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رئیس خانه معدن ایران ،تحریم های صنعت فلزی کشور را 
کم اثر دانست و گفت: مشکالت احتمالی این تحریم به راحتی 

قابل مدیریت است.
محمدرضا بهرامن، در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: آمریکا پس 
از تحریم فروش نفت ایران، این بار دست بر روی صنایع ارزآور ایران 
گذاشته است. صادرات مواد معدنی طی سال گذشته به میزان ۸/۷ 
میلیارد دالر بود که در حدود ۷۵ درصد این میزان، مربوط به مس، 

سنگ آهن و آلومینیوم است.
وی افزود: لزوماً همه کشــورهای هدف صــادرات فلزات ایران 
حافظان منافع آمریکا نیستند و باید منتظر ماند تا دید این کشورها 
به چه صورت عمل خواهند کرد. ضمن اینکه اجرایی شدن این امر 
نیازمند زمان زیادی اســت با این حال اثرات این تحریم به راحتی 

قابل مدیریت است.
رئیس خانه معدن ایران با بیــان اینکه اگرچه مدیریت برخی از 
بنگاه های بزرگ صنایع معدنی و فلزی ایران در دســت دولت است، 
گفت: اما سهامداران عمده این واحدهای تولیدی از بخش خصوصی 
هستند و سهام آن در بورس نیز داد و ستد می شود و سهم دولت در 

صنایع این بخش، تنها در حدود ۲۰ درصد است.
وی افزود: در ســالیان نه چندان دور، ایران با وجود اینکه حتی 
یک درام مغناطیسی نداشت، واردکننده آهن و فوالد و صادرکننده 
سنگ آهن خام یا نهایتاً کنسانتره سنگ آهن بوده است. ما اکنون به 
یکی از ۱۰ تولیدکننده برتر فوالد جهان تبدیل شده ایم و زنجیره تولید 
فوالد را تکمیل کرده ایم و برنامه ریزی شــده است تا در افق ۱۴۰۴ 
به یکی از پنج تولید کننده برتر فوالد دنیا تبدیل شویم و اکنون نیز 
از صادرکنندگان مطرح و مدعی فوالد در دنیا هســتیم. البته که در 
سایر حوزه ها نیز پیشرفت های قابل مالحظه ای داشته ایم. با داشتن 
واحدهای مطرح تولید مس، در زمره ۱۷ تولیدکننده بزرگ مس در 

دنیا با بیش از ۴۰۰ هزار تن مس خالص در سال هستیم.
رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه ایران در منطقه ای واقع شده 
که کشورهای اطراف آن همچون ترکیه، عربستان و کشورهای حوزه 
خلیج فارس با توجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی به منابع معدنی 
نیاز دارند، گفت: این در حالی اســت که این کشورها از نظر ذخایر 
معدنی بســیار فقیر هستند؛ حتی این کشورها در صنایعی همچون 
فوالد سرمایه گذاری هم کرده اند اما مواد اولیه آنها وارداتی است؛ لذا 
ایران می تواند منبع خوبی برای تأمین نیازهای این کشــورها که به 

سرعت در حال افزایش است، محسوب شود.
وی بــا تاکید بر اینکه ایران بــا ۱۸ درصد منابع گاز و ۹ درصد 
منابع نفت در بین کشورهای معدنی دنیا موقعیت منحصر به فردی 
برای تأمین انرژی فعالیت های معدنی به خصوص در فرآوری و فلزات 
دارد، گفت: اگرچه ما ذخایر کشــف شده خوبی داریم اما جزو پنج 
کشــور اول جهان در اکتشــاف و استخراج نیستیم. به طور طبیعی 
ذخایــر قابل قبول تر از ما در درجه اول در مس، بعد از آن در آهن، 
سرب و روی، کروم، منگنز و بقیه کانی های فلزی در دنیا وجود دارد، 
به همین جهت چون سهم بازار ما در دنیا پایین است، در این زمینه 

تعیین کننده نیستیم.

