
جدول نرخ سکه و ارز

اقتصادی
صفحه 4

 یک شنبه           ۲۳ دی ۱۳۹۷
۶ جمادی االول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۹۹

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/885/000سکه تمام طرح جدید
3/728/000سکه تمام طرح قدیم

1/970/000نیم سکه
1/215/000ربع سکه

661/500گرمی
354/610هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
11/350دالر
12/950یورو
14/589پوند

2/081لیر ترکیه
3/090درهم امارات

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف، 
گفت: مبلغ پیش بینی شده در بودجه 98 برای 
بیمه قالیبافان، ۶۵۰ هزار بافنده را دربرنمی گیرد.

عبداله بهرامی درگفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در 
بحث بودجه، دولــت برای بیمه قالیبافان و بافندگان 
فرش درسال آینده مبلغ 890 میلیارد تومان در نظر 
گرفته اســت که این رقم می تواند فقط افرادی که از 

مزایای بیمه برخوردارند، پوشش دهد.
به گفته وی در حال حاضر 350 هزار قالیباف تحت 
پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند و اعتبار 890 
میلیارد تومانی پیش بینی شده در واقع سهم دولت بابت 
پرداخت بیمه اجتماعی قالیبافان و بافندگان و شاغالن 

صنایع دستی شناسنامه دار است.
مدیرعامــل اتحادیه تعاونی های فرش دســتباف 
تصریــح کرد: اینکــه از مبلغ پیشــنهادی دولت در 
بودجه چه میزان در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب 
شــود و مهم تر از آنچه مقدار در ســال 98 اختصاص 
یابد، مهم اســت، چون یکی از مشکالتی که در طول 
سال های گذشته داشتیم این بود که ردیف اعتباری در 
بودجه های سنواتی می آمد و تصویب می شد ولی هنگام 
پرداخت ســهم دولت به تامین اجتماعی، به مشکل 

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف:

پول بیمه 650 هزار قالیباف در بودجه 98 تأمین نشده است

برمی خوردیم.بهرامــی عــدم تخصیص مبالغ مصوب 
در بودجه را به زیان بافندگان فرش دانســت و گفت: 
متاســفانه به دلیل عدم تامین اعتبار و عدم تخصیص 
منابع، مشــکالت زیادی برای قالیبافان به وجود آمده 
اســت، به نحوی که طی ســال های گذشته با ریزش 
بیش از 150 هزار قالیباف و بافنده فرش روبه رو بودیم.

وی با بیــان اینکه اعتبار پیش بینی شــده تنها 
قالیبافان بیمه شده را پوشش می دهد، اظهار کرد: اگر 
چه مبلغ پیش بینی شــده در بودجه رقم خوبی برای 
بیمه قالیبافان اســت ولی از آن طرف 650 هزار نفر 
بافنده ای که همچنان چشم انتظار پوشش بیمه هستند 
را در برنمی گیرد. از سال 1388 تاکنون وعده کردیم 

که این تعداد بافنــده را بیمه می کنیم ولی علی رغم 
آنکــه قانون مصوب کــرده کل قالیبافان،  بافندگان و 
شاغلین حرف صنایع دستی تحت پوشش بیمه باشند 
هنوز این امر محقق نشــده و بسیاری از بافندگان، رو 
به بازنشستگی می روند، در حالی که از امنیت شغلی و 

اجتماعی و حداقل امکانات برخوردار نیستند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دســتباف، 
افزود: عدم تامین اعتبار به امنیت شــغلی و اجتماعی 
بافنــدگان لطمه می زند چون اگــر به هر دلیل بیمه 
قالیبافان قطع شــود قابلیت وصل شدن مجدد را به 
ســختی دارد و حق بسیاری از بافندگان در سال های 

اخیر به این دلیل تضییع شده است.
گفتنی است، در الیحه بودجه سال 1398، دولت 
بودجه مربوط به کمک وزارت کار به شــکل گیری و 
توانمندسازی تعاونی ها را 10 میلیارد تومان پیش بینی 
کرده است. بر اساس آیین نامه اجرایی قانون بیمه های 
اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع 
دستی شناسه دار مصوب سال 1388، همه بافندگان 
کشــور می توانند با دریافت گواهی از سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای و تایید ادارات صنعت، معدن و تجارت، 

از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره مند شوند.  

یک کارشــناس مسائل اقتصادی با انتقاد از 
درخواســت های کاذب برای گسترش محدوده 
برخی مناطــق آزاد کشــور،گفت:تالش برای 
مناطق،تنها یک طعمه  برخی  محدوده  افزایش 
برای زمین خواری است ونباید با آن موافقت کرد.

