
اقتصادی

جدول نرخ سکه و ارز

در حالی که دادستان تهران به تازگی اعالم کرده که هر کیلوگرم 
گوشت مرغ براساس نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار نهایتاً باید ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ تومان به دســت مردم برسد قیمت مرغ در بازار 47 درصد 

گران تر از میزان مصوب است. 
بــه گزارش خبرگــزاری ایســنا، عباس جعفــری دولت آبــادی روز 
یکشنبه درباره برخی از نا بســامانی ها در بازار گفت: جلسه  بسیار مفصلی 
در دادســرای تهران برای مقابله با گرانفروشی تشکیل دادیم و مقرر شده 
با فروشــندگان گوشــت مرغ باالتر از نرخ مصوب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان 

برخورد کنیم. 
این اظهارات در حالی مطرح می شــود که قیمت گوشت مرغ در بازار 

همچنان باال است و کیلویی ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان عرضه می شود. 
در همین زمینه، محمد یوسفی، رئیس  انجمن پرورش دهندگان گوشت 
مرغ اظهار داشت: با ورود سازمان تعزیرات، قیمت مرغ در میدان بهمن به 
۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رســیده اما فروشندگان، مرغ خرید نمی کنند، چرا 
که به کســی اجازه خرید بیش از سه عدد مرغ را نمی دهند و فروشندگان 
محصوالت پروتئینی باید از کشتارگاه ها برای مغازه هایشان مرغ تهیه کنند 

که حدود کیلویی ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان است. 
وی افزود: در حال حاضر بازار با ثباتی وجود ندارد و این وضعیت به نفع 
تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و فروشندگان نیست و دخالت های دولت 

باعث شده که بازار به هم بریزد. 
همچنین، مهدی یوسف خانی، رئیس  اتحادیه پرنده و ماهی نیز با اعالم 
اینکه مرغداران قیمت گوشــت مرغ را افزایش دادند گفت: با ورود سازمان 
تعزیرات و فشــار ناظران، قیمت مرغ در بازار به ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان در 
تهران رســیده و هر کسی باالتر از این نرخ بفروشد، مرتکب گرانفروشی و 

تخلف شده است. 
وی بــا مقصر قلمداد کردن مرغداران در ایــن رابطه ادامه داد: پس از 
افزایش قیمت  از سوی مرغداران، عمده فروشان از مرغداران خرید نکردند تا 
قیمت پایین بیاید، اما بعید می دانم به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ برسد. البته 
به نظر من بهترین قیمت برای مردم و مرغداران در این شــرایط ۱۱ هزار 

و ۵۰۰ تومان است. 
یکی از فروشــندگان مرغ نیز درباره چرایی فروش مرغ با قیمت باالتر 
از نــرخ مصوب گفت: چگونه وقتی این محصول را کیلویی ۱۶ هزار تومان 
خریداری می کنم آن را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به مردم بفروشیم؟! 
قطعاً ما فروشندگان هم با افزایش قیمت و گرانی میانه خوبی نداریم؛ چرا 
که سال گذشته در همین بازه زمانی فرصت سرخاراندن هم نداشتیم و تا 
پاســی از شب مشــغول فروش بودیم، اما در این روزها کارمان شده سرک 
کشــیدن به شبکه های اجتماعی برای پرکردن  اوقات فراغت، چون کسی 

برای خرید گوشت مرغ به ما مراجعه نمی کند. 
وی ادامه داد: اگر این وضعیت ادامه دار باشد، قطعاً از سال آینده باید به 
فکر کار دیگری باشیم، چرا که هزینه های آن به مراتب باالتر از درآمدش است. 
گفتنی اســت، این اظهارات در حالی مطرح شــده که قیمت هر کیلو 
گوشت مرغ در بازار ۵۵۰۰ تومان )معادل ۴۷ درصد( باالتر از نرخ مصوب و 
نرخ اعالم شــده از سوی اتحادیه  ۴۴۰۰ تومان )معادل ۳۸ درصد( گران تر 

از آن چیزی است که دولت اعالم کرده است.

قیمت مرغ در بازار 
47 درصد باالتر از نرخ مصوب است

صفحه 4
سه شنبه           ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

۱۲ رجب ۱44۰ - شماره ۲۲۱۵۲

در  اردبیل  استان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیریت 
نظر دارد عملیات اجرایی طرح توسعه و بازسازی بخش مردان 
شرایط  )طبق  مناقصه  طریق  از  را  پارس آباد  ارس  بیمارستان 
مندرج در اسناد مناقصه که در تاریخ 1397/12/28 در سامانه 

ستاد منتشر خواهد شد( واگذار نماید.
اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند به سامانه تدارکات 
 www.setadiran.ir  آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی 
سامانه  در  تکمیل  از  پس  و  دریافت  را  مناقصه  اسناد  و  مراجعه 

)ستاد( بارگذاری و ارسال نمایند.
ضمنا:

تاریخ  از  ستاد  سامانه  از  مناقصه  اسناد  دریافت  مهلت   -1
1397/12/28 لغایت 1398/1/20 می باشد.