گفت:در  مجلس  کشاورزی  رئیس کمیسیون 
حال حاضر در ســازمان برنامه و بودجه کشور 
بخش بودجه آن غالب شده و برنامه ریزی تعطیل 

شده است.
احمدعلی کیخا دیروز در همایشــی افزود: تقریبا 
بخش زیادی از مشکالت کشور و موانع توسعه به دلیل 
این اســت که برنامه ریزی در سازمان برنامه و بودجه 

کشور وجود ندارد.
وی ادامه داد: کارشناســان این مجموعه در مقابل 
برنامه های وزارت کشاورزی نظر می دهند و جلوی آن 

می ایستند. مثال اگر وزارت جهاد کشاورزی درباره تنوع 
زیستی بحثی را مطرح کند یک کارشناس این سازمان 

به راحتی آن را رد می کند.
وی تاکیــد کرد: دقیقا به همین دلیل اســت که 
برنامه های تنوع محیط زیستی تاکنون رها شده و اگر 
چند نفری هم پیدا شوند که با تعصب و عرق خودشان 
کاری انجــام دهند پس از رفتن آنهــا به دلیل نبودن 

برنامه ریزی همه چیز رها می شود.
به گزارش فارس رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 
در ادامه گفت: اخیرا دولت تالش می کند وزارت بازرگانی 

را دوباره تشــکیل دهد. این در حالی است که سال ۹۱ 
قانون تمرکز وظایف بازرگانی، کشاورزی در وزارت جهاد 
تصویب شده است و لذا با تشکیل وزارت بازرگانی این 
قانون ملغی خواهد شد. وی با بیان اینکه البته اقدامات 
وزارت جهــاد در قبال اجــرای این قانــون قابل نقد 
است، گفت: وزارت جهاد ظرفیت سازی برای اجرای این 
قانون انجام نداد و تالش هایش در این باره کافی نبود.

رئیس کمیســیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: به 
دلیل مشــکالتی که در بازار وجود داشــت سران سه 
قوه صورتجلســه ای را که به تائید مقام معظم رهبری 

هم رســانده اند برای صدور مجوز صادرات و واردات به 
وزارت صمت دادند.

 وی با بیان اینکه در دنیا سیســتم های یکپارچه و 
زنجیره تولید معمول است، گفت: در کشور ما تشتت و 

پراکندگی در وظایف وزارتخانه ها مشهود است.
کیخا ادامه داد :  بنده که حداقل ۴ واحد اقتصاد پاس 
کردم می دانم که پراکندگی وظایف به صالح نیست. این 
در حالی است که برخی به دنبال این هستند که وزارت 
بازرگانی تشکیل شود و این وزارتخانه در ذیل ریاست 

جمهوری فعالیت کند.

مدیرعامل شــرکت پشتیبانی امور دام کشور 
پیش بینی کرد قیمت گوشت قرمز در روزهای آینده 

پایین خواهد آمد.
حمید ورناصری در یک نشست خبری گفت: کاهش 
۱۵ هزار تومانی در قیمت دام زنده و رسیدن متوسط الشه 
گوشت گوسفندی به ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان نوید کاهش 

قیمت در روزهای آینده را می دهد. 
وی در عین حال گفت: عرضه دام سبک بیشتر شده 
و به همان اندازه واردات هم افزایش یافته و قیمت گوشت 

قرمز افت خواهد کرد.
 ورناصــری درباره قیمت گوشــت مرغ هم گفت: با 
افزایــش عرضه و کاهش قیمت مرغ به کمتر از ۱۰ هزار 
تومان ، خرید دولتی در برخی از اســتان ها برای افزایش 

ذخایر آغاز شد.
وی بــا بیان اینکه قیمت مرغ در بازار به کیلویی ۱۰ 
هزار تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و در میادین امروز به کیلویی 
۹6۰۰ تومان رسیده است، گفت: به دلیل افزایش عرضه 
و کاهش بیش از نرخ مصوب در بازار به برخی از استان ها 
اعالم کردیــم تا برای تعادل عرضه و تقاضا مرغ منجمد 