علی مصطفی زادگان در گفت وگو با مهر با  اشاره به 
تصویر فعلی مناطق آزاد در کشور گفت: در حال حاضر، 
تصویر مناطق آزاد و نگرش به آن در جهت استفاده از 
ساختارهای این مناطق در کشور، زیر سؤال است چرا 
که مناطق آزاد کشور تاکنون عملکرد موفقی نداشته و 

نتوانسته اند به اهداف خود دست یابند.
وی گفت: برای مناطق آزاد، ماموریت هایی همچون 
تولید و قرار گرفتن به عنوان دروازه صادرات مدنظر بوده 
است، اما اکنون این مناطق، کریدور واردات شده و این، 

بزرگترین عیبی است که وجود دارد.کارشناس مسائل 
اقتصــادی افزود: در تمامی مناطق آزاد قرار بر این بود 
امکاناتی از قبیل زمین، در اختیار سرمایه گذاران قرار 
گیرد تا به عنوان یک حمایت، تشویقی برای حضور آنها 
در مناطق ویژه و آزاد شود تا به سرمایه گذاری بپردازند، 
اما متاســفانه، آنچه که رخ داده است اینکه عده ای به 
نام یک طرح اقتصادی، هکتارها زمین را دریافت کرده 
و زمین خواری در مناطق آزاد شکل گرفته است؛ و این 
مسئله مبتالبه بسیاری از مناطق آزاد کشور شده است.

وی تصریح کرد: مشخصا در منطقه آزاد ماکو، هنوز 
هــم تبعات و آثار ماده 236 که مجلس تصویب کرده، 
مطرح است و درتخلفاتی که به قوه قضائیه ارجاع شده 
نیز این موضوع مطرح شده بود؛ با این اوصاف مسئوالن 
این منطقه هم اکنون باز هم خواستار افزایش محدوده 

آن هســتند که به نظر می رسد این یک طعمه است 
و زمین به عنوان وســیله جذب سرمایه گذار، تنها به 
محملی برای رانت و ایجاد فرصت برای فرصت طلبان 

تبدیل شده تا زمین خواری کنند.
مصطفی زادگان گفت: یکی از بزرگ ترین مناطق 
آزادی کــه در محدوده خود، خروجی مثبتی نشــان 
نداده اســت، ماکو است که به جای  اشتغال پایدار، به 
رونــق کوله بری و بازارچه مــرزی روی آورده و چهار 
مجتمع تجاری محل فروش کاالی خارجی را به منزله 
 اشتغالزایی دانسته است؛ در حالیکه اینها شغل پایدار 
نبوده و کاذب است.وی تصریح کرد: اگر قرار باشد شغل 
پایداری که در خدمت رشد اقتصادی کشور باشد، ایجاد 
نشــود، اضافه کردن محدوده منطقه آزاد، هیچ ثمری 

نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه وقتی که یک منطقه آزاد مصوب 
می شود، باید زیرساخت های الزم برای آن وجود داشته 
باشد، خاطرنشان کرد: متاســفانه بودجه های دولتی 
برای توسعه مناطق آزاد به میزان کافی تخصیص داده 
نمی شــود و البته مدیریت نیز بــه خوبی ایفای نقش 
نکرده و بــه جای هزینه کرد منابــع محدود مالی در 
توســعه زیرساختها، به ساخت پارک و هتل در عرصه 
و عیان یک پارک اقدام شــده است، در حالی که باید 
زمینه دسترســی مناسب از طریق هوایی و زمینی به 

منطقه نیز وجود داشته باشد.
مصطفــی زادگان معتقــد اســت که بایــد نگاه 
فرصت طلبی از مناطق آزاد برداشــته شده و مجموعه 
مدیریتی مناطق آزاد، تمام تالش خود را در جهت فراهم 

آوردن زیرساختهای توسعه و پیشرفت به کار ببندند.

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

افزایش محدوده مناطق آزاد
 طعمه جدید زمین خواران

نتایج یک نظرسنجی از مردم تهران درباره الیحه بودجه 
ســال ۱۳98 نشــان می دهد که 8۱ درصد مردم با تامین 
هزینه های طرح تحول ســالمت از منبع مالیات پزشکان 

موافقند.
به گزارش خبرگزاری فارس، به تازگی یکی از مراکز معتبر، یک 
نظرسنجی از مردم تهران درباره الیحه بودجه سال 1398 انجام داده 
اســت.بر این اساس، 40/4 درصد پاسخگویان گفته اند اخبار بودجه 

کل کشور »اصاًل« برایشان جذابیت ندارد.
 اخبــار بودجه کل کشــور بــرای 28/8 درصد پاســخگویان 
 در حــد »زیــاد« و بــرای 30/5 درصــد در حد »کــم« جذابیت