2- آخرین مهلت بارگذاری و ارسال اسناد تکمیل شده مناقصه 
و قیمت پیشنهادی در سامانه ستاد ساعت 12 ظهر روز دوشنبه 

مورخ 1398/2/2 می باشد.
مناقصه  برنده  برعهده  روزنامه  در  آگهی  انتشار  هزینه   -3

می باشد.
4- شماره تماس واحد تدارکات مدیریت درمان تامین اجتماعی استان 
اردبیل  0914-354-4458            045-33271907

روابط عمومی- مدیریت درمان 
تامین اجتماعی استان اردبیل

آگهی مناقصه عمومی 
مرحله دوم )نوبت اول(

   brilliance برگ سبز خودرو سواری هاچ بک پارس خودرو
به شــماره پالک 611 س 12- ایران 14 به رنگ سفید- 
  BM15L*H045216 روغنی مدل 1397 و شماره موتور
و شماره شاسی NAPH220AAJ1007790 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ترحیم

النعمة ِاذا ُفقدت عرفت
او مهر علی داشت در این دار مکافات

با مهر علی  شاه والیت به جنان رفت
او عشق حسین داشت به دل در همه ایام

با عشق حسین بن علی او به امان رفت
با نهایت تاســف و تاثر درگذشت رادمرد وادی انســانیت، شخصیتی خّیر و 
نیکوکار پیرغالم معظم اهل بیت)ع( شــادروان حاج رضا ابوالحلم 
فرزند مرحوم حاج علی اصغر ابوالحلم، پدری شایســته و بزرگوار، همســری 

گرانقدر و برادری عالیقدر را به اطالع عموم می رساند.
به همین مناســبت مجلس ختم آن شــادروان روز چهارشنبه 97/12/29 از 
ســاعت 3/30 الی 5 بعدازظهر در مسجد الغدیر واقع در بلوار میرداماد منعقد 

می گردد.
حضور شــما ســروران گرامی موجب شــادی روح آن عزیز و تسلی خاطر 

بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: ابوالحلم - حاج علی احمدی - خرســندی - امامی - 
فرهمندنیا - فارابی فر - ارجمندی - تخت روانچی و سایر بستگان.

اناهلل و انا الیه راجعون
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت کارآفرین و اسوه 
فضیلت و تقوی و مشــوق خیرین، شــخصیتی 
خّیــر و نیکــوکار،  پدری شایســته، همســری 
 گرانقــدر و بــرادری عالیقدر مرحوم شــادروان
حاج رضا ابوالحلم رحمت اله علیه را به اطالع 
عموم می رســاند. مجلس ختم روز چهارشــنبه 
97/12/29 از ســاعت 3/30 الــی 5 بعدازظهر در 
مسجد الغدیر واقع در بلوار میرداماد منعقد می گردد.

شرکت سپیدان رز پالستیک

هوالباقی 
بــا کمــال تأســف و تأثــر ارتحــال بنیانگــذار 
 مؤسســه خیریه حضــرت علی اصغر)ع( شــادروان 
حاج رضا ابوالحلم را به اطالع عموم می رساند. 
مجلس ختم روز چهارشــنبه 97/12/29 از ساعت 
3/30 الی 5 بعدازظهر در مسجد الغدیر واقع در بلوار 

میرداماد برگزار می شود.
حسینیه حضرت علی اصغر)ع(- مؤسسه خیریه و درمانی حضرت علی اصغر)ع(

قیمت )به تومان(نوع سکه
۴/۵۸۵/۰۰۰سکه تمام طرح جدید
۴/۳۹۹/۰۰۰سکه تمام طرح قدیم

2/۵۰۵/۰۰۰نیم سکه
۱/۶۰۴/۰۰۰ربع سکه

۸۵۰/۰۰۰گرمی
۴۱۸/۱۱۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

نوع ارز
۱2/۸۹۵دالر
۱۴/۷۹۵یورو
۱۷/۰۸۰پوند

2/۳۶۰لیر ترکیه
۳/۵۱۱درهم امارات

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی 
و کافه قنادی تهران از محاسبه قیمت جعبه و بسته 

بندی شیرینی در قیمت نهایی شیرینی خبر داد. 
علی بهره مند در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با شرایط 
بازار شــیرینی در ایام عید نوروز و روزهای منتهی به سال 
جدید، گفت: در ماه های اخیر قیمت مواد اولیه با رشد قابل 
توجهی همراه بوده اما قیمت انواع شــیرینی که به صورت 

رسمی نرخ گذاری می شود، تغییری نداشته است.
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه 
قنادی تهران با بیان اینکه قیمت جعبه شــیرینی در سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۰۰ درصدی 
را تجربه کرده است، افزود: در شرایط فعلی قیمت جعبه و 

بسته بندی شیرینی از قیمت خود شیرینی بیشتر است.
بهره مند یادآور شد: قیمت جعبه و بسته بندی شیرینی 