خریداری شود. 
این مســئول وزارت جهاد کشاورزی در عین حال از 
افت قیمت تخم مرغ در بازار به شــانه ای ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تومــان هم خبر داد و گفت: نــرخ مصوب این محصول 

شانه ای ۱3 هزار و ۸۰۰ تومان است که با افزایش تولید و 
عرضه قیمت در بازار به پایین تر از نرخ مصوب رسیده است.
ورناصری گفت: تفاهم نامه ای با تشکل های تخم مرغ 
منعقد شده که از یک سو نهاده های آنها را با قیمت ارزان تر 
تأمین کنیم و از سوی دیگر در صورت ادامه کاهش قیمت 
تخم مرغ به قیمت شانه ای ۱3 هزار و ۸۰۰ تومان، آن را از 
تولیدکنندگان خریداری کنیم به حدی که توازن قیمتی 

در بازار باشد که تولیدکننده و مصرف کننده ضرر نکند.

مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام در پاسخ به 
ســؤال فارس که آیا روند فعلــی قیمت ها ثبات خواهد 
داشت، گفت: با توجه به فرایند تولید و تأمین نیاز ذخایر 
پیش بینی می شــود که روند باثباتــی را در محصوالت 

پروتئینی شاهد خواهیم بود.
وی در پاســخ به سؤال فارس که چرا به رغم حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی و جایگزیــن ارز نیمایی برای واردات 
گوشــت قیمت کاهش یافت، گفــت: اوالً ۱۵۰ هزار تن 

گوشت موردنیاز کشور با ارز ۴۲۰۰ تومان تأمین می شد 
و البته عوامل متعددی در افزایش قیمت گوشت از جمله 

قاچاق دام تأثیرگذار بود. 
ورناصری گفت: کاهش قیمت گوشــت در بازار قبل 
از اجرایی شــدن واردات با ارز نیمایی آغاز شده بود، ارز 
نیمایی از هفته اول اردیبهشت عملیاتی شد، در حالی که 

روند کاهشی قبل از آن شکل گرفته بود. 
به گفتــه وی، افزایش تولید داخل به اضافه افزایش 
واردات همچنین اجرای برنامه توزیع در قالب گروه های 
هدف منجر به کاهش قیمت گوشت در بازار شده است. 
مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام در پاسخ به 
ســؤال دیگر فارس که میزان گوشــتی که با ارز نیمایی 
وارد شــده چه میزان بوده اســت، گفــت: تخصیص ارز 
نیمایی در یک پروســه ســه ماهه اتفــاق می افتاد، اما 
گوشتی که با عنوان گوشت نیمایی مطرح می شود اینها 
 قباًل با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بود که مابه التفاوت آن 

پرداخت شد.
ورناصری در پاسخ به این سؤال که با توجه به تجربه 
شما آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تنظیم بازار گوشت مناسب 
است یا ارز نیمایی، گفت: قطعاً باید بخشی از محصوالت 
با ارز نیمایی وارد شود و بخشی هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
واردات شود، تا هم هزینه ها پوشش داده شود و هم اینکه 

مردم توان خرید داشته باشند.

سرویس اقتصادی- 
هنوز دو ماه از ممنوعیت صادرات پیاز نگذشته 
که وزیر صنعت دستور لغو این ممنوعیت را داده 
و بر همین اســاس، نگرانی ها درخصوص احتمال 

افزایش قیمت پیاز بیشتر شده است. 
در پی نوسانات نرخ ارز، برخی کاالهای تولید داخل 
خصوصا محصوالت کشاورزی به دلیل کسب سود بیشتر 
به ســمت بازارهای صادراتی کشیده شدند، با این حال 
کمبود عرضه در داخل کشــور باعث می شــد قیمت ها 

افزایش پیدا کند و بازار داخلی با کمبود مواجه شود. 
بر همین اساس، یکی از همین کاالهایی که قیمت 
آن طی ماه های اخیر دستخوش نوسان شد، پیاز بود که 
قیمــت آن تا کیلویی ۱۵ هزار تومان هم افزایش یافت؛ 
افزایش قیمتی که در نوع خود بی سابقه و حاکی از گرانی 