 دارد.
46/8 درصد از پاســخگویان از محتوای بودجه سال 1398 که 
دولت به مجلس ارائه کرده است، »اصاًل« اطالعی ندارند. 35/5 درصد 
پاسخگویان درحد »کم یا خیلی کم« و 17/7 درصد درحد »خیلی زیاد 

یا زیاد« از محتوای بودجه سال 1398 آگاهی دارند.
بــا توجه به اینکه ســه چهارم بودجه ســال 1398 مربوط به 
شرکت های دولتی است، 89/2 درصد پاسخگویان با بررسی دقیق تر 

این بخش از بودجه از سوی مجلس »موافق« بوده اند.
73/4 درصد پاســخگویان با اخذ مالیات از دالالن و واســطه ها 
»موافق« بوده اند.81 درصد پاســخگویان با تأمین هزینه های طرح 

تحول سالمت از منبع مالیات پزشکان »موافق« بوده اند.
با توجه به اینکه جلســات مجلس شــورای اســالمی از رادیو 
فرهنــگ پخش می شــود، 80/9 درصــد پاســخگویان با پخش 
جلســات کمیســیون های مجلس شورای اســالمی برای بررسی 
 الیحه بودجه ســال 1398 از صداوســیما در حــد »زیاد« موافق 

هستند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی 
گفت: چنانچــه بتوانیم کنترل بر بانک هــا و صادرکنندگان و 
واردکنندگان را تقویت کنیم و جلوی کسانی که به آالف و الوف 
یک شبه رســیده اند، بگیریم، هیچ مشکل اقتصادی در کشور 

نخواهیم داشت.
حسن نوروزی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم در واکنش به ادعای 
برخی مســئوالن دولتی که دلیل مشــکالت اقتصادی را تحریم  عنوان 
می کنند، اظهار کــرد: اصاًل و ابداً این ادعا را قبول ندارم، باید نیروهای 
متعهد و متدین انقالبی با اتحاد و وحدت و جلوگیری از ریخت وپاش کار 
را پیش ببریم.وی با تأکید بر این که وضعیت کنونی کشور از دوران جنگ 
بدتر نیست، افزود: االن بهترین وضعیت را در همه امور اقتصادی داریم. 
باید از باندبازی ها جلوگیری به عمل آید. کسانی هستند که گوشت را از 
شــمال وارد می کنند و با قیمت دو تا سه برابر در بازار می فروشند و از 
سوی دیگر، دام زنده را به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می کنند. 

این افراد به میلیاردها تومان پول دست یافته اند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: در همه مسائل 
باید جلوی باندبازها، ســرمایه اندوزان، زراندوزان و اخاللگران اقتصادی 
را گرفت و مانند زمان جنگ از نیروهای انقالبی اســتفاده کرد. ایران نه 
کمبود مالی دارد و نه این که تحریم می تواند در اقتصاد آن اثرگذار باشد. 

مشکل از عدم همکاری، نبود انسجام و عدم وحدت است.
نــوروزی تاکید کرد: باید وزارت بازرگانــی را احیا کنیم. با این کار 
کنترل در بازار را ایجاد خواهیم کرد. از سوی دیگر چنانچه بتوانیم کنترل 
بانک ها و صادرکنندگان و واردکنندگان را تقویت کنیم و جلوی زراندو 
زان، ســرمایه اندوزان و کسانی را که به آالف و الوف یک شبه رسیده اند 
که یک هزار خانواده هم بیشــتر نیستند بگیریم، هیچ مشکل اقتصادی 

در کشور نخواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت ملی گاز اعالم کرد: برنامه ای برای افزایش 
قیمت گاز نداریم مگر اینکه مجلس ما را به افزایش قیمت مکلف 

کند.
به گزارش خبرگزاری فارس حســن منتظر تربتی در نشست خبری 
که دیروز در شرکت ملی گاز ایران برگزار شد، درمورد احتمال تغییر نرخ 
گاز در سال آینده گفت: مجلس باید دراین مورد تصمیم بگیرد، شرکت 

گاز برنامه ای برای این موضوع ندارد.
وی درباره عوارض شرکت گاز اظهار کرد: 10 درصد قیمت گاز مربوط 
به عوارض است و از ابتدای سال تا کنون هفت هزار و 300 میلیارد تومان 
به ســازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت کرده ایم. از سال 94 تاکنون نیز 
هزار و 234 میلیارد تومان جهت نوسازی مدارس پرداخت شده که این 
رقم 4 میلیارد نیز بیشــتر از سهم دریافتی بوده است.مدیرعامل شرکت 
ملی گاز درباره مقادیر ارســال گاز به بخش های مختلف گفت: در حال 
حاضر ساالنه 37 درصد در نیروگاه ها 25 درصد خانگی، 30 درصد صنعت 

