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سیف وعده تک نرخی کردن ارز را باز هم تکرار کرد
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قیمتبازارنوعسکه
1/216/000سکه تمام طرح جدید
1/183/000سکه تمام طرح قدیم

634/000نیم سکه
375/000ربع سکه

250/000گرمی
117/700هر گرم طالی 18 عیار

نوعارز
3/825دالر
4/560یورو
4/995پوند

1/110لیر ترکیه
1/050درهم امارات

بررسیهانشانمیدهدتاییدقرارداد۵میلیارد
دالریتوســعهفاز۱۱پارسجنوبیباتوتالتوسط
هیئتعالینظارتبرمنابعنفتی،تأثیریدراصالح

اینقراردادندارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اواســط هفته گذشــته، 
فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس و محمدباقر 
نوبخت، ســخنگوی دولت از تایید قرارداد 5 میلیارد دالری 
توســعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی بین المللی به 
رهبری شرکت توتال فرانسه در هیئت عالی نظارت بر منابع 

نفتی خبر دادند. 
چند روز پیش هم رســما روابط عمومی وزارت نفت با 
اشــاره به برگزاری سه جلســه برای بررسی قرارداد فاز 11 
پــارس جنوبی با توتال، اعالم کرد: »هیئت عالی نظارت بر 
منابع نفتی در جلسه دوشنبه 9 مردادماه 1396 خود، این 

قرارداد را مورد تایید قرار داد.
 براساس ماده 3 قانون اصالح قانون نفت مصوب سال 90، 
هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی با هدف نظارت بر اعمال 
حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی تشکیل شده 
اســت و اعضای آن عبارتند از: دادستان کل کشور، روسای 
کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه مجلس، وزیران نفت و 
امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، 

رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و 
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت.

همچنین در مــاده 4 مصوبه 13 مردادماه 95 دولت با 
عنوان »نحوه نظارت بر انعقــاد و اجرای قراردادهای نفتی 
در تصویب نامه مربوط به شــرایط عمومی،  ساختار و الگوی 
قراردادهای باالدستی نفت و گاز« آمده است: »وزارت نفت 
مکلف اســت ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد در 
مصوبــه مذکور، گزارش آن را جهت بررســی و ارزیابی به 
هیئت عالــی نظارت بر منابع نفتی موضوع مواد )3( و )7( 
قانون اصالح قانون نفت ارایه کند. این گزارش باید شــامل 
متن، حجم مالی، تعهــدات، مقدار محصول و زمان اجرای 

هر قرارداد باشد«.
تأییدفرمالیته!

علی رغم جوســازی رسانه ای حامیان دولت و موافقان 
امضای قــرارداد توتال، تایید این قــرارداد در هیئت عالی 
نظارت بر منابع نفتی، اتفاق مهم و غیرقابل پیش بینی نبود 
زیرا مصوبه 13 مردادماه 95 دولت به گونه ای تنظیم شــده 
بود که عمال نظارت این هیئت بر قراردادهای امضا شده بر 
مبنای مدل جدید قراردادهای نفتی )IPC(، نظارتی »نمادین 
و فرمالیته« باشد. در واقع، هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی 
 IPC چاره ای به جز تایید قرارداد توتال و ســایر قراردادهای

که احتماال در ماه های آینده امضا خواهند شد، ندارند. دلیل 
این موضوع، این نکته ساده و مهم است که طبق مصوبه 13 
مردادماه 95، این قراردادها ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ 
)اجرایی شدن( آنها برای هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی 
ارسال می شود.یک روز قبل از تصویب مصوبه مذکور درباره 
مدل جدید قراردادهای نفتی در هیئت دولت، احمد توکلی، 
مدیر ســازمان مردم نهاد »دیده بان شفافیت و عدالت« و از 
منتقدان IPC، در مصاحبه با یکی از رسانه ها این موضوع را 
توضیح داده و گفته بود: »ســران سه قوه جلسه ای داشتند 
و در آن تصویــب کردند که وقتی گــزارش یک قراردادی 
آماده می شــود نه امضا شده، بلکه قبل از آن باید به اطالع 
سازمان های نظارتی برسد. دیگر اینکه قرارداد قبل از امضا 
باید به تأیید نمایندگان دستگاه های نظارتی خاص نیز برسد. 
این مصوبه تغییر ماهیت داد و تبدیل به این شــد که 10 
روز بعد از انعقاد و امضای قرارداد باید به آن دستگاه اطالع 
بدهند، نه اینکه تأیید آنها را بگیرند... جمع بندی جلسات در 
ریاست جمهوری و دفتر دکتر جهانگیری هم در این مصوبه 
پیشنهادی که قرار است به هیئت دولت بیاید، رعایت نشده 
اســت. از این نامناسب تر این اســت که در الحاقیه الگوی 
قراردادهای نفتی آمده است که »10 روز پس از اثر قرارداد 
یعنی روزی که قرارداد اجرایی می شود، باید نسخه ای از این 

قرارداد به دســتگا ه های نظارتی داده شود تا آنها نیز مطلع 
شوند« یعنی وقتی دیگر دســتگاه های نظارتی نمی توانند 
کاری انجام دهند و اگر ببینند اشکال هم دارد، چون اجرایی 
شده است، طرف خارجی می تواند دعوی داشته باشد، بنده 
از این جهت اظهار تأسف می خورم که با این همه زحمات با 

دستگاه های نظارتی این گونه برخورد می شود«.
در عین حال نباید به این نکته بی توجهی کرد که هیئت 
عالی نظارت بر قراردادهای نفتی با هیئت تطبیق قراردادهای 
نفتی تفاوت ماهوی حقوقی دارد و این دو هیئت نباید با هم 

اشتباه گرفته شوند.
بر خالف هیئت عالی نظارت بر قراردادهای نفتی، هیئت 
تطبیق قراردادهای نفتی پیش از انعقاد قرارداد می توانند بر 
آن نظارت کنند. هیئت تطبیق قراردادهای نفتی بر اساس 
مصوبه ســال گذشته دولت تشکیل شــده و اعضای آن را 
رئیس جمهور تعیین می کند. اگر چه با توجه به ترکیب هیئت 
تطبیق و با توجه به اینکه اعضای آن از سوی رئیس جمهور 
تعیین می شوند از این هیئت نیز نمی توان انتظار یک واکنش 
و حتی بررسی جدی قرارداد را داشت ولی از نظر ساختاری 
و روی کاغــذ این هیئت بر خــالف هیئت عالی نظارت بر 
قراردادهای نفتی امکان بررســی جدی تر و واکنش نشان 

دادن به این قرارداد را در اختیار دارد.

بررسیهانشانمیدهد

مهر تأیید هیئت عالی نظارت بر قرارداد توتال فرمالیته است

بعدازگذشت۱۰ماهازتوافقسازمانگسترش
ونوســازیصنایعایران)ایدرو(ورنوبرایانعقاد
قراردادیجدیددرحوزهخودروسازی،اینقرارداد
امروزباحضوروزیرصنعت،مدیرعاملایدروومقامات

شرکترنوبهامضاخواهدرسید.
به گزارش تســنیم، محســن صالحی نیا، معاون وزیر 
صنعت در خصوص انعقاد قرارداد جدید با رنو اظهار داشت: 
این قرارداد یکی از بهترین قراردادهای خودرویی خواهد بود.

وی افــزود: جزئیات این قرارداد را وزارت صنعت نمی تواند 
اعالم کند اما سازمان گسترش بخش هایی از آن را می تواند 
در اختیــار خبرنگاران قرار دهد. اما باید گفت قراردادهای 

خودرویی کامال محرمانه است.
خودروسازان فرانسوی مهرماه سال گذشته بود که به 
دومین توافق شــیرین خود با ایرانی ها دســت پیدا کردند 
که براســاس آن یک شرکت مشارکت انتفاعی برای تولید 

محصوالت مشترک در ایران تولید خواهد شد که 40 درصد 
سهام آن متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 

)ایدرو( و 60 درصد آن متعلق به رنو است. 
آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این 
همکاری مشترک، سایت خودروسازی بن رو بوده و رنو نیز 
نسبت به انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری اقدام خواهد کرد.

این قرارداد جدید در دو فاز پیش بینی شده به نحوی که در 
فاز اول تولید 150 هزار خودرو در سال و در فاز دوم 300 
هزار خودرو تولید می شود. در مجموع با احتساب قراردادهای 
قبلی مانند ال 90 و ساندرو حجم تولید این شرکت در ایران 

به 500 هزار دستگاه در سال خواهد رسید.
ناگفته نماند رنو در قرارداد گذشــته خود با دو شرکت 
ایران خودرو و ســایپا قرار بود ســاالنه 150 هزار دستگاه 
خــودرو را در ایران خودرو و ســایپا تولید کند و در کنار 
این موضوع یک سایت مستقل با تولید 200 هزار دستگاه 

خودرو در کشــور راه اندازی نماید امــا با وجود مقدمات 
این کار این موضوع اجرایی نشــد.البته در اسفند ماه سال 
گذشته توکلی به عنوان رئیس هیئت مدیره سازمان مردم 
نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه حدود 20 سال 
پیش این شرکت های خارجی به ایران آمدند و قراردادهای 
محرمانه منعقد کردند، گفته بود: مجلس شــورای اسالمی 
در ســال های 83 و 93 تحقیق و تفحص هایی را از صنعت 
خودرو انجام داد و در نهایت براساس این تحقیقات مشخص 
شد که تمام وعده ها در قراردادهای گذشته دروغ بود و هیچ 
انتقال تکنولوژی انجام نشد. امروز هم با همین حرف ها که 
قراردادها محرمانه است بیم آن می رود خسارت های گذشته 
تکرار شود.وی با اشاره به اینکه با این قراردادها ما یک بازار 
انحصار کشیده و با تعرفه را در اختیار شرکت های فرانسوی 
قرار می دهیم، گفت: در گذشته محرمانه بودن قراردادها را 
بهانه کرده و حاضر به اعالم جزئیات نبودند که در گزارش 

تحقیق و تفحص مجلس در سال 83 مشخص شد که آن 
قراردادها چقدر ایراد داشتند، حتی در آن مقطع به یکی از 
مدیران خودروساز گفته شد: »براساس قرارداد باید صادرات 
انجام می شــد، اما چرا این موضوع اجرایی نشــده است؟« 
گفت: »این موضوع یک آرمان بود و ما نمی خواستیم عمل 
کنیم.«رئیس هیئت مدیره این سازمان با بیان اینکه امروز 
مــا به محرمانه بودن قراردادهای جدید خودرویی اعتراض 
داریم، تصریح کرد: با اسنادی که در اختیار داریم در قرارداد 

رنو به دنبال تعقیب قضایی هم هستیم.
گفتنی است، در حالی که فرانسوی ها هم در زمینه نفت 
و هم در زمینه خودرو ســازی سابقه رها کردن ایران را در 
زمان تحریم ها دارند، مشــخص نیست چرا دولت این همه 
اصرار بر عقد قرارداد با شرکت های فرانسوی دارد. با تمام این 
اوصاف، هم اکنون بعد از گذشت 10 ماه از توافق ایدرو با رنو، 
قرارداد جدید خودرویی مذکور امروز به امضا خواهد رسید. 

گروه اقتصادی- 
درحالیکهرئیسکلبانکمرکزیدرچهارسال
اخیرچندینباروعدهتکنرخیشدنارزرادادهو
هیچکدامنیزمحققنشده،باردیگروعدهتکنرخی
کردننرخارزرادرنخستینروزدولتتکرارکرد.  
ولی ا... ســیف در برنامه نگاه یک شــبکه اول سیما 
با اشــاره به آخرین تحوالت اقتصادی و نظام بانکی کشور 
اظهار داشت: ما تصور می کردیم پس از برجام،  تبادالت و 
روابط بانکی کشور در شرایط مطلوبی قرار بگیرد  و براساس 
آن بتوانیم یکســان سازی نرخ ارز را عملیاتی کنیم  اما به 
دلیل عدم وجود روابط بین المللی کافی یکسان سازی نرخ 

ارز به تاخیر افتاد.
بــه گــزارش خبرگزاری ها، وی با بیــان اینکه بعد از 
برجام روابط زیادی برقرار شــد اما به میزان مورد انتظار 
نرسید، گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده یکسان 
سازی نرخ ارز  اوایل دولت دوزادهم  عملیاتی خواهد شد.
این اولین باری نیست که رئیس کل بانک مرکزی از تک 
نرخی کردن نرخ ارز سخن می گوید، وعده ارز تک نرخی از 
سال 93 توسط سیف داده شد و در سال 94 هم به تکرار 
این وعده پرداخت. دیگر کار به جایی رسید که در نهایت 
اعالم کرد شــش ماه پس از اجرای برجام، ارز تک نرخی 

خواهد شد. اما این وعده هم همانند سایر وعده های پیشین 
وی نه تنها پس از شش ماه، بلکه بعد از گذشت یک سال 
و شــش ماه هم محقق نشــده است! در حال حاضر نیز با 
گذشــت حدود چهار سال از وعده تک ارز نرخی و محقق 
نشدن آن، باز هم رئیس کل بانک مرکزی وعده تک نرخی 

شدن ارز را داده است. 
این در حالی است که در اوایل مرداد ماه سال جاری، 
با تصویــب تحریم های جدید آمریکا، بــازار ارز با تالطم 
جدیدی مواجه شــده و قیمــت دالر در یک هفته حدود 
45 تومان افزایش پیدا کرد. یکی از ضعف های بزرگ بانک 
مرکزی در چهار سال اخیر، بی انضباطی های پولی فراوان 
آن می باشــد، به عنوان نمونه بدهی بخش دولتی به نظام 
بانکــی در دولت یازدهم 118 درصد و پایه پولی کشــور 
)که به معنای چاپ پول می باشــد( حدود 90 درصد رشد 
کرده است. این رشد های بسیار باال نشان دهنده مدیریت 
ناکارآمد بر دستگاه سیاســتگذاری پولی کشور می باشد. 
ســیف  علی رغم تعطیلی بنگاه های صنعتی و تولیدی در 
چهار سال اخیر، مدعی شد: وجود رکود را در اقتصاد قبول 
ندارم زیرا پارسال رشد اقتصادی خیلی خوبی داشتیم.وی 
تصریح کرد: در مجموع بانک ها تالش می کنند که حمایت 
جدی از رشد تولید و  اشتغال داشته باشند؛ از آنسو بانک ها 

با مشکالتی مواجه هستند و بخش عمده ای از منابع دچار 
انجماد اســت.یکی از بزرگترین مشــکالت دوره مدیریت 
سیف در بانک مرکزی، مربوط به بحران موسسات مالی و 
اعتباری می باشد. متاسفانه بارها شاهد اخبار نابسامانی های 
این موسسات بودیم، از بحران در کاسپین و ثامن تا مسئله 
ادغام چند بانک با هم! رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به 
اینکه خرید تضمینی برخی محصوالت از ســوی بانک ها 
صــورت می گیرد، درباره وصول مطالبات بانک ها از دولت 
نیز گفت: اخیرا رئیس جمهور درباره تعیین تکلیف مطالبات 
بانک ها دستوراتی داده اند که در این زمینه تعیین تکلیف 

صورت پذیرد.
صفدریافتوامازدواجآخرشهریورازبینمیرود

ســیف درباره روند پرداخــت وام ازدواج گفت: منابع 
قرض الحسنه نظام بانکی کشور محدود است و رشد باالیی 
ندارد و در عین حال شــاهد بودیم که مبلع وام ازدواج از 

سه میلیون به 10 میلیون تومان افزایش یافت.
وی با اعالم اینکه تا پایان شــهریور ماه امســال دیگر 
صفی برای دریافت وام ازدواج نخواهیم داشــت، گفت: به 
طورمیانگیــن یک ماه زمان و طول مــدت در صف افراد 

متقاضی دریافت وام ازدواج منطقی به نظر می رسد.
رئیــس کل بانک مرکزی درباره روند نرخ تورم عنوان 

کرد: در پایان ســال 95 نرخ تورم به 9 درصد رسید و در 
فروردین و اردیبهشــت ماه نرخ تــورم افزایش یافت و در 
خردادماه بــه 10/2 درصد و در تیرمــاه به 10/3 درصد 
رسید.سیف بیان کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه روند نزولی 
دارد واین نشان می دهد که دوباره به دامنه نرخ تورم تک 

رقمی باز می گردیم.
سالپایهآماریبازهمتغییرمیکند

وی به برنامه بانک مرکزی برای تغییر سال پایه آماری 
و همچنین تغییر ســال پایه از 83 به 90  اشاره و تصریح 
کــرد: از ماه آینده مبنا ســال 95 خواهد بود و این دقت 

محاسبات را باال می برد.
گفتنی است، تغییر مداوم سال پایه، دستاویزی برای 
بازی با آمار شــده و بانک مرکزی با تغییر ســال پایه در 
محاسبات خود، باعث می شود آمار های غلطی از وضعیت 
اقتصاد کشــور به ثبت برســد. در حالی که چندی پیش 
آمار های بانک مرکزی بر مبنای سال پایه 83 اعالم می شد، 
اخیرا سال 90 مالک قرار گرفته و باز هم قرار است به سال 
95 افزایش پیدا کند. طبق نظر اقتصاددانان سال پایه تقریبا 
هر ده سال یکبار باید تغییر کند اما در حالی که هم اکنون 
ســال پایه 1390 می باشد، دولت قصد دارد تا سال پایه را 

به 1395 تغییر دهد.

یادبود
بازگشت همه به سوی اوست

بانهایت تاســف و تاثر درگذشت بانوی بافضیلت و نیکوکار حاجیه خانم صغری 
برادربیلندی را به اطالع بستگان و دوستان می رساند.

مجلس یادبود آن مرحومه دوشــنبه و سه شنبه 16 و 17 مردادماه 96 از ساعت 9 تا 
11 و 17 تا 19 در مسجد رضوی واقع در رضاشهر - پیروزی 6 برگزار می گردد.

 خانواده های داغدار:  مهدیــزاده بیلندی - برادربیلندی - 
بازه حوضی

یکیازهواپیماهاینوییکهبعدازبرجاموارد
شدهبود،شنبهشــبدرگرگاندچارنقصفنیو

ناچاربهفروداضطراریشد.
بــه گزارش مهر، یک فروند هواپیمای  ای تی آر 72ـ  
600 از هواپیماهای تازه وارد برجامی، به شماره پرواز 249 
شنبه شب در مسیر مشهد به گرگان در حال پرواز بود که 
در نزدیکی فرودگاه گــرگان دچار نقص فنی و مجبور به 
فرود اضطراری در این فرودگاه شد که هواپیما و مسافران 

به سالمت به زمین نشستند.
خلبــان پیش از فرود، به عوامل فرودگاه گرگان نقص 
فنی را اطالع رسانی کرده بود و عوامل امدادی مستقر در 
فرودگاه آمادگی کامل داشتند که به همین دلیل کار خلبان 

برای نشست اضطراری آسان تر شده بود.
در همین ارتباط یک منبع آگاه در اداره کل تعمیرات 
و نگهداری هواپیمای شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایــران )هما( درباره علــت وقوع چنیــن حادثه ای برای 
هواپیمایــی که تنها چند مــاه از عمر آن می گذرد، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه بخشی از مسیر پرواز مشهدـ  گرگان 
در اســتان گلســتان، از فراز دریای خزر عبور می کند، به 
علت گرما و رطوبتی کــه امروز بر این منطقه حاکم بود، 
سیستم سوخت رسانی موتور شماره 2 هواپیمای  ای تی آر 

دچار حادثه شد.
وی افزود: واحد کنترل ســوخت ایــن هواپیما دچار 
اختالل در سوخت رسانی شده و به همین دلیل موتور شماره 
2 از کار افتاد و هواپیما با مهارت خلبان به سالمت بر زمین 
نشست.به گفته این منبع آگاه در شرکت هما، اگرچه گفته 
می شود  ای تی آرها با آب و هوای ایران سازگار است، اما با 

نقصفنیهواپیماییکهبوینوییمیداد

یک هواپیمای برجامی دیگر هم زمین گیر شد

توجه به مشکالتی که برای این هواپیما به وجود آمد، به نظر 
می رسد مناسب انتقال به مناطق جنوبی کشور و مسیرهای 
جزایر خلیج فارس به سرزمین مادر )فرودگاه های بوشهر و 

بندرعباس( نباشند.
گفتنی است در خرداد ماه نیز یکی دیگر از هواپیماهای 
 ای تی آر به مــدت نزدیک به یک ماه به دلیل نبود یکی از 
قطعات آن و زمان بر بودن ارســال قطعه از سوی کمپانی 
ســازنده در آشیانه انقالب فرودگاه مهرآباد متعلق به ایران 
ایر زمین گیر بود که پس از ارسال قطعه مورد نظر و نصب 

بر روی هواپیما، مجددا عملیاتی شد.
تســنیم نیز درباره این موضوع گــزارش داد، یکی از 

مواردی که پروســه خرید 20 فروند هواپیمای  ای تی آر را 
دچار وقفه کرد، عدم اطمینان هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران از تامین قطعات این به اصطالح شــاپرک ها توســط 
کمپانی کانادایی بود. این مسئله باعث شد تا روند مذاکره 
تا امضای قرارداد  ای تی آرها طوالنی شــود و سرانجام اواخر 
فروردین ماه امسال با حضور مدیرعامل سابق ایران ایر این 

برنامه نهایی شد.
در خصــوص هواپیماهای  ای تی آر چند مســئله حائز 
اهمیت اســت؛ یکی این که هواپیماهــای مذکور نو بوده و 
طبیعتا تا مدت ها نباید دچار نقص  های فنی شــوند، مگر 
این که  ای تی آرها برای اقلیم آب و هوایی کشورمان ساخته 

نشده باشند که اینچنین به طور مداوم زمینگیر می شوند. 
به نظر می رسد این هواپیماها برای شرکت های هواپیمایی 
خارجی و با شــرایط آب و هوایی همان کشــورها تولید 
شــده و اقلیم ایران به مزاج آنها خوش نمی آید.مورد دوم 
بــه نگرانی های دیروز وزیر راه و شهرســازی در خصوص 
تهدیدهای آمریکا برمی گردد. آخوندی در دیدار با دبیر دولت 
فرانسه تعهد تامین قطعات هواپیما را به آنها یادآوری کرد. 
وی که عمده تمرکز خود را در دو سال اخیر -حداقل 
دربعد رســانه ای- به ماجرای خرید هواپیماهای خارجی 
اختصاص داده بود، با تاکید بر ضرورت پشتیبانی فرانسه از 
مبادالت اقتصادی دو کشور، گفت: با توجه به تهدیدهای 
اخیر آمریکا که بر عملکرد شــرکت های اروپایی تاثیرگذار 
است ایران خواستار مواضع سیاسی دولت فرانسه، آلمان و 

در سطح باالتر اتحادیه اروپا است.
وزیر راه با بیان این که براســاس برجام قطعات و سایر 
خدمات وابسته از سوی شرکت های طرف قرارداد باید در 
اختیار ایران قرار بگیرد، تصریح کرد: نباید برای هر سرویس 

کوچکی نیازمند مکاتبه و مذاکرات جدید باشیم.
بــه نظر می رســد کمپانی کانادایی تــا اطالع ثانونی 
اعتقــادی به پشــتیبانی از  ای تی آرهای خریداری شــده 
توســط هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران ندارد. یکی از 
مشــکالت صنعت حمل ونقل هوایی کشور محرمانه نگاه  
داشــتن اطالعات این بخش از ســوی برخی مسئوالن و 
مدیران ذی ربط اســت. حدود ســه هفته از آمدن رسمی 
سرپرســت ایران ایر می گذرد، اما تا کنون وی در خصوص 
وضعیت قراردادهای خرید هواپیمای این شرکت اظهارنظر 

نکرده است. یکخبرگزاریحامیدولتروحانیطیگزارشیبااشارهبه
گرانیپیازدرداخلکشورنوشت:قیمتهرکیلوگرمپیازصادراتی

ایرانبیشازپنجبرابرارزانترازبازارداخلیاست!
به گزارش ایسنا، بیش از دو ماه است که از گران شدن پیاز می گذرد 
و با وجود وعده های مســئوالن در وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه های 
مربوطه قیمت این محصول همچنان بیش از حد معمول است و گرانی 

آن ادامه دارد.
قیمت پیاز از اواسط خرداد ماه امسال روند افزایشی به خود گرفت و 
ابتدا از کیلویی 1500 تومان به حدود 3000 تومان و در مرحله بعد به 

کیلویی بیش از 4000 تومان در برخی نقاط شهر هم رسید.
 طی دو هفته گذشــته اندکی قیمت پیاز کاهشــی شد و به کیلویی 

3500 تومان رسید اما هنوز به تعادل نرسیده است.
از سوی دیگر در حالی که طی ماه های گذشته قیمت پیاز همچنان 
روند افزایشی خود را ادامه داده است، آمار رسمی گمرک نشان می دهد 
صادرات این محصول گرچه با کاهش محسوس همراه شده اما همچنان 
با همان نرخ ســابق که بیش از 6/4 برابر ارزان تر از بازار داخلی اســت، 

ادامه دارد.
بر این اساس طی چهار ماه نخست امسال بالغ بر 30 هزار و 349 تن 
پیاز به ارزشی بالغ بر پنج میلیون و 986 هزار دالر معادل 19 میلیارد و 
413 میلیون و 336 هزار تومان به 12 کشــور مختلف صادر شده است 
که به صورت میانگین قیمت هر کیلوگرم پیاز صادراتی 639 تومان یعنی 

بیش از پنج برابر ارزان تر از بازار داخلی می شود!
طبق آخرین مشــاهدات از بازار داخلی و مغازه های ســطح شهر هر 
کیلوگرم پیاز به طور متوسط 3500 تومان عرضه می شود و هنوز تغییر 
مناســبی در جهت کاهش قیمت پیدا نکرده و وعده ها مبنی بر متعادل 

شدن این محصول به طور کامل عملی نشده است.
درباره دالیل افزایش قیمت پیاز، رئیس  اتحادیه فروشندگان میوه و 
تره بار در روزهای گذشــته گفته که دلیل کاهش نیافتن منطقی قیمت 
پیاز در بازار این اســت که در سال گذشته این محصول از کشاورزان به 
درســتی و با قیمت مناســب خریداری نشد و آنها تولید خود را کاهش 
دادند که سبب شد امسال عرضه پیاز با پراکندگی بیشتری مواجه شود.

به گفته مهاجران، به عنوان مثال عرضه پیاز ابتدا از چابهار و شهرهای 
گرمســیری مانند جیرفت، دزفول و آبادان آغاز شــد و هم اکنون تقریبا 
همه بار عرضه پیاز در کشــور روی دوش اصفهــان قرار دارد به همین 
دلیــل تولید و عرضه این محصــول از اصفهان نمی تواند روی بازار تاثیر 

چندانی داشته باشد.
با وجود این تفاسیر باید دید قیمت پیاز چه زمانی به نرخ منطقی و 

متعادل خود می رسد و از وضعیت فعلی خارج می شود.

خبرگزاریحامیدولت:

خارجی ها پیاز ایرانی را ۵ برابر 
ارزان تر از ایرانی ها می خرند!

رئیسکمیسیونتوسعهصادراتاتاقبازرگانیایرانبابیان
اینکهاقدامیبرایتوســعهصادراتنشدهاست،گفت:افزایش
نرخارزمتناسبباتورمیکیازراههایثابتنگهداشتنمیزان

صادراتاست.
سیدرضی حاجی آقامیری در گفت وگو با خبرگزاری فارس در مورد 
دالیل کاهش صادرات غیرنفتی در چهار ماه ابتدای امسال نسبت به سال 
گذشته گفت هیچ هدفی را نمی توان بدون اقدام و با حرف زدن به دست 
آورد، بنابراین وقتی برای توسعه صادرات اقدامی انجام نشده و فقط حرف 

زده ایم، چگونه می توان انتظار افزایش صادرات را داشت؟
رئیس کمیســیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه 
ثابت نگه داشــتن تصنعی قیمت ارز یکی از عوامل موثر بر روی کاهش 
صادرات است، افزود: یکی از معضالت اساسی ما در صادرات، قیمت تمام 
شده کاالست که قیمت تمام شده کاالهای صادراتی ما حدود 21 درصد 

باالتر از قیمت جهانی است.
حاجی آقامیری با تاکید بر اینکه مطابق با قانون و بر اساس برنامه های 
پنج ساله، نرخ شناور مدیریت شده ارز باید هر سال متناسب با نرخ تورم 
افزایش یابد، بیان داشت: این در حالی است که برعکس عمل کرده ایم و 

قیمت ارز را تصنعی پایین نگه داشتیم.
وی با بیان اینکه ثابت نگه داشتن قیمت ارز منجر به افزایش قیمت 
تمام شده می شود، افزود: متناسب نگه داشتن نرخ ارز با تورم باعث ثابت 

نگه داشتن نرخ ارز می شود.
رئیس کمیســیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار داشــت: برای 
افزایش صادرات باید بازاریابی و تعامل خارجی داشــت. مشوق صادراتی 
از جمله وعده هایی بود که برای رونق صادرات داده شد، اما هنوز محقق 

نشده است.
حاجی آقامیری با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری خارجی در ایران یکی 
از مولفه های مهم صادرات اســت، گفت: سرمایه گذاری خارجی در ایران 
به هیچ وجه اتفاق نمی افتد، مگر اینکه سه مولفه یعنی تعامل با جهان، 

واقعی شدن نرخ ارز و یک نرخی شدن ارز اتفاق بیفتد.

یکمسئولدراتاقبازرگانیایران:

اقدامی برای افزایش صادرات نشده 
و فقط حرف زده ایم

گفتههایدومسئولتولیدمرغنشانمیدهد
افزایشقیمتگوشــتقرمزوجوجهیکروزه
عواملاصلیباالرفتنبهایاینمحصولپروتئینی

است.
محمد یوسفی؛ رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ 
گوشــتی در گفت وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه 
قیمت جوجه یک روزه تغییری نکرده است درباره دلیل 
گرانی مرغ اظهار داشت: هم اکنون قیمت جوجه یک روزه 
بین 2400 تا 2500 تومان است.وی با اشاره به اینکه 

اگر هوا گرم شود قیمت مرغ مجددا افزایش خواهد یافت 
افــزود: معموال در نیمه دوم هر ماه قیمت مرغ افزایش 

نمی یابد چون قدرت خرید مردم کم می شود.
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی درباره 
وضعیت صادرات گفت: در حال حاضر صادرات خیلی 
کمرنگ اســت. تا زمانی که دولت تکلیف مشوق های 
صادراتی را مشــخص نکند و وضعیت قیمت ها نیز به 
همین شکل باشد ما نمی توانیم صادرات مناسبی داشته 
باشــیم.در همین حال رئیس انجمن جوجه یک روزه 

به خبرگزاری فارس گفت: اینطور نیســت که افزایش 
قیمت مرغ به افزایش قیمت نهاده هایی همچون جوجه 
یک روزه یا ذرت و جو وابسته باشد، بلکه معموال متأثر از 
عرضه و تقاضا و نیاز بازار قیمت ها رشد می کند.سعید 
اصغری فرد ادامه داد: تا زمانی که قیمت گوشت قرمز 
روند فزاینده داشته باشد، نمی توان توقع داشت سایر 
محصوالت از جمله مرغ کاهــش یابد. قیمت جوجه 
یک روزه متأثر از قیمت گوشــت مرغ اســت و قیمت 
گوشت مرغ نیز به قیمت گوشت قرمز نگاه می کند. از 

زمانی که قیمت گوشت قرمز به مرز کیلویی 50 هزار 
تومان رســیده، تقاضا برای مرغ افزایش یافته اســت.
گفتنی اســت، مسئوالن صنفی تولید مرغ، گرانی این 
محصول را به گردن یکدیگر می اندازند و این به دلیل 
غفلت مسئوالن دولتی و ضعف عملکرد آنهاست.اینکه 
گرانــی هر روزه مرغ به دلیــل افزایش قیمت جوجه 
یک روزه و گوشــت قرمز یا گرماســت دردی از مردم 
دوا نمی کنــد و مصرف کننده، دولت را مســئول این 

نابسامانی می داند.

بهبهانهافزایشقیمتجوجهیکروزهوگوشتقرمز

مرغ در غفلت مسئوالن دولتی هر روز گران تر می شود

اصفهان- خبرنگار کیهان:
معاونفروشوبازاریابیشرکتفوالدمبارکهگفت:درسالجاری
7میلیونتنانواعمحصوالتفوالدیتختبهفروشمیرسدکهتحقق

اینهدفرکوردجدیدیدرفروششرکتخواهدبود.
محمود اکبری افزود: عمده افزایش تولید در ورق های گرم و تختال اســت و 

تولید محصوالت سرد و پوشش دار با ظرفیت های قبل خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز بازار داخل به ورق های فوالدی، رویکرد 
شــرکت در درجه اول تامین نیاز صنایع داخلی بوده و هســت؛ اما این به معنی 
عدم عرضه محصول به بازارهای جهانی نیست؛ و در برخی از محصوالت، از جمله 
تختــال، تولید مازاد بر تقاضا داریم که تنها راه، صادرات اســت.وی در خصوص 
آخرین آ مار تولید و فروش چهارماهه سال جاری فوالد مبارکه گفت: از نظر کمی 
نسبت به چهارماهه سال قبل شاهد رشد 19 درصدی هستیم؛ که البته این میزان 
صادرات نیز اغلب محصول تختال بوده است.اکبری در خصوص رشد قیمت های 
داخلی، با بیان اینکه در مجموع با توجه به رشد قیمت های جهانی و هزینه های 
تولید، میانگین قیمت تولیدات روند افزایشی داشته است، افزود: یکی از مواردی 
که با رشد قیمت قابل توجهی روبه رو بوده است قیمت الکترود است که از حدود 
2 هزار دالر در هر تن به 20 هزار دالر در هر تن افزایش داشته است. همچنین 
آلیاژهای مورد استفاده مانند منگنز هم رشد قیمت داشته است. از طرفی قیمت 
قراضه سنگین در بازار داخل در حدود 320 تومان به ازای هر کیلو در ماه های اخیر 
رشد داشته و از 950 تومان در هر کیلوگرم به حدود 1270 تومان در هر کیلوگرم 
رسیده است. قراضه سی اف آر ترکیه از 250 دالر بر تن به 314 دالر بر تن رشد 
داشته است؛ این موضوع حکایت از رشد قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی دارد.
معاون فروش و بازاریابی یادآور شد: چشم انداز 1404 فوالد مبارکه، افزایش 
تولید محصوالت فوالدی و حفظ سهم 45 درصدی از تولید فوالد خام کشور است 
و بر همین اساس، برخی از استراتژی های شرکت، سرمایه گذاری در راستای تامین 
مواد اولیه، کاهش هزینه های تولید و افزایش ســودآوری است که بهره برداری از 

واحد گندله سازی سنگان با ظرفیت 5 میلیون تن در این راستاست. 

فوالد مبارکه اصفهان امسال 7 میلیون تن
انواع محصوالت فوالدی تخت 

به فروش می رساند

درحالیهفتهگذشتهخطلولهدامغانبهکیاسربهحضوروزیرنفت
افتتاحشدکهمشخصنیســتدرفصلسردسالگازموردنیازبرای

تزریقبهاینخطلولهازکجاتامینمیشود.
به گزارش خبرگزاری فارس، سه شنبه هفته پیش بود که خط لوله انتقال گاز 
دامغان به نکا به منظور پایداری انتقال گاز به استان های شمالی کشور با حضور 
بیژن زنگنه و جمعی از مدیران وزارت نفت و استان مازندران به بهره برداری رسید.

این خط لوله به طول 170 کیلومتر و به قطر 42 اینچ از خط انتقال گاز 48 
اینچ پارچین- سنگ بست در جنوب رشته کوه البرز منشعب شده و بعد از عبور از 
مناطق کوهستانی و جنگلی و شهر کیاسر و ساری در منطقه پنبه چوله در شمال 
شهر ساری به خط انتقال گاز 30 اینچ قدیم شمال و شمال شرق کشور متصل شده 
و پس از آن به طول 20 کیلومتر به موازات خط مذکور تا نکا ادامه پیدا می کند.

ظرفیت انتقال گاز توســط این خط لوله حدود 40 میلیون متر مکعب است 
که اگر این میزان انتقال گاز محقق شــود با توجه به مصرف گاز در این خطه از 

کشور دیگر نیازی به واردات گاز از ترکمنستان وجود نخواهد داشت.
ســال 86 ترکمنستان با بداخالقی و سوءاستفاده از شرایط کشور و سرمای 
بی ســابقه ای که ایران را فراگرفته بود قیمت گاز را برای 6 ماه چند برابر کرد و 

وزارت نفت هم مجبور به پذیرش درخواست این کشور شد.
پس از ســپری شدن این ماجرا شــورای اقتصاد مصوبه ای را به وزارت نفت 
ابــالغ کرد که بر اســاس آن، وزارت نفت باید با طراحــی و اجرای خط یازدهم 
سراسری، گاز را از عسلویه به دامغان و سپس به کیاسر می رساند تا تامین گاز 6 
استان شمالی کشور تضمین شود. بر این اساس خط لوله هزار و 100 کیلومتری 
از عســلویه تا دامغان با ظرفیت انتقال 120 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در 

دستور کار قرار گرفت.
همزمان با آغاز عملیات ابتدایی این خط لوله، کار ســاخت خط لوله دامغان 
به کیاسر به طول 175 کیلومتر هم آغاز شد تا پیش از اتمام خط لوله سراسری 
یازدهم، بتوان از این خط به عنوان یک خط لوله کمکی برای استان های شمالی 
کشور بهره برد و پس از اتمام خط یازدهم این خط و لوله کمکی به خط یازدهم 

متصل شود.
تا پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم در ســال 92 کار طراحی و فاینانس 
خط لوله سراســری یازدهم در حال انجام بود که با ورود بیژن زنگنه وزیر نفت 
در احداث این پروژه به یک باره از اولویت های صنعت گاز کشور خارج شد و کار 

ساخت این خط لوله به حال خود رها شد.
در ســال 93 وزیر نفت با  اشــاره به وضعیت تولید گاز در کشور گفت که تا 
پایان سال 94 به واردات گاز از ترکمنستان بی نیاز می شویم، اما به خاطر روابط 

سیاسی به واردات گاز از ترکمنستان ادامه خواهیم داد.
به هر حال تا ســال 95 خبری از قطع واردات گاز از ترکمنســتان نبود تا 
اینکه در زمســتان سال 95 ترکمنستان به دلیل آنچه که بدعهدی شرکت ملی 
گاز ایــران عنوان کرد به طور یک طرفه جریان صادرات گاز خود را به ایران قطع 
کرد. این مسئله نگرانی هایی را برای اهالی صنعت گاز کشور ایجاد کرد تا اینکه 
به دســتور وزیر نفت احداث این خط لوله که از خط اصلی انتقال گاز تهران به 
دامغان منشعب می شود در دستور کار قرار گرفت، اما بدون آنکه توجه کافی به 

تامین گاز آن صورت گیرد.
یک مقام مســئول در صنعت گاز کشور در همین رابطه گفت: زمانی که در 
ســال های 86 و 87 طرح احداث این خط لوله مصوب شــد نه شهر تهران و نه 
استان های شمالی کشور به اندازه امروز گاز مصرف نمی کردند و احداث این خط 

لوله فقط یک برنامه کوتاه مدت بود تا نقش مسکن را ایفا کند.
وی ادامه داد: اصل طرح که منجر به پایداری گاز در مناطق شــمالی کشور 
می شود احداث خط لوله یازدهم بود که توسط دولت یازدهم متوقف شد و مشخص 
نیست مســئوالن صنعت نفت چگونه قرار است گاز مورد نیاز این انشعاب را در 
فصل سرما تامین کنند چنانکه مصرف گاز در استان تهران در فصول سرد سال 
همواره رکورد می زند بنابراین باید مسئوالن صنعت نفت از هم اکنون فکری به 
حال تامین گاز این خط لوله بکنند و تنها راه تامین گاز احداث خط لوله یازدهم 

سراسری است.

معاونشرکتمخابراتافزایشقیمتهادرتلفنثابتراردنکرد.
داود زارعیان در یک نشست خبری و در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی 
بر اینکه ظاهرا مخابرات در پی افزایش قیمت ها به بهانه ارائه خدمات تلفن 
ثابت است گفت: اگر بخواهیم به مردم خدمات خوبی ارائه کنیم مردم هم 
باید حداقل هزینه ها را بپردازند و اگر حداقل هزینه ها را ندهند ارائه خدمات 

دچار مشکل خواهد شد.
وی البته میزان این حداقل ها را بیان نکرد ولی مدعی شد تلفن ثابت در 
ایران رایگان است زیرا مردم برای تلفن همراه دقیقه ای 60 تومان می پردازند 
ولی برای تلفن ثابت دقیقه ای 4/5 تومان می دهند که 70 درصد مکالمات 

این تلفن هم زیر یک دقیقه است.
وی به وزیر آینده ارتباطات هم تلویحا افزایش قیمت ها را توصیه کرد و 
گفت: اگر وزیری می خواهد توسعه ای را در تلفن ثابت ایجاد کند باید یک 

)افزایش( حداقلی در هزینه ها را در نظر بگیرد.
زارعیان همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش از برنامه مخابرات برای 
حذف قبوض کاغذی تلفن تا پایان امسال خبرداد وگفت: طرح حذف قبوض 
کاغذی در بازه زمانی 8 ماهه اجرا می شود همچنین صورت حساب قبض یک 

ماهه نیز از همین ماه برای برخی از مشترکین صادر می شود.
وی سپس با  اشاره اینکه طرح سنجش خدمات مخابراتی در31 استان 
کشــور اجرا می شود افزود: براساس این طرح دفاتر امور مشترکین تجمیع 
می شــود و مراجعه به مکان خاص برای دریافت خدمات حذف می شود و 
مردم می توانند خدمات تلفن ثابت و ســیار را در همه نقاط کشــور و برای 
همه جا دریافت کنند.معاون شرکت مخابرات همچنین با بیان اینکه مراکز 
امور مشتریان را محدود می کنیم ادامه داد: در تهران 120مرکز داریم ولی 

بررسی ها نشان می دهد این مراکز رضایت مشتریان را جلب نمی کنند.

منبعتأمینگازدامغان-کیاسردرزمستانمعلومنیست

ابهام درباره افتتاح 
پر سر و صدای یک انشعاب گاز

براساساظهاراتمعاونشرکتمخابراتمشخصشد

افزایش قیمت ها در تلفن ثابت