بیش از دو تا سه برابری این کاال بود. 
به منظور مدیریت و تنظیم بازار داخلی در تاریخ ۱۵ 
فروردین، صادرات پیاز با دســتور وزیر صنعت، معدن و 
تجارت ممنوع شده بود و محمدرضا مودودی، سرپرست 
سازمان توسعه تجارت نیز اعالم کرد: براساس تصمیم 
وزارت صنعت، صادرات ســیب زمینی و پیاز به دلیل 
افزایش قیمت در بــازار از ۱۵ فروردین تا اطالع ثانوی 

ممنوع شده  است.
امــا این سیاســت حتی دو ماه هــم دوام نیاورد و 
براســاس اعالم باشــگاه خبرنگاران جوان، با توجه به 
مشکالت کشاورزان خوزستانی درخصوص فروش پیاز، 

مازاد تولید در کشــور از طرف وزارت جهاد کشاورزی 
تایید شــد و رحمانی، وزیر صنعــت، ضمن موافقت با 
صدور مجوز صادرات پیاز به گمرک دستور داد نسبت 

به آزادسازی صادرات این محصول اقدام کند.
به هر صورت با اقــدام اخیر وزارت صنعت هرچند 
بازارهــای صادراتی حفظ می شــود و تولید داخلی نیز 
تقویــت می گردد اما به احتمال زیاد قیمت پیاز مجددا 
افزایش خواهد یافت؛ کما اینکه با آزاد شــدن صادرات 
گوجه فرنگی قیمت این محصول در بازار افزایش یافت 

و از کیلویی ۲ تا 3۰۰۰ تومان به ۵ تا 6۰۰۰ تومان در 
هر کیلو رسید. 

در نمونه ای دیگر، محسن رشید فرخی، رئیس انجمن 
ملی خرما گفته بود: کاهش 3۰ تا 3۵ درصدی تولید در 
سال زراعی ۹۷-۹6، نوسان نرخ ارز و رشد صادرات زمینه 
را بــرای کاهش عرضه در بازار فراهم کرد که این امر در 
کنار تورم و ازدیاد تقاضا در ماه مبارک رمضان منجر به 

رشد چشمگیر قیمت خرما در بازار شد. 
این سیاســت در شــرایطی اتخاذ شــده که برخی 

کاالهای دیگر مانند تخم مرغ نیز با آزادســازی صادرات 
رو به رو شــدند؛ چنانچه مدیرعامــل اتحادیه مرغداران 
مرغ تخم گذار نیزدر اوایل اردیبهشت ماه اعالم کرده بود: 
صادرات تخم مرغ که از دی ماه ۹۷ ممنوع شده بود پس 

از حدود سه ماه آزاد شد. 
گفتنی اســت، فارغ از درستی یا نادرستی سیاست 
اخیــر وزارت صنعــت، اینکه ایــن وزارت خانه همواره 
بخشــنامه هایی را ابالغ می کند که چندی بعد آن را لغو 
می کند نشان از بی ثباتی در تصمیم گیری های این نهاد 
دارد. به هر حال وزارت صنعت باید مشخص کند که در 
زمینه صادرات چه رویکردی دارد، نه اینکه هر روزی به 

طرفی غش کند. 
این پدیده به نوعی یادآور سایر بخشنامه های دولتی 
است که در طول مدت زمان کوتاهی به طور مداوم تغییر 
می کند و موجب ســردرگمی فعاالن اقتصادی می شود. 
چندی پیش یک تولیدکننده فوالد گفته بود: سال گذشته 
بخشنامه های ضدونقیض و محدودیت های صادراتی عاملی 
شد تا تولیدکننده فعالیت خود را به سختی انجام دهند. 
از طرفی سابقه وزیر صنعت در تنظیم بازار خودرو 
مخدوش اســت؛ چه اینکه ســال گذشته برای کنترل 
قیمــت خودرو اعالم کردند قیمت کارخانه ای خودرو تا 
پنج درصد پایین تر از بازار آزاد خواهد رســید تا با این 
روش رشد افسار گسیخته قیمت خودروها کنترل شود؛ 
اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه روند افزایشــی قیمت 

خودرو همچنان ادامه پیدا کرد!