در تعیین قیمت مصوب، دیده شده و این در حالی است که 
قیمت جعبه شیرینی هایی که به صورت مصوب تعیین نشده، 
در قیمت نهایی محصول دیده شده و بازرسان و کارشناسان 

اتحادیه بر قیمت شیرینی و احتساب جعبه نظارت دارند.
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه 
قنادی تهران قیمت هر کیلو جعبه بسته بندی شیرینی را 
۱۸ تــا 2۶ هزار تومان اعالم و خاطرنشــان کرد: قیمت هر 
کیلوگرم جعبه شــیرینی بدون هزینــه نگهداری و مونتاژ 
برای واحدهای صنفی در حدود ۱۸ تا 2۶ هزار تومان تمام 
 می شود که قیمت بسته بندی در نرخ نهایی شیرینی محاسبه 
شده اســت. گفتنی است، با این تفاسیر، افراد با حضور در 
واحدهای صنفی شــیرینی فروشی نباید هزینه جداگانه ای 
برای جعبه و بسته بندی شیرینی بپردازند، زیرا قیمت جعبه 

در قیمت نهایی شیرینی محاسبه شده است.

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی:

قیمت جعبه از شیرینی گران تر است

قیمت خودروهای داخلی در بازار 1397/12/27
قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه)تومان(نوع خودروردیف

36/100/00045/700/000پراید 1111
40/500/000-پراید 2131
39/500/000-پراید 3151
127/000/000155/000/000چانگان4
48/500/000-تیبا صندوق دار5
53/000/000-ساینا دنده ای6
42/829/00068/000/000پژو 7405
8SLX 45/638/00075/000/000پژو
45/170/00070/000/000پژو 405 دوگانه سوز9
53/000/00085/000/000پژو پارس10

11 TU5 پژو پارس
101/000/000-کالس 13

47/174/00072/500/000پژو 206 تیپ 122
54/526/00087/000/000پژو 206 تیپ 135

پژو 14206
V8 55/593/00088/000/000 صندوقدار

15)LX(43/597/00073/000/000سمند ال ایکس
16EF 744/640/00075/500/000سمند

سمند دوگانه سوز 17
79/500/00079/500/000کالس 16

66/000/000101/000/000دنا تیپ 182
79/900/00092/000/000تندر پالس دنده  ای19
70/000/000103/000/000پژو 207 دنده ای20
273/000/000327/000/000مزدا 213
22H3075/000/000104/000/000
103/100/000129/000/000استپ وی23
20785/000/000127/000/000 اتوماتیک24
114/994/000270/000/000پژو 252008
51/360/00075/000/000رانا26

معاون وزیر جهاد کشاورزی از افزایش 33 
درصدی عرضه میوه نسبت به سال گذشته برای 

تنظیم بازار شب عید خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین شیرزاد 
با بیان اینکه ســهمیه امســال عرضه میوه شب عید 
درمقایسه با ســال قبل برای هر استان ۳۳/۶ درصد 
افزایش یافته، اظهار داشــت: 22/۶ درصد نیز تعداد 
مکان های توزیع میوه تنظیم بازار افزایش یافته است.

وی افــزود: امســال اختیــار عرضه میــوه را به 
کمیته های استانی واگذار کرده ایم و قیمت پرتقال تا 
2۰ درصد و قیمت سیب ۱۰ تا 2۰ درصد زیرقیمت 
خرده فروشی ها عرضه می شود، برای نخستین بار در 
استان یزد مردم با استفاده از اپلیکیشن می توانند میوه 
تنظیم بازار سفارش دهند و در منزل تحویل بگیرند. 
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به 
اینکه سرانه مصرف سیب کشور 2۴ کیلوگرم است و 
امسال ســه میلیون و ۷۷۰ هزار تن سیب در کشور 
تولید شد کمبود سیب وجود ندارد و نیازی به واردات 
نیست، ۳۰ هزار تن ســیب و ۴۰ هزار تن پرتقال از 

کشاورزان خریداری شده است. 
شیرزاد گفت: در دو روز گذشته قیمت میانگین 
تنظیم بازار ســیب هفت هزار و ۳۷۵ تومان، پرتقال 
شمال سه هزار و ۶۰۰ تومان و پرتقال والنسیا جنوب 
چهار هزار و ۷۸۵ تومان توزیع شده است؛ هزار و ۵۰۰ 
مرکز عرضه میوه شب عید در سراسر کشور آماده شده 
که از این تعداد ۴۳ درصد را صنوف و ۵۷ درصد غرفه ها 

را میادین تره بار آماده کرده اند.
به گفته وی، ســامانه ای نیز امسال برای نظارت 
کامل بر توزیع میوه شب عید ایجاد شده که مشخصات 
مراحل و  اشخاص توزیع کننده میوه در آن وجود دارد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صدرالدین نیاورانی، 
نایب  رئیس  اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی در 
همین زمینه گفت: سال گذشته به دلیل سرمازدگی و 
تگرگ کمبود میوه در کشور به وجود آمد البته برخی 
میوه ها مانند گیالس تاثیری در این بازار نداشت اما به 
دلیل کمبود میوه، بعد از عید با مشکل روبرو هستیم.

همچنین، سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان 
تعزیرات حکومتی بیان کرد: ۵۵۰۰ پرونده در ســال 
۹۷ مربوط به میوه در این ســازمان تشکیل شده که 

۸۴۰ پرونده مربوط به قاچاق است.
وی افزود: در کشور ما که رتبه هشتم تولید میوه 
و پنجم تولید ســبزی و صیفی را در دنیا دارد وضع 
توزیع میوه نامطلوب است. واسطه ها بدون عوارض و 
مالیات بیشترین سود را در چرخه تولید و توزیع میوه 
به خود اختصاص می دهند در حالی که اتحادیه ها و 
صنوف این بخش مرجع نظارت بر توزیع میوه هستند. 

افزایش ذخایر شکر به ۵۰۰ هزار تن
با تصمیم کارگروه تنظیــم بازار برای جلوگیری 
از افزایش قیمت شــکر در ایام پایانی ســال، ذخایر 
استراتژیک این محصول به ۵۰۰ هزار تن افزایش یافت. 
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارگروه 
تنظیم بازار در گزارشــی درباره اقدامات این کارگروه 
برای تامین شکر مورد نیاز بازار نوشت: مصرف ساالنه 
شــکر اعم از مصارف خانگی، صنوف و صنایع مرتبط 
بالغ بر 2/۵ میلیون تن در ســال است که امسال به 
دالیلی مانند خشکســالی و محدودیت تخصیص آب 
برای مزارع چغندر و نیشکر و مشکالت خاص ایجاد 
شده برای کارخانجات نیشکری، تولید این محصول 

نسبت به سال ۹۶ با کاهش مواجه بود. 
برای بازگرداندن آرامش به بازار شکر و کاهش نرخ 
آن، موضوع بالفاصله در دستور کار کارگروه تنظیم بازار 
قرار گرفت و مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی نسبت 
به افزایش ذخایر استراتژیک به میزان ۵۰۰ هزار تن 
اقدام کند. براساس تصمیم اتخاذ شده افزایش بخشی 
از ذخایر از طریق تامین شکر خام از محل واردات بوده 

است.

مرکز پژوهش های مجلس: 

صنعت خودرو در مسیر موسسات مالی اعتباری ورشکسته قرار دارد

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر قطع 
شدن سامانه رجیستری تلفن همراه را تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، حمیدرضا دهقانی در گفت و گو با ایسنا اظهارکرد: 
هیچ یک از ســامانه های رجیســتری موبایل قطع نشده اما به دلیل باال 
بودن درخواست ها، پس از اقدام متقاضی برای رجیستر کردن تلفن همراه، 
درخواست او در صف انتظار قرار می گیرد و این تصور به وجود می آید که 

سامانه رجیستری قطع شده است.
وی افزود: مشکل این است که سامانه های گمرک و نیروی انتظامی 
کــه تا چندی پیش برای رجیســتری تلفن همراه بــه یکدیگر متصل 
بودند، حاال با فشارهای وارده قطع شده و عماًل به نام واردات مسافری، 
گوشــی های تلفن همراه بســیاری وارد کشور می شود که نه تنها به نام 
مردم از معافیت های گمرکی استفاده می کنند، بلکه هیچ گونه خدمات 

پس از فروشی هم ندارند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه داد: بر اساس 
قانون، واردات گوشی تلفن همراه مسافری از معافیت ۸۰ درصدی از حقوق 
و عوارض گمرکی برخوردار است و تاکنون قاچاقچیان از این مسیر استفاده 
می کردند و حجم عظیمی از موبایل های وارداتی از این طریق به کشور 
می آمد؛ ضمن اینکه هیچ تغییری در قیمت موبایل به وجود نیامده است 
و واردکنندگان رسمی این کاال )بیش از ۴۰ شرکت( به جرم شفافیت در 

رقابت ناعادالنه ای با دیگر سوء استفاده کنندگان قرار گرفته اند.
دهقانی نیا تصریح کرد: از سوی دیگر موبایل هایی که از طریق مسافری 
وارد می شود، هیچ گونه خدمات پس از فروشی مشمول آنها نمی شود و 
مردم باید اتصال ســامانه گمرک و نیروی انتظامی را برای رجیســتری 

تلفن همراه مطالبه کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر این سامانه ها به یکدیگر متصل شوند 
چه اتفاقی می افتد؟ گفت: در این حالت، به صورت آنالین استعالم همه 
گوشی های وارداتی از طریق مسافری از نیروی انتظامی گرفته می شود و 
به سؤاالتی نظیر اینکه آیا واردکننده گوشی مسافر واقعی بوده یا اینکه 
خود را به نام مسافر جا زده است، پاسخ داده می شود. اگر اظهارکننده آن 
مسافر واقعی باشد، گوشی اظهاری از طریق مسافری گمرک با پرداخت 
حقوق ورودی ثبت می شــود، در غیر این صورت خیر. اما با وجود اینکه 
این سامانه متصل شده بود، با فشاری که از سوی اتحادیه های مرتبط با 
تلفن همراه به وزارت صمت وارد شد، مجدداً با اصرار این وزارتخانه، این 
ارتباط قطع شده و در حال حاضر امکان چنین رصد و پایشی وجود ندارد.

ســخنگوی ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه 
رجیســتری تلفن همراه و هزینه های آن را باید واردکنندگان پرداخت 
کنند نه مردم، افزود: در رابطه با اینکه گفته می شود اگر امکان واردات 
گوشی تلفن همراه از طریق مسافری فراهم نشود، قیمت آن مجدداً گران 
می شود، اصاًل اینگونه نیست، چرا که در این صورت همه واردکنندگان 
به صورت شفاف و رسمی می توانند نسبت به واردات موبایل اقدام کنند 

و این شفافیت خود به خود به تعادل در بازار کمک می کند. 

یک مسئول:

سامانه رجیستری تلفن همراه 
قطع نیست

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد

افزایش 33 درصدی 
عرضه میوه برای تنظیم 

بازار شب عید
یک کارشناس اقتصادی با پیش بینی کاهش 
نابرابری در سال ۹۸ گفت: رفتار دولت نسبت 
به بودجه خود، پاسخ این سؤال را تعیین خواهد 

کرد که سال بعد سال خوب یا بدی است.
مجید شاکری در گفت وگو با خبرگزاری مهر اظهار 
کرد: شبکه های اجتماعی انباشته از تحلیل هایی است 
که سال ۹۸ را دردناک ترین سال تاریخ اقتصاد ایران 
می دانند، اما فهرستی از حقایق و پیش نشانه های مهم 
در بهمن و اسفند ۹۷، نشان می دهد علیرغم بزرگی 
ریسک های موجود و آتی، حجم داده های مثبت سریعاً 

رو به افزایش است.
وی گفت: اینکه سال بعد سال خوب یا بدی است، 
رفتار دولت نسبت به بودجه خود، پاسخ این سؤال را 

تعیین خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی به اولین نشانه مثبت اشاره 
کرد و افزود: علیرغم کاهش دسترسی به درآمدهای 
نفتی که می تواند در ســال ۹۸ هم تشــدید شــود، 
دسترسی آزادانه بانک مرکزی به دارایی های خارجی 

جدید با شیب قابل توجهی رو به افزایش است.
شــاکری ادامه داد: در بهمن و اســفند سال ۹۷ 
شرایط دسترسی بانک مرکزی به مدد تغییر پاردایم 
به همکاری با کشورهای همسایه دچار تحول جدی 
شده است. ارز کشور اکنون گزینه هایی بسیار معقول تر 
از روپیه هند و لیر ترکیه روی میز دارد. این حقیقت 
شــانس حفظ برابری ارزش ریال را در سال ۹۸ را به 

مراتب از سال ۹۷ بیشتر می کند.
وی در توضیح نشانه مثبت دوم بیان کرد: شاخص 
کارگاه های صنعتی احتماالً مثبت تر از چیزی خواهد 

شد که فکر می کردیم.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اگر چه هنوز 
داده های شاخص کارگاه های صنعتی به تفکیک صنعت 
منتشر نشده، ولی شرایط به خصوص درباره کاالهای 
مصرفــی کاربر با نیاز کم به مواد اولیه خارجی مانند 

پوشاک، به وضوح رو به بهبود است.
شاکری به سومین نشانه مثبت اشاره کرد و گفت: 
اگر چه شوک ارزی سال ۹۷ نابرابری را تشدید می کند 
ولی تغییر رویکرد سیاست گذار، روند افزایش ضریب 

جینی را متوقف یا معکوس خواهد کرد.
وی با بیان اینکه دو عامل مهم به کاهش نابرابری 
در ســال ۹۸ کمک خواهد کرد، افزود: نخست نحوه 
افزایش حقوق به صورت قدر مطلق برای حقوق های 
باال که محاســبات اثر جدی آن را بر کاهش ضریب 
جینی نشــان می دهد و قابل مقایسه با اثر هدفمند 
ســازی یارانه های انرژی در هشــت سال قبل است. 
دومین مورد هم تغییر رویکرد کامالً محتمل حاکمیت 
در نحوه توزیــع یارانه ها به خصوص یارانه های ارزی 

است.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به چهارمین نشانه 
مثبت گفت: رویکرد بانــک مرکزی به نقدینگی، به 
احتمال زیاد از منفعل به فعال تغییر می کند. از سال 
۱۳۹2 تا امروز بانک مرکزی دائماً با افزایش منفعالنه 
و بی نتیجه پایه پولی و نقدینگی مواجه بوده اســت. 
خبر خوب آن است که این رویکرد شدیداً رکودزا به 

احتمال زیاد دیگر ادامه نخواهد یافت.
وی با بیان اینکه در مقابل همه این پیش نشانه های 
مثبت، یک منبع ریسک بزرگ به نام بودجه دولت باقی 
است، اظهار کرد: ناکامی احتمالی دولت در درآمدزایی 
و یافتن منبع جدید درآمدی یا مولد کردن دارایی های 
خــود اثر منفی جدی بر مورد چهــارم دارد. در این 
ســناریو افزایش فعاالنه بدهی دولت به بانک مرکزی 
عماًل مصروف بودجه جاری خواهد شد و جایی برای 
استفاده از این افزایش ناچار برای تأمین مالی فرایند 
توسعه نخواهد ماند. همچنین این تخصیص پیش بینی 
پایه پولی به مصارف دولت از دریچه افزایش همزمان 
نقدینگی و سرعت گردش آن، عماًل توان بانک مرکزی 

را در مورد اول هم تضعیف خواهد کرد.

کارشناس اقتصادی: 

بهبود اقتصاد 98 
مشروط به اصالحات 
بودجه ای دولت است

رئیس  ســازمان هواشناسی گفت: در ایام 
نوروز در اغلب شــهرها بــارش برف و باران 

پیش بینی می کنیم.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، اهر تاج بخش 
مسلمان در نشست خبری با ارائه گزارش هواشناسی 
ایام نوروز بیان کرد: در ایام نوروز بارش های زیادی 
داریم که شــاید از نظر مسافرت و مسافران مناسب 
نباشد، اما از نظر تامین منابع آبی ما بسیار مطلوب 

است.
وی افزود                                                                                                                                                                                                                   : صبح امروز کاهش قابل مالحظه دما 
و وزش باد شــدید در اســتان های مذکور خواهیم 
داشت. از روز چهارشنبه ســامانه جدید بارشی از 
سمت دریای سیاه، نوار شمالی کشور را تحت تأثیر 
قرار می دهد و استان های آذربایجان غربی، اردبیل، 

آذربایجان شرقی، گیالن، مازندران، خراسان شمالی، 
گلستان، کردستان، زنجان، قزوین، سمنان، خراسان 
رضوی و ارتفاعات و شمال استان تهران تحت تأثیر 
این سامانه قرار می گیرد و کاهش قابل مالحظه دما 

را در این استان ها خواهیم داشت.
رئیس سازمان هواشناســی ادامه داد:                                                                                                                                                                                                                                  از ساعات 
پایانی روز چهارشــنبه 2۹ اســفند و همچنین روز 
پنجشــنبه که تحویل ســال را داریم، کاهش قابل 
مالحظه دما در مشهد مقدس و حتی بارش موقت 
برف پیش بینی می شود و دما به شدت افت می کند 
و به زیر صفر درجه می رود. روز یکم فروردین هوا در 
اغلب شهرها مناسب است و سیستم بارشی مذکور 

از شمال شرق خارج می شود.
تاجبخش بیــان کرد: روزهای یکــم تا چهارم 

فروردین ۹۸ آســمان در بیشتر نقاط کشور صاف 
اســت، اما از روز چهارم فروردین ۹۸ سامانه بارشی 
از ســمت غرب وارد کشور می شود و در نیمه غربی 
کشور، سواحل خزر و شمال شرق این سامانه فعال 
خواهد بود و پس از آن همه نقاط کشور غیر از جنوب 
شرق را در بر می گیرد و همه جا شاهد بارش باران و 

در ارتفاعات بارش برف هستیم.
وی افــزود                                                                                                                                                                                                                  : روزهای چهارم تا ششــم فروردین 
در دامنه های مرکزی زاگرس و اســتان های ایالم، 
کرمانشــاه، چهارمحــال و بختیــاری، کهگیلویه و 
بویراحمد، سواحل خزر و دامنه شمالی البرز فعالیت 
این ســامانه افزایش می یابد و در استان تهران هم 
بارش در نقاط سردسیر به صورت برف و در شمال 
و شمال غرب و شمال تهران سامانه فعال خواهد بود.

رئیس  سازمان هواشناســی گفت: از روز هفتم 
تا دهم فروردین ۹۸ آســمان صاف و آفتابی است، 
اما روزهای یازدهم و دوازدهم هم با ورود ســامانه 
بارشــی جدید، باران در کشور آغاز خواهد شد. روز 
سیزده فروردین در نوار شمالی کشور، شمال شرق، 
بخش های مرکزی کشــور، هوا بارانی اســت و در 

بسیاری از شهرها شاهد بارش باران خواهیم بود.
تاجبخش بیان کرد: به علت ســرمای هوا، ذوب 
برف نداریم که این به کاهش دما می انجامد، اما در 

ذخیره منابع آبی ما مؤثر است.
وی ادامــه داد:                                                                                                                                                                                                                                  مســافران برنامه ســفر خود را 
با شــرایط جوی تنظیم کنند، ضمن آن که توصیه 
می شــود، در جاده های منتهی به شــمال و شمال 

شرق تمهیدات الزم در آن ایام مدنظر قرار گیرد.

رئیس سازمان هواشناسی:

برف و باران در ایام نوروز کشور را فرا می گیرد

تحریم ها باعث شد که ایرالین های داخلی 
این  و  نرسد  نو  به هواپیماهای  دستشــان 
موضوع ســبب شد تا به سراغ هواپیماهای 

دست دوم بروند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، همزمان با 
خروج آمریکا از برجام امکان خرید هواپیما های نو 
از بین رفت و همین امر باعث شــد که مسئوالن 
صنعــت هوایی کشــور و مدیــران وزارت راه و 
شهرســازی به فکر چاره ای دیگر برای دور زدن 
تحریم ها و خرید هواپیما برای ناوگان هوایی باشند.

خروج از برجام باعث شد که خرید از بوئینگ و 
ایرباس کامال منتفی شود و شرکت های هواپیمایی 
ایران به فکر خرید هواپیما های دست دوم بیفتند.

چندی پیــش یک عضو کمیســیون عمران 
مجلس شــورای اســالمی اعالم کــرد که خرید 
هواپیما های دســت دوم توجیــه اقتصادی ندارد 
و باعث مشــکالت بسیاری در صنعت هواپیمایی 

کشور می شود.
سیدحسین افضلی به مصوبه شورای اقتصادی 
درباره خرید 2۸ فروند هواپیما اشاره کرد و گفت: 
در شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی به دنبال 
خرید هواپیما های دست دوم است حال این موضوع 
باید مورد توجه قــرار گیرد که عمر هواپیما های 
خریداری شــده نباید باال باشد، زیرا این مسئله 
در آ ینده هزینه بســیاری را برای تأمین قطعات و 

تجهیزات ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه باید از بهترین شرایط جهت 
ورود ناوگان هوایی به کشور استفاده کنیم، تأکید 
کرد: نوســازی ناوگان هوایی بسیار ضروری است 
و ما هم اکنون در شــرایط تحریم به سر می بریم 

بنابراین امکان خرید هواپیما های نو وجود ندارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس هم اظهار کرد: 
تحریم ها باعث شده است که تمامی قرارداد های 
شرکت های هواپیمایی با ایرباس و بویینگ لغو شود 

و این شــرکت ها مجبور شده اند که از راهکار های 
دیگــری برای دور زدن تحریم ها و خرید هواپیما 

استفاده کنند.
مجید کیان پور افزود: سن ناوگان هواپیما های 
خریداری شــده باید زیر ۱۵ سال باشد، چرا که 
میانگین سن جهانی ناوگان هوایی 22 تا 2۳ سال 
اســت و در صورتی که هواپیما ها باالی این سن 

باشند جزو ناوگان فرسوده به شمار می رود.
یــک کارشــناس هواپیمایی نیز با اشــاره به 
اینکه شــرکت های هواپیمایی چاره ای جز خرید 
هواپیما های دســت دوم ندارنــد، گفت: به دلیل 
آنکه تحریم ها باعث شده است تا انتقال پول و یا 
خرید هواپیما امکان پذیر نباشد بنابراین شرکت های 
هواپیمایی با رایزنی های بســیار زیادی که انجام 
داده اند توانســته اند خرید چند هواپیمای دست 

دوم را نهایی کنند.
علی اصغــر منظری عنوان کــرد: هم اکنون 

کشــور با رکود اقتصادی بسیار زیادی روبرو است 
و خریــد هواپیما ی نو توجیــه اقتصادی چندانی 
برای مردم و مسئوالن ندارد، چرا که قیمت خرید 
یک هواپیمای نو ۵۰ تا ۶۰ میلیون دالر است، اما 
قیمت یک هواپیمای دست دوم ۱۰ میلیون دالر 
است بنابراین خرید هواپیما های دست دوم بسیار 

به صرفه تر است.
ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشور نیز با 
بیان اینکه هرچه سن هواپیما ها کمتر باشد صرفه 
اقتصادی بسیاری برای ناوگان هوایی کشور دارد، 
گفت: محدودیت های اعمال شده بوسیله تحریم ها 
باعث شده است که شرکت های هواپیمایی اقدام به 
خرید هواپیما های دست دوم کنند، اما تمامی این 
هواپیما ها از سوی متخصصان سازمان هواپیمایی 
بازرسی شده اند و ایمنی آنها به تأیید رسیده است.
رضا جعفرزاده اظهار کرد: هم اکنون ۱۴۰ فروند 

هواپیمای فعال در ایران وجود دارد.

پس از ناکارآمدی برجام

وزارت راه به دنبال خرید هواپیمای دست دوم است

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با هشدار 
نسبت به روند کنونی خودروسازی کشور، اعالم کرد: 
عدم چاره اندیشــی فوری و بهنگام در بازار خودرو 
پیامدهایی شبیه مسائل مؤسسات مالی و اعتباری را 

در سال های آتی دارد.
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی با بررسی وضعیت 
خودروسازی در کشور نوشت: مشکل صنعت خودروسازی و 
زیان انباشــته خودروسازان موضوعی نیست که یک شبه به 
وجود آمده باشــد و یا کل آن مرتبط با تحریم باشــد بلکه 
مهمترین ایراد به ساختار مدیریتی  و مالکیتی صنعت خودرو 
و ماهیت اقتصادی و سیاسی بنگاه ها برمی گردد که نیازمند 

اصالحات ساختاری است. 
نتایج گزارش براســاس صورت های مالی حسابرســی 
نشده میان دوره ای نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ نشان 
می دهد زیان انباشته ایران خودرو و سایپا تا ابتدای دی ماه 
ســال جاری بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است. از 
طرفی مطالبات قطعه سازان از کل خودروسازان، حدود 2۰ 
هزار میلیارد تومان برآورد می شود که قسمت اعظم این مربوط 

به ایران خودرو و سایپا است. 
این مرکز پژوهشــی اعالم کرده: زنگ خطر در صنعت 
خودروسازی کشور به صدا درآمده و نیازمند چاره اندیشی برای 
برون رفت از این بحران است و در صورت عدم چاره اندیشی 
فوری و بهنگام در بازار خودرو باید پیامدهایی شبیه مسائل 
مؤسسات مالی و اعتباری را در سال های آتی انتظار داشت. لذا 
ضروری است در قالب برنامه کوتاه مدت و فوری، سیاست های 
قیمتــی و غیرقیمتی را با یکدیگر همســاز و توامان به اجرا 

درآورد. این راه حل های شش گانه عبارتند از: 
۱- تعیین تکلیف قطعی قیمت گذاری خودرو توســط 

وزارت صمت.
2- افزایــش تیراژ تولید از طریق تســریع در پرداخت 
مطالبات قطعه سازان و تسهیل در واردات قطعات مورد نیاز. 
۳- اعمال سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی. 

۴- فروش خودرو به صورت اقساطی.
۵- وضــع مالیات بر قراردادهای مکرر فروش خودرو در 

.CGT قالب
براســاس این گزارش، تکیه صرف بر سیاست قیمتی، 
موجب می شــود که با هر بار افزایش قیمت کارخانه، قیمت 
بازار نیز به صورت سایه مانند با جهشی رو به جلو حرکت نماید، 
تاکنون عمده راه حل های مطرح شده توسط دولت در حول و 

حوش آنالیز قیمت تمام شده و در نهایت قیمت گذاری خودرو 
در حاشیه بازار و در سطح پنج درصد زیر قیمت بازار است که 
این امر می تواند در میان مدت صنعت خودرو را وارد چالش 

بزرگتری به نام کاهش تقاضای مؤثر و رکود عمیق کند. 
مرکز پژوهش های مجلس درباره این اتفاق آورده است: 
چرا که در سال جاری به دلیل نابسامانی و شوک های قیمتی 
بازارهای مختلف و جهش های قیمتی صورت گرفته قدرت 
خرید مردم به شدت کاهش یافته است. اما سؤال مهمی که 
مطرح می شــود این است که آیا صرف اصالح قیمت گذاری 
خودرو، مشــکالت بازار خودرو حل می شــود یا خیر؟ نتایج 
حاصله نشان می دهد سیاست قیمتی در قالب افزایش قیمت 

به تنهایی نخواهد توانست از آشفتگی بازار خودرو بکاهد. 
این مرکز پژوهشــی اعالم کرده: اگرچه سیاســت های 
مکملی همچون تدوین قانــون مالیات بر خودروی دوم هر 
خانواده، قانون مالیات بر معامالت مکرر خودرو و قانون مالیات 
بر عایدی سرمایه در خودرو می تواند به حذف بازار داللی ایجاد 
شده کمک کند اما ضروری است در قالب دو برنامه کوتاه مدت 

و بلندمدت برای این صنعت چاره اندیشی شود. 
قیمت خودرو در چند روز گذشته

 ۱۰ درصد پایین آمد
با این حال، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: قیمت خودرو در چند 

روز گذشته حداقل ۱۰ درصد پایین آمده است. 
به گزارش خبرگزاری فارس، وی با اشاره به اینکه هدف 
دشمن از تحریم ها در حوزه صنعت محقق نشده است بیان 
کرد: تولید در کشــور جریان دارد البته در ماه های گذشته 
نوســاناتی داشــته ایم و تالش ما این بوده که این نوسانات 

رفع شود.
رحمانی در پاســخ به این ســؤال که چه میزان وام در 
اختیار قطعه ســازان قــرار گرفته بیان کــرد: از چهار هزار 
میلیارد تومان تا االن بیش از سه هزار میلیارد تومان وام به 
قطعه ســازان پرداخت شده اما البته ما اقدامات دیگری مثل 
اصالح ساختاری، فروش اموال مازاد، و ساخت داخل به جای 

واردات را آغاز کرده ایم.
وی ادامه داد: در چند ماه گذشــته تولید دو خودروساز 
اصلی کشور بین ۱2۰۰ تا ۱۵۰۰ دستگاه در روز بود که االن 
این رقم به بیش از چهار هزار دستگاه رسیده این یعنی تولید 
بیشتر شده و قدرت ایفای تعهدات خودروسازان هم بیشتر 

شده و ما این روند را ادامه خواهیم داد.