و 4 درصد در بخش CNG، گاز مصرف می شود.
منتظــر تربتی درباره عرضه گاز در بورس انرژی افزود: عرضه گاز در 
بورس در زمینه گازهای فلر مطرح بود و توسط شرکت ملی نفت دنبال 
می شــده است.در ادامه این نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی گاز با 
اشاره به سابقه فعالیت این شرکت گفت: قبل از پیروزی انقالب اسالمی، 
تنها هشت شهر به شبکه گازرسانی شهری کشور وصل بود و گازرسانی 
به دیگر شهرها موضوعیت نداشت. با پیروزی انقالب و در طول سال های 
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، ســوخت گاز، جایگزین نفت سفید شد 

و به دلیل به کارگیری این سیاست روند توسعه گازرسانی شتاب گرفت.
منتظر تربتی با بیان این که تولید گاز در ایران تا سال 1368 شمسی، 
روزانه 35 میلیون مترمکعب بود، اظهار کرد: شناسایی مخازن گازی از سال 
68 به بعد آغاز شــد و طبق ذخایر گاهی ایران و گاهی روسیه نخستین 

کشور دارنده گاز در جهان هستند.
وی ادامه داد: تاکنون هزار و 139 شــهر و 27 هزار روستا گازرسانی 
شــده اند. به طور کلی 97 درصد جمعیت شــهری و 82 درصد جمعیت 

روستایی اکنون زیرپوشش شبکه گازرسانی هستند.
به گفته این مقام مسئول بخش عمده نیاز صنعت گاز اکنون در داخل 
تامین می شــود به طوری که هم اکنون 94 درصد جمعیت کشور اکنون 

از نعمت گاز بهره می برند.
منتظر تربتی همچنین از بومی شدن ماده بودار کننده گاز در کشور 
خبر داد و گفت: اکنون تولید ماده بودارکننده در عسلویه آماده بهره برداری 
است و در آینده نزدیک با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود.وی با اشاره 
به تولید این ماده در دیگر کشورها عنوان کرد: در زمینه تولید این ماده 

ایران بعد از فرانسه و روسیه سومین کشور است.

دبیر کل کانون سراسری مرغ تخمگذار از توزیع ۵۰ هزارتن 
نهاده دامی دولتی بین مرغداران خبر داد و گفت: قیمت تمام 
شده تولید نســبت به دو ماه قبل حدود ۲۰ درصد افزایش 

یافته است.
ســید فرزاد طالکش در گفت وگو با مهر با بیان اینکه مشکالت 
مربوط به تامین نهاده های دامی هنوز به طور کامل برطرف نشده است، 
گفت: در راســتای بهبود وضعیت تولیدکنندگان، شرکت پشتیبانی 
امور دام ســهمیه ای را به مرغداران اختصاص داده است تا زمانی که 
مسئله ترخیص خوراک دام موجود در کشتی های روی آب حل شود. 
وی افزود: این سهمیه در اختیار اتحادیه سراسری مرغداران میهن 
قرار گرفته و اتحادیه مذکور نیز با هماهنگی اتحادیه های استانی اقدام 

به توزیع آن می کند. 
طالکش با بیان اینکه توزیع این نهاده ها از هفته گذشته آغاز شده 
است، اضافه کرد: مرغداران باید به مراکز مربوطه مراجعه و براساس 
شرایطی که اعالم شده نهاده دریافت کنند و در ازای آن نیز تخم مرغ 
تحویل دهند. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه پیش بینی هایی 
نیز باید برای آینده انجام شــود، گفت: در همین زمینه جلساتی در 
سطح مقامات باالتر از وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده و دبیرخانه 
شــورای عالی امنیت ملی در حال پیگیری این مسئله است تا برای 
آینده صنعت چالشــی پیش نیاید. طالکش با  اشاره به اینکه مشکل 
کشــتی های مانده روی آب، تخصیص ارز است، اضافه کرد: از هفته 
گذشته اعالم شده که مشکل این کشتی ها در حال برطرف شدن است 
اما به هرحال باید دید این فرایند چقدر طول می کشــد تا نهاده های 

درون این کشتی ها به دست تولیدکنندگان برسد. 
وی قیمت هرکیلوگرم ســویا را در حــال حاضر برای تحویل به 
مرغــدار بین 2800 تا 2900 تومان اعالم کــرد و ادامه داد: قیمت 
هرکیلوگرم ذرت نیز 1500 تومان اســت. طالکش میانگین قیمت 
هرکیلوگــرم تخم مرغ را درب مرغداری بین 6800 تا 6900 تومان 
اعالم کرد و گفت: قیمت تخم مرغ بســتگی به عرضه و تقاضا دارد و 
درحالی که قیمت تمام شده تولید این محصول نسبت به دو ماه قبل 
حدود 20 درصد افزایش یافته قیمت آن در بازار تغییری نکرده چرا 

که تقاضا برای آن کم است. 
وی قیمت تمام شده تولید هرکیلوگرم تخم مرغ را هم اکنون باالی 
7000 تومان عنوان و اضافه کرد: قیمت هر عدد تخم مرغ در مغازه های 
سطح شهر حدود 600 تا 700 تومان است که این نرخ منطقی است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

جلوی مفسدان را بگیریم 
مشکالت اقتصادی حل می شود

مدیرعامل شرکت ملی گاز:

برنامه ای برای افزایش
 قیمت گاز نداریم

یک مسئول خبر داد

توزیع ۵۰ هزارتن نهاده
 به نرخ دولتی میان مرغداران

رانندگان خودروهای ســنگین ناوگان حمل ونقل بین 
شهری، دیروز برای چندمین بار خواستار تعیین زمان دقیق 

تحویل خودروهای خود از این شرکت خودروسازی شدند.
به گزارش خبرگزاری فــارس تعدادی از رانندگان خودروهای 
ســنگین ناوگان حمل ونقل بین شهری که در طرح پیش فروش 
و نوســازی ناوگان فرســوده در سال 95 شرکت کرده و با گذشت 
بیش از 18 ماه تاخیــر، هنوز موفق به تحویل گرفتن خودرو های 
ولوو از شــرکت سایپا دیزل نشده اند، به این خودروسازی اعتراض 
 کردند و خواســتار مشخص شــدن زمان تحویل خودروهای خود

 شدند.
عبــاس علیزاده، یکی از این افراد، اظهار کرد: پس از 2 ســال 
در بالتکلیفی به ســر می برند و هنوز معلوم نیســت که چه زمانی 

خودروهای خود را از این خودروساز تحویل بگیرند.
به گفته برخی از این رانندگان، آذرماه ســال 1395 با اسقاط 
خودروهــای خود در طرح نوســازی ناوگان فرســوده حمل ونقل 
جاده ای کشــور شرکت کرده اند  و براساس قرارداد، شرکت مذکور 
باید در اردیبهشت ماه سال 96 این خودروها را به مشتریان تحویل 

می داده است.
این رانندگان با بیان اینکه به علت شرکت در طرح ساماندهی 
و تعویض خودروهای فرســوده مجبور به اسقاط خودرو قبلی خود 
بوده اند و نه تنها حدود 2 ســال است که به علت نداشتن خودرو 
بیکار شده اند، بلکه خودروسازی سایپا دیزل هم هیچ پاسخ مشخصی 

به آنها نمی  دهد.
پیش از این مجید مدنی قائم مقام ســایپا دیزل به فارس اعالم 
کرده بود که هزار و 200 خودرو از حدود 3 هزار خودرویی که قرار 

بوده در این طرح تحویل مشتریان شود، تحویل شده است.
وی همچنیــن بیان داشــت از روز دوم دی مــاه 97، تحویل 
شــماره شاســی به 61 نفر را آغاز کرده ایم و هر چند روز یک بار 
تعداد دیگری شماره شاسی به مشتریان اعالم و در مجموع ظرف  
هفته های اخیر شماره شاسی به 430 مشتری اعالم خواهد شد که 
مشــتریان با دریافت این شماره ها می توانند برای دریافت وام خود 

از بانک اقدام کنند.

در اعتراض به بالتکلیفی دو ساله

انتقاد خریداران خودروهای سنگین 
از یک شرکت خودروسازی

نتایج یک نظرسنجی نشان داد

هزینه طرح تحول سالمت
 از مالیات پزشکان تأمین شود

بعــد از افزایش قیمت برخــی محصوالت 
ایران خودرو، شرکت ســایپا هم افزایش ۳۰ تا 
8۶ درصدی را بر قیمت برخی خودروهای خود 

اعمال کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به دنبال صدور مجوز 
افزایش قیمت انواع خودروها توســط دولت، لیســت 
جدید قیمت انواع محصوالت سایپا اعالم شد. براساس 
این لیست افزایش قیمت ها در محصوالت سایپا برای 
تعهدات قبل از دیماه از 30 تا 87 درصد تعیین شــده 
است.بر اساس نرخ های جدید، قیمت انواع پراید حدود 
30 میلیون تومان تعیین شــده اســت. بر این اساس، 
پراید SE131 که پیش از این 22 میلیون و 709 هزار 
تومان فروخته میشد، با 30 درصد افزایش، 29 میلیون 
 SE132 .و 525 هزار تومان قیمت گذاری شــده است
نیز با همین درصد افزایش معادل 28 میلیون و 765 

هزار تومان قیمت گذاری شد.
عالوه بر این خودرو تیبا هم با افزایش 30 درصدی 

روبرو گردید به طوری که مدل SX بیش از 35 میلیون 
و 700 هزار تومان و مدل SX پایه گازسوز بیش از 37 

میلیون و 700 هزار تومان قیمت خورد.
در این بین برخی مدل های ساینا و آریو با افزایش 
50 درصدی قیمت مواجه شدند و چانگان هم با افزایش 

60 درصدی، 120 میلیون تومان شد.
اما بیشترین افزایش قیمت مربوط به سراتو است که 
مدل 2000 آپشنال با بیش از 73درصد افزایش به 196 
میلیون تومان رسید و مدل 1600 آپشنال هم با 87/6 

درصد افزایش 176 میلیون تومان قیمت گذاری شد.
قیمت های اعالمی در مورد خودروهای تعهد شده از 
تاریخ 1 شهریور تا 30 آذر اعمال می شود و برای تعهدات 
بعدی بر اســاس 5 درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار 
منظور خواهد شد. درخصوص خودروهایی که مشمول 
قیمت گذاری نمی شوند نیز افزایش قیمت بر اساس 5 
درصد کمتر از قیمت حاشــیه بازار از تاریخ 1 شهریور 

اعمال می شود.

قیمت های جدید پارس خودرو
 همزمان با اعالم قیمــت های جدید محصوالت 
سایپا، پارس خودرو نیز لیست جدید قیمت های خود 
را اعالم کرد.براساس لیست جدید شرکت پارس خودرو 
قیمت پارس تندر از 48 میلیون و 260 هزار تومان به 

84 میلیون و 200 تومان رسیده است.
همچنین قیمت ساندرو اتوماتیک 110میلیون 400 
هزار تومان، ساندرو استپ وی دنده ای 103 میلیون و 
100 تومان و ساندرو استپ وی اتوماتیک 122 میلیون 

و 700 هزار تومان تعیین شده است.
عــالوه براین قیمت برلیانــسH230  دنده ای از 
43 میلیــون و 600 هزار تومان به 64 میلیون و 200 
تومان و قیمت برلیانس H 330 دنده ای از 54 میلیون 
و 800 هــزار تومان به 89 میلیون و 500 هزار تومان 

رسیده است.
گفتنی است از سه ماه پیش قرار بود ستاد تنظیم 
بازار قیمت های جدید خودروهای زیر 45 میلیون تومان 

را اعالم کند.  در نهایت، هفته گذشته قیمت های جدید 
خودروهای مذکور توسط شرکت ایران خودرو اعالم شد 
که حاکی از افزایش بیش از 10 میلیونی در هریک از 
خودروهــا بود. البته پیش از این هم در اوایل دی ماه، 
ایــران خودرو قیمت پنج محصول خود را از 20 تا 40 
میلیون تومان افزایش داده بود. حاال سایپا هم بالفاصله 
افزایش قیمت های خود را اعمال کرد تا از قافله گران 

کردن خودروها عقب نماند.
این افزایــش قیمت ها به بهانه نوســانات ارزی و 
افزایش هزینه واردات قطعات و همچنین مشــکالت 
تحریمی صورت گرفته است به طوری که پیش از این 
خودروســازان اعالم میکردند قادر به تأمین قطعات و 
انجام تعهدات خود به خریداران نیستند، اما ظاهرا بعد 
از چراغ سبز دولت و تصویب گرانی خودرو این مشکالت 
ناگهان رفع شــده است و اکنون هم قطعه دارند و هم 
مشکل تحریم ها مطرح نیست و خودروسازان میتوانند 

به تعهداتشان عمل کنند!

با افزایش ۳۰ تا 8۶ درصدی

قیمت جدید انواع محصوالت سایپا اعالم شد

دستگاه های  فروشــندگان  رئیس  اتحادیه 
صوتی، تصویری و تلفن همراه گفت: حدود ۶۰۰ 
هزار دستگاه تلفن همراه وارد شده با ارز دولتی 

به زودی از توقیف آزاد و وارد بازار می شود. 
به گزارش ایسنا، ابراهیم درستی، درباره وضعیت 
گوشــی های تلفن همراه وارداتی بــا ارز دولتی اظهار 
کرد: حدود 130 هزار دســتگاه تلفن همراه در توقیف 
دادســتانی اســت و حدود 500هزار دستگاه دیگر در 
انبار های گمرگ دپو شــده که تعــدادی از آنها با ارز 
4200 تومانی وارد شده و برخی دیگر نیز قبل از ابالغ 
ایــن مصوبه دولتی و با ارز ارزان تر یعنی با نرخ 3700 
تومانی پارسال وارد شده اند، اما هنوز توقیف هستند و 

به زودی آزاد می شود.
وی افــزود: اگر نرخ ارز در بازار که اخیرا نوســان 
کمتری پیدا کرده، ثبات بیشــتری داشــته باشد و به 
اندازه کافی برای واردات تامین شــود، قیمت گوشی 
تلفن همراه ارزان تر شــده و بــازار آن کنترل خواهد 
شــد، اما چیزی که مسلم است اینکه از ابتدای امسال 
تاکنون 25 تا 30 درصد از نیاز بازار، وارد شده و پیش 

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه:

600 هزار گوشی توقیفی به زودی عرضه می شود

از این هم که واردات مسافری تلفن همراه به این صنف 
کمک می کرد، طی 10 روز اخیر سایت نیما برای واردات 

مسافری بسته شده است.

رئیس  اتحادیه فروشــندگان دستگاه های صوتی، 
تصویری و تلفن همراه با بیان اینکه به دلیل باال بودن 
قیمت ها تقاضا برای خرید تلفن همراه کاهش پیدا کرده 

است، گفت: اگر قانون به درستی اجرا شود و رفتار های 
ســلیقه ای را کنار بگذاریم، بسیاری از مشکالت حل 
می شــود. این در حالی اســت که بسیاری از کاال های 
وارداتی توقیف شــده از مد افتاده اند، اما همچنان در 
گمرگ هستند و ترخیص نشده اند. به عنوان مثال پارچه 
یک کاالی فصلی است و برخی از لوازم الکترونیکی تاریخ 
مصرف دارند، بنابراین باید در این زمینه مشــکالت با 
سرعت بیشتری حل و فصل شده و کاال ها ترخیص شوند 
که البته در تیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت 

نگاه بهتری در این زمینه وجود دارد.
درستی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا بازار 
تلفن همراه تا این حد با نوســان قیمت مواجه شــده 
است، اظهار کرد: نباید همه مشکالت را به گردن اصناف 
انداخت، چرا که به عنوان مثال واردات تلفن همراه به 
صورت مسافری که تا 10 روز پیش انجام می شد، با ارز 
آزاد صورت می گرفت و نرخ آن طی ماه های گذشته هر 
روز و هر هفته تغییر می کرد، اما با وجود این مشکالت 
ممکن اســت یک یا چند فروشنده سوءاستفاده کنند 

که با آنها برخورد می شود.

پس از انتشــار خبری با عنوان »رکوردشــکنی 
دولــت در هدر دادن گازهای همراه نفت« در تاریخ 
97/10/16، روابط عمومــی وزارت نفت جوابیه ای 

ارسال نموده است.
در نامه وزارت نفت آمده است:

ضمن تشکر ازحساسیت و مطالبه گری آن رسانه، 
به اســتحضار مخاطبین محترم می رساند، با اعمال 
تحریم های ظالمانه و محدودیت های فروش نفت خام، 
به دلیل حساسیت های شرکت ملی نفت در کنترل 
مســایل زیست محیطی و باالخص در حوزه شهری، 
کاهش تولید نفت خام با رویکرد حداقل نمودن مقدار 
گازسوزی و جلوگیری از هدررفت سرمایه های ملی 
برنامه ریزی گردید و نتیجتا مقادیر گازهای مشــعل 

تا میزان 25م.م.م.ر در سال 1394 کاهش یافت.
پس از توافق برجام و رفع تحریم های ظالمانه و 
شروع تولید نفت خام از میادین مشترک حوزه غرب 
کارون، میدان مشترک آذر و افزایش تولید نفت خام 

از میادین در حال بهره برداری که تحقق تولید را به 
حدود 4 میلیون بشــکه در روز رسانید، به ناچار و با 
توجه به تاثیرات منفــی محدودیت های بین المللی 
تحریم در جذب ســرمایه گذاری و تاخیر در اجرای 
طرح های جمع آوری گازهای همراه، مقادیر گازهای 

مشعل به حدود 47 م.م.م.ر افزایش پیدا کرد.
نظــر به اینکه تکمیل واحدهای گاز و گاز مایع، 
جمع آوری، شیرین سازی و تزریق گازهای مشعل به 
حداقل 4 الی 5 سال زمان نیاز دارد، وزارت نفت در 
سال 1393 نسبت به برگزاری مزایده فروش گازهای 
باحجم حدود 21 م.م.م.ر برای دوره حداقل 5 ساله تا 
پیش از بهره برداری طرح های اصلی جمع آوری گازها 
اقــدام نموده تا بدین ترتیــب از ظرفیت های بخش 
خصوصــی و روش های زودبازده مانند تولید برق در 
کنترل و بهره برداری از گازهای مشعل استفاده نماید.  
طــی این مدت قریب به 1 میلیارد فوت مکعب گاز 
مشــعل جمع آوری شد. پیش بینی می شود در نیمه 

اول ســال 1398 دیگر تاسیسات با ظرفیت حدود 
1م.م.م.ر نیز در مدار قرار گیرد.

در اجرای برنامه های بلندمدت جمع آوری گازهای 
مشــعل، به منظور جلوگیری از ارســال گاز همراه 
میدان هنگام، تاسیسات جمع آوری و شیرین سازی 
این میدان در سال 96 راه اندازی و در سرویس قرار 
گرفت که حدود 2 م.م.م.ر گازهای مشعل این میدان 
جمع آوری شد. همچنین پروژه های گاز و گاز مایع 
3100، 3200 و خــارگ به شــرکت های متقاضی 
واگذار و در حال اجرا اســت. دو قرارداد بیع متقابل 
»بهسازی و احداث تاسیســات جمع آوری گازهای 
مشعل« در شــهریور 1397 بین شــرکت مناطق 
نفت خیز جنوب و دو شــرکت صنایع پتروشــیمی 
خلیج فارس و پتروشــیمی مارون با سرمایه گذاری 
تقریبی 1216 میلیون دالر دیگر دستاورد مهم این 

دولت در کنترل گازهای مشعل بوده است.
کیهان: توضیحات ارسالی وزارت نفت، در 

حقیقت پاسخ به کارشناسان سازمان برنامه و 
بودجه است، چرا که در خبر مذکور آمده بود: 
»براساس آمارهای منتشر شده توسط سازمان 
برنامه و بودجه میزان گازهای سوزانده شده در 
سال 9۵ حدود 4۳ میلیون مترمکعب در روز 
بوده است و براساس هدف کمی در نظر گرفته 
شده برای ســال 9۶، قرار بود میزان سوزانده 
شــدن این گازهای غنی در این ســال به ۳۰ 
میلیون متر مکعب در روز کاهش یابد، اما نه تنها 
این امر تحقق نیافته بلکه میزان گازهای غنی 
همراه نفت سوزانده شده در سال 9۶ به 47/7 
میلیون مترمکعب در روز رسیده است. سازمان 
برنامه معتقد است اعمال تحریم و موانع خارجی 
در کنار عدم همکاری دســتگاه ها، مقامات و 
اشخاص مرتبط، مهم ترین دالیل عدم تحقق 
هدف کمی در زمینه کاهــش گازهای همراه 

سوزانده شده در کشور بوده است.«

توضیحات وزارت نفت درباره یک خبر

رئیس کمیســیون اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی گفت: 
سیستم بانکی کشور ۱۳۰ هزار میلیارد تومان معوقه دارد که 

تقریبا مشکوک الوصول یا غیرقابل وصول هستند. 
به گزارش ایرنا، داود محمدی در اولین نشســت ســتاد اقتصاد 
مقاومتی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای هماهنگی بانک های 
استان در سالن دادسرای قزوین افزود: وضعیت منابع بانکی کشور در 
کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی مورد بررسی قرار گرفته 
و این میزان معوقه وضعیت خوبی را برای اقتصاد کشــور که بر رکن 

بانک ها استوار است، نشان نمی دهد. 
وی اظهار داشــت: در جلسات کمیسیون اصل 90 پیشنهادهایی 
 برای رفع این مشــکل شــد کــه از جمله آنها تقویــت منابع بانکی 

بود. 
وی گفت: در همین راســتا کارگروه های ســتاد اقتصاد مقاومتی 
استان ها می توانند موضوع تبدیل امالک و دارایی های مازاد بانک ها را 

برای استفاده بهتر بررسی کنند. 
محمدی افزود: در قانون بودجه و برنامه ششــم توسعه اقدامات 
خوبی برای بهبود فضای کســب و کار و رفع موانع تولید اندیشــیده 
شــده و بانک ها از بنگاه داری منع شده اند تا واحدهای مقروض قابل 

راه اندازی، احیا شوند. 
وی با بیان اینکه وام سررســید شده کشاورزان خسارت دیده که 
توان پرداخت ندارند امهال نشده است، افزود: در قانون بودجه سال 98 
اقدامات خوبی برای تقویت منابع بانکی صورت گرفته است و امیدواریم 
با توجه به آن با پذیرش ملک کشاورزان به عنوان سند و وثیقه برای 

امهال وام های کشاورزان خسارت دیده اقدام شود. 

رئیس کمیسیون اصل 9۰ مجلس :

سیستم بانکی کشور
 13۰ هزار میلیارد تومان معوقه دارد