بانک مرکزی طی بخشنامه جدیدی درخصوص 
بازگشت ارز صادراتی به کشور، دستورالعمل های 

جدیدی را در نظر گرفت. 
موضوع بازگشــت ارز در روزهــای اخیر به یکی از 
داغ ترین خبرهای اقتصادی موجود تبدیل شــده است، 
هفته پیش وزیر اقتصاد از بازگشت تنها ۲۵ درصد از ارز 
حاصل صادرات خبر داد و مشاور وی هم طی اظهاراتی 
اعالم کرد از مجموع ۴۰ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی 
سال گذشته، تنها ۱۰ میلیارد دالر به کشور برگشته است. 
با این حال، طولی نکشید که رئیس بانک مرکزی به 
این ماجرا ورود کرد و با تکذیب آمارهای فوق، اعالم کرد 
6۰ درصد ارزهای حاصل از صادرات به کشــور برگشته 
و حدود ۱۹ میلیارد دالر براساس دستور العمل ابالغی 

بانک مرکزی وارد کشور شده است. 

پس از آن، سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز بر 
آمارهای بانک مرکزی صحه گذاشــت و اعالم کرد اگر 
ارزهای مذکور به برنگشته بود، کشور قفل می شد! با تمام 
این اوصاف مناقشات اخیر بهانه ای شد تا دستور العمل 
جدیدی درخصوص بازگشــت ارز توسط بانک مرکزی 

تصویب شود. 
بر همین اساس، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات 
بانک مرکزی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما، با 
بررسی روند تکمیل شدن سیاست های ارزی سال گذشته 
اظهار داشت: بسته جدید چگونگی بازگشت ارزی مصوب 
شد که در آن دو گروه پتروشیمی و سایر صادرکنندگان 
و میزان بازگشت ارز به سامانه نیما مشخص شده است.

وی افــزود: از این پس هیچ گونه محدودیت قیمتی 
بــرای صادرکننــدگان در بازار دوم نخواهیم داشــت. 

معامالت اسکناس در بانک ها و سامانه نیما )بازار دوم( 
انجام می شود و معامالت اسکناس، هم در بانک ها انجام 
می شود و هم در صرافی های مجاز که در سامانه نظارت 

ارز ثبت می شود.
در همین زمینه، محمد الهوتی رئیس کنفدراسیون 
صادرات کشور در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران گفت: طی یک ماه گذشــته با توجه به آمار غیر 
واقعی یکی از مسئولین از میزان بازگشت ارز صادراتی، 

هجمه های سنگینی علیه صادرکنندگان شکل گرفت.
وی افزود: کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران چهار ماه 
با برگزاری نشست های هفتگی، تالش کرد بخشنامه های 
بانکی را اصالح کند ولی بخشنامه بانک مرکزی نگرانی ها 
را بیشــتر کرد چراکه انتظار داشتیم با پیشنهاداتی که 
اتاق بازرگانی ارائه داده بود تسهیالت بیشتری از سوی 

بانک مرکزی درنظر گرفته شود.
رئیس کنفدراســیون صادرات کشــور  با انتقاد از 
روش های تکلیفی بانک مرکزی در نحوه بازگشــت ارز 
صادراتی به کشور گفت: بانک مرکزی ۵۰ درصد بازگشت 
ارز را از طریق سامانه نیما، ۲۰ درصد را با اسکناس و 3۰ 
درصد را به صورت واردات در برابر صادرات اعالم کرده 
درحالیکه روش هایی همچون اسکناس در همه بازارها 

امکان پذیر نیست. 
به گفته الهوتی، روش های تکلیفی بانک مرکزی در 
نحوه بازگشت ارز صادراتی باعث می شود روند بازگشت 
ارز که طی یکی دو ماه گذشته تسریع شده، کند شود.

وی در پایــان ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی 
قبل از ابالغ دســتورالعمل بسته سیاستی روز گذشته 

خود، آن را اصالح کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت:این بانک هر زمانی اراده کند 
وارد بازار ارز می شود، کما اینکه گاهی وارد این بازار شده و 

نتیجه را تغییر داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی با ابراز اینکه در 
حال حاضر کشــور قله مقاومت را رد کرده و شرایط خوبی را سپری 
می کند، اظهار داشت: تالش دشمنان شکست خورده اما هنوز فشارها 
ادامه دارد، البته این فشارها نمی تواند تأثیری در کشور داشته باشد، 
چرا که دشمنان زمانی از ارز ۴۰ و ۵۰ هزار تومانی سخن می گفتند، 

اما این اظهارات رؤیایی بیش نبود.
وی با بیان اینکه طی ماه های آینده ثبات بیشتری در کشور حاکم 
شــده و آینده خوبی در انتظار اقتصاد ایران است، افزود: تمام تالش 
دولت این بوده که فشار تورمی به این اقشار را کاهش دهد و در این 

راستا دنبال راهکارهایی بوده تا از میزان این فشارها کاسته شود.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه بسیاری از نوسانات بازار 
ارز سیاسی است، اضافه کرد: مردم نباید وارد این بازار شوند چرا که 
ممکن است متضرر شوند. ظرف این دو هفته قیمت ارز حدود ۲۰۰۰ 
تومان کاهش یافته اســت، بنابراین توصیه می شود مردم با توجه به 

متغیرهای سیاسی تأثیرگذار در بازار ارز وارد آن نشوند.
به گفته همتی، ذخایر کافی ارزی در کشــور وجود دارد و بانک 
مرکزی هر زمانی اراده کند وارد بازار می شود، کما اینکه گاهی وارد 

این بازار شده و نتیجه را تغییر داده است.
وی با بیان اینکه حدود شش میلیارد دالر ارز در دو ماه ابتدایی 
سال جاری برای کاالها تأمین شده است، ابراز کرد: حدود سه میلیارد 
دالر از این ارز به کاالهای اساسی و دارو اختصاص یافته که این کاالها 
اعم از برنج، روغن، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده و 

بانک مرکزی پول آن را پرداخت کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی این توان را دارد 
که ظرف دو ماه شش میلیارد دالر ارز تأمین کند و اگر صادرکنندگان 
در این بخش به دولت کمک کنند می توانیم با سرعت بیشتری دوران 

تحریم ها را پشت سر بگذاریم.

قیمــت فروش هر کیلوگرم ســوخت CNG )گاز طبیعی 
فشرده( از شش هزار ریال به شش هزار و 568 ریال افزایش 

یافت.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با صدور اطالعیه ای 
نرخ جدید عرضه گاز طبیعی فشرده شده  )سی ان جی( را اعالم کرد 

که این نرخ از امروز اجرایی می شود.
از آنجایی که فروش گاز CNG  در جایگا ه های ســوخت بر اساس 
واحد کیلوگرم انجام می شــود، با تبدیل واحدها و بر مبنای مصوبه 
هیئت وزیران، قیمت فروش هر کیلوگرم سوخت CNG از شش هزار 

ریال به شش هزار و ۵6۸ ریال افزایش یافته است.
بر اســاس اطالعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، طبق 
مصوبــه هیئت وزیران، منابع حاصل از این افزایش قیمت، به عنوان 
منابع مالی شــرکت ملی گاز ایران محســوب شــده و در راستای 
ساماندهی و تأمین ایمنی تردد خودروهای دوگانه سوز، هوشمندسازی 
جایگاه های عرضه CNG و ایجاد بســتر الزم جهت اتصال ســامانه 
هوشمند جایگاه های سوخت به سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران و 

سامانه اطالعات خودروهای گازسوز، هزینه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه دوازدهم 
اســفندماه افزایش قیