانی 
ندارد بنابراین  برای تامین آن با مشکل بر خواهیم خورد و 
حتی ممکن است ارزش دالر از قیمت واقعی آن فراتر برود.  
از آنجایی که افزایش نرخ ارز هم بر بازار سهام اثرگذار است 
با افزایش قیمت ارز به واس��طه تداوم حض��ور ترامپ  بازار 
ارز غیر قابل کنترل خواهد بود و برآورد کارشناس��ان رقمی 
حدود ۲9 هزار و ۵۰۰ تومان برای ارز خواهد بود.  به گفته 
این کارشناس��ان بازار س��هام در اثر کاهش ارزش پول ملی 
رش��د می کند  و با افزایش نرخ دالر این بازار باز هم رش��د 
خواهد کرد اما در کنار همه این موارد امنیتی شدن اقتصاد 

و بازارهای اقتصادی مطلوب کشور نخواهد بود . 
بای��دن در وعده ه��ای انتخاباتی خود عن��وان کرده که در 
صورتی که در انتخابات ریاس��ت جمه��وری ۲۰۲۰ آمریکا 
پی��روز ش��ود به توافق هس��ته ای با ایران ب��از می گردد و 
همچنین خواستار تخفیف تحریم های ایران به علت کرونا 
ش��ده اس��ت و گفته که در این ش��رایط باید فشار تحریم 

ها برداشته ش��ود. بنابراین ممکن است در صورت انتخاب 
بای��دن تنش بین ایران و آمریکا کاه��ش پیدا کند که می 
تواند تأثیر مثبتی بر رش��د بازار بورس داش��ته باش��د. در 
صورتی که اگر ترامپ در این انتخابات پیروز ش��ود احتمال 
تشدید تحریم ها وجود دارد که می تواند تأثیرات منفی بر 
بازار سرمایه داشته باشد. البته همه این ها در حد نظریه و 
حدس و گمان اس��ت و عوامل بسیاری می تواند بر رشد یا 

ریزش بورس اثر گذارباشد.
 به باور کارشناس��ان در صورت ع��دم رای آوردن ترامپ و 
روی کارام��دن بایدن ؛ نرخ دالر ب��ا توجه به اینکه تنش ها 
کاه��ش می یابد، مقدار کمی کاهش خواهد داش��ت به این 
ترتیب که این اتفاق انتظار کاهش نرخ دالر و به طور کلی 
کاه��ش ن��رخ ارز را به دنب��ال دارد و از این حیث می تواند 
جنبه روانی منفی بر بازار بورس ایران داشته باشد. به گفته 
تحلیلگ��ران این بازار با آمدن بایدن  ن��ه تنها بورس، بلکه 
کلیه بازاره��ای مالی در نتیجه انتظارات ناش��ی از رفتار و 

سیاست های دو نامرد انتخاباتی دچار نوسان خواهد شد.

  بازار مسکن 
  تحلیلگران و فعاالن اقتصادی در حوزه مسکن در خصوص 

نتیجه انتخابات آمریکا معتقدند ؛در صورت انتخاب ترامپ 
به ریاس��ت جمهوری آمریکا با توجه به احتمال سیاس��ت 
فش��ار حداکثری که در قب��ال ایران   می تواند اثر هیجانی 
بر بازار ارز و تاثیر منفی بر بازار مس��کن بگذارد و از س��وی 
دیگ��ر با انتخاب بایدن احتمال کاهش نرخ دالر وجود دارد 
ک��ه رونق س��ایر بازارها را ایج��اد می کند . ب��ه گفته این 
افرادانتخ��اب بایدن یعنی چرخش س��رمایه گذاری از بازار 
ارز به سمت بازارهای دیگر که بازار مسکن هم یکی از این 

بازارها خواهد بود. 
 این کارشناسان مدعی هس��تند که انتخاب مجدد ترامپ 
بی ش��ک وضعیت بازار ارز را ملتهب ک��رده و می تواند به 
رشد تقاضا و قیمت دالر منجر شود.  اما در مقابل با انتخاب 
بای��دن و روی کار آم��دن دموکراتها  و  برآوردی که آنها از 
بحث بازگشت به مساله برجام این امکان که با افت قیمت 
ارز و خروج سرمایه ها از این بازار به بازار مسکن مواجه  و 

به نوعی امکان رونق بازار مسکن وجود دارد.
 ب��ه اعتقاد ای��ن تحلیلگران اگرچه عوام��ل دیگری هم در 
نوس��ان این بازارها  دخیل است اما نباید فراموش کرد که 
بازار مسکن به اشباع قیمتی رسیده و سرمایه گذاران حوزه 
مس��کن نیز در ش��رایط کنونی انتظار رشد بیشتر قیمت را 
ندارن��د. به ب��اور این افراد بازگش��ت رونق دوب��اره به بازار 
مس��کن می تواند کمی زمان بر باشد و حتی تا پایان سال  

به طول بی انجامد. 

 سخن آخر
بررس��ی دو بازار سهام و مس��کن به عنوان دو بازار کلیدی 
در اقتصاد ایران به خوبی نشان می دهد که  چه  شرایطی 
در انتظار سایر بازارهای اقتصادی خواهد بود. در یک نگته 
کلی می توان این نکته را برداش��ت کرد که روی کارآمدن 
هر ی��ک از این نامزده��ا در کوتاه مدت تاثی��رات روانی و 
هیجانی بر بازار دارد اما به مرور این تاثیرات کم خواهد شد 
چراکه سیاس��ت آمریکا در قبال ایران ثابت بوده و تغییری 
نخواهد کرد و هر دو نامزد این انتخابات بر آن تاکید داشته 
و دارن��د بنابراین تنه��ا گزینه قابل تاملی ک��ه برای بهبود 
ش��رایط اقتصادی کش��ور وجود  داردآن اس��ت که دراین 
دوران گ��ذار بیش از هر نوع خوش بینی به س��مت اقتصاد 
درونی یا همان قوی شدن اقتصاد با شاخصه های فرهنگی 

و اقتصادی حرکت کرد.
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مدیرنظارتبرنهادهایمالیسازمانبورس؛
مشکلیدرفروشسهامعدالت

وجودندارد
مدی��ر نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار، گفت: س��فارش های فروش سهام عدالت تا پایان 

شهریور ماه تسویه شده است.
محمدرض��ا معتمد گفت: افرادی که درخواس��ت فروش 
سهام عدالت را دادند، می توانند درخواست فروش سهام 
خود را ح��ذف کنند. س��امانه های کارگزاری ها آمادگی 
دارن��د، بافاصله بعداز درخواس��ت عدم فروش س��هام 

عدالت، فروش سهام را از سامانه خارج کنند.
معتمد افزود: با توجه به اینکه اکنون درخواست فروش 

س��هام عدالتی بین س��پرده گذاری مرکزی و کارگزاری 
برخط شده است، سفارش مشتری در سامانه کارگزاری 

به شرکت سپرده گذاری مرکزی سریع اعام می شود.
وی در پاس��خ به این سوال که ش��رکت سپرده گذاری 
مرکزی و کارگزاری ها به درخواس��ت مش��تریان پاس��خ 
نمی دهند و س��هام داران همچنان برای فروش س��هام 
عدالت مش��کل دارند، توضیح داد: مشکلی برای فروش 
س��هام عدالت وجود ندارد، افرادی که س��فارش فروش 
داده بودند تا پایان ش��هریور ماه تس��ویه ش��ده اس��ت، 
مش��کلی در سفارشات مهرماه بود که با توجه به شرایط 

بازار قرار است تصمیم گیری شود.
مدی��ر نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار اظهار داش��ت: برای پاسخگوی بهترکارگزاری ها و 
شرکت س��پرده گذاری، صدای مشتریان ضبط می شود. 
اگر سهامداران با این دو شرکت تماس بگیرند و مشکات 

خود را بیان کنند قطعاً پاسخ مناسب خواهند داد.
این مقام مس��ئول درباره صندوق های ب��ازار گردانی در 
بازار س��رمایه هم گفت: حدود ۵۰ صندوق بازار گردانی 
در بازار وجود دارد و این صندوق ها توانایی بازار گردانی 
کل شرکت های بورس��ی را دارند. بیش از ۲۰۰ شرکت 
بورس��ی به بورس تهران درخواست بازار گردانی دادند. 

صداوسیما

عضوهیئترئیسهمجلساعالمکرد؛
نیرنگخاصمافیایوارداتبرایگرانی

کاالهایاساسی
عضو هیئت رئیس��ه مجل��س از نیرنگ خ��اص مافیای 
واردات برای گرانی کاالهای اساس��ی پرده برداش��ت و 
گفت: مافیا دس��تور می دهند کشتی ها در مسیر روی 

دریا متوقف شوند.
  س��یدناصر موس��وی الرگانی با انتق��اد از افزایش روز 
افزون قیمت کاالهای اساس��ی در کشور، اظهار کرد: در 
ش��رایط کنونی روند افزایش قیمت ها و تورم سرس��ام 
آور اس��ت و این مسئله موجب شده که سفره مردم روز 
به روز کوچک تر ش��ود. متأس��فانه مشخص نیست که 

ای��ن افزایش قیمت ها و گرانی ه��ا تا کجا ادامه خواهد 
داشت.

وی افزود: طی ماه های گذشته برخی مسئوالن و مدیران 
دلیل افزایش قیمت ها را عدم انتخاب وزیر صمت اعام 
می کردند، حال همان افراد باید پاس��خ بدهند با وجود 
انتخاب وزیر در یک ماه اخیر، چرا گرانی ها ادامه داشته 

است.
وی تصریح کرد: متأس��فانه مافیای واردات در چند ماه 
اخی��ر، قیمت نهاده های دامی و کش��اورزی را با نیرنگ 
ه��ای خاص و برنامه ریزی ش��ده افزایش داده اند و این 
مس��ئله در قیم��ت نهایی ف��رآورده های لبن��ی نیز اثر 
گذاش��ته اس��ت. مافیا برای گران کردن نهاده ها دستور 
می دهند کش��تی ها در مسیر متوقف شده و در اسکله 
ه��ا پهلوگیری نکنن��د تا روند تأمی��ن و توزیع نهاده در 
داخل دچار مش��کل ش��ود. عضو هیئت رئیسه مجلس 
یادآور ش��د:  مردم در گذش��ته می گفتن��د که ما برای 
رفع گرسنگی حداقل نان و ماست می خوریم؛ اما امروز 
محرومان همین نان و ماست را نیز نمی توانند بخورند؛ 
روز گذش��ته پیامی را می خواندم که می گفت، »قیمت 
پیاز شده قیمت تخم مرغ، قیمت تخم مرغ شده قیمت 
گوش��ت، قیمت گوشت شده قیمت یک گوشی و قیمت 

خانهملت یک گوشی شده قیمت خودرو«.

خ��ب��رخ��ب��ر

سیاست روز تاثیر نتایج انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران را بررسی می کند؛

قوی شدن، تنها جاده رسیدن به مقصد

 

آمارهای حوزه بانکی نشان داد؛
سرپیچی بانک ها از دستور رئیس جمهور 
در ش��رایطی ک��ه رئی��س جمهور دس��تور اختص��اص ۲۰ درصد از 
تس��هیات بانکی به حوزه مس��کن را در آذر ماه سال گذشته صادر 
کرده بود اما بانک ها با س��رپیچی از دس��تور رئیس جمهور تنها ۵.۵ 

درصد از منابع خود را به حوزه مسکن تخصیص دادند.
هر فعالیت تولیدی نظیر س��اخت و تولید مس��کن نیازمند تامین ۳ 
رکن اساس��ی است که عوامل تولید نامیده می ش��وند. عوامل تولید 

شامل زمین، نیروی کار و سرمایه هستند.
 بررس��ی عوامل تولید واحد مسکونی مش��خص کننده آن است که 
اساس��ی ترین کمبود در حوزه ساخت مس��کن، تامین سرمایه الزم 
برای س��اخت اس��ت و نیروی کار و زمین جزء محدودیت های تولید 

انبوه مسکن به حساب نمی آیند.
در همین راس��تا ۱9 آذرماه سال 9۸ بود که وزیر راه و شهرسازی از 
اختص��اص ۲۰ درصد از منابع داخلی بانک ها به حوزه مس��کن خبر 
داد تا شرایط به منظور تامین سرمایه الزم مهیا شود و تولید مسکن 
رونق پیدا کند. محمد اسامی، وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر 
اینکه وظیفه دولت تاش برای زمینه س��ازی و فراهم کردن شرایط 
مناس��ب به منظور خانه دار کردن اقشار کم درآمد و متوسط است، 
تصریح کرد: »باید فهرست متوازنی از مسئولیت ها به تفکیک بانک ها 
در سطح استانی و شهری تهیه شود که در این زمینه فعالیت هایی 
انجام ش��ده و باید تکمیل شود.« در حقیقت مطابق تصمیمات اخذ 
ش��ده از س��وی دولت در آذر ماه سال گذشته، تمامی  بانک ها طبق 
دس��تور رئیس جمهوری مکلفند ۲۰ درصد از منابع خود را به بخش 

فارس مسکن و ساختمان اختصاص دهند.

مجموع درآمدهای ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران بابت ارائه خدمات در س��ال 97 بالغ بر ۵ 
ه��زار و 99 میلیارد تومان بوده که بیش از 9۰ درصد 
آن بابت کارمزد انتقال، توزیع و فروش فرآورده های 

نفتی بوده است.
یک��ی از بخ��ش هایی ک��ه در قالب یادداش��ت های 
توضیحی گزارش صورت مالی ش��رکت های دولتی، 
توضیحات��ی درب��اره آن ارائه می ش��ود، درآمدهای 

عملیاتی این شرکت هاست.
براس��اس صورت مالی ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران در س��ال ۱۳97، بخشی از 
درآمدهای عملیاتی این ش��رکت، درآمدهای ناش��ی 
از ارائه خدمات اس��ت. درآمد ش��رکت ملی پاالیش و 
پخش ف��رآورده های نفتی ایران بخاطر ارائه خدمات 
در س��ال مذکور، حدود ۱9۰ میلیارد تومان و درآمد 
شرکت های فرعی این شرکت در این سال، بالغ بر ۶ 

هزار و ۳9۶ میلیارد تومان بوده است.
براساس این گزارش، حدود ۸۰ درصد درآمد شرکت 
های فرعی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران بابت ارائه خدمات در سال 97، درآمدهای 
ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفت��ی ایران بوده 

است. مجموع درآمدهای شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی ایران بابت ارائه خدمات در س��ال 97 بالغ 
ب��ر ۵ هزار و 99 میلی��ارد تومان بوده که بیش از 9۰ 
درصد آن بابت کارمزد انتقال، توزیع و فروش فرآورده 

های نفتی بوده است.
براس��اس اطاعات من��درج در گزارش ص��ورت مالی 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، 
نرخ کارمزد انتقال، توزیع و فروش فرآورده های نفتی 
براس��اس جدول موضوع ماده )۱۲( آئین نامه اجرایی 
بن��د »ح« ماده )۱( قانون الح��اق برخی مواد به قانون 
بخشی از مقررات مالی دولت )۲( و به استناد مجموع 
درآمد ارائه خدمات در بودجه اصاحی ش��رکت ملی 
پخش فرآورده ه��ای نفتی اباغی از س��ازمان برنامه 
و بودجه شناس��ایی گردیده اس��ت. همچنین کارمزد 
انتقال صادرات و بنکرینگ ش��رکت مل��ی نفت ایران 
در س��ال ۱۳97 معادل ۲ درصد به��ای فرآورده های 
نفتی صادراتی و بنکرینگ امور بین الملل شرکت ملی 
نفت ایران و براس��اس نامه های شماره ۲۰۱۵۰ مورخ 
۲۰ خرداد 9۸ و ۲۵۱۸۵ مورخ 4 تیر 9۸ ش��رکت به 
بدهکاری شرکت های پاالیش نفت منظور شده است.

کارم��زد توزی��ع و فروش ف��رآورده ه��ای نفتی ویژه 

صادراتی و بنکرینگ که براس��اس ق��رارداد عاملیت 
فروش فی ما بین ش��رکت ملی پخش و شرکت های 
پاالی��ش نفت و نیز اباغیه بودجه اصاحی مصوب از 

سوی سازمان برنامه و بودجه محاسبه می شود.
عاوه بر موارد مذکور، براس��اس جدول موضوع ماده 
)۱۲( آئی��ن نام��ه اجرایی بند »ح« م��اده )۱( قانون 
الح��اق برخی مواد به قانون بخش��ی از مقررات مالی 
دول��ت )۲( و قان��ون بودج��ه س��ال 97 اباغی طی 
نام��ه ۱9۰۲۸ مورخ ۱۳ خرداد 9۸ ش��رکت پاالیش 
و پخ��ش فرآورده های نفتی ای��ران، نرخ انتقال نفت 
خ��ام و میعان��ات گازی به ازای هر لیت��ر مبلغ 9۸.۵ 
ریال و برای فرآورده های نفتی به ازای هر لیتر مبلغ 

۱۳۵.۱۳ ریال محاسبه گردیده است.
مش��خص نیس��ت بین درآمد ۶ هزار و ۳9۶ میلیارد 
تومانی ش��رکت های فرعی ش��رکت مل��ی پاالیش و 
پخش ف��رآورده های نفتی ای��ران بابت ارائه خدمات 
در س��ال 97 و س��هم 7 هزار و ۲۸۶ میلیارد تومانی 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
از درآمده��ای هدفمن��دی یارانه ها در س��ال مذکور 
براس��اس جدول تبصره ۱4 قانون بودجه 97 و بابت 
هزینه و کارمزد حمل و نقل، توزیع و فروش )کارمزد 
جایگاه ه��ا( فرآورده های نفتی ارتباطی وجود دارد یا 
نه؟ زی��را در این بخش از صورت مالی ش��رکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، هیچ اشاره 
ای به سازمان هدفمندس��ازی یارانه ها یا تبصره ۱4 

فارس قانون بودجه 97 نشده است.

   جزئیات درآمد ی شرکت ملی پخش منتشر شد ؛

۵ هزار میلیاردتومان؛ درآمد شرکت ملی پخش 

sara.aliyari@gmail.com
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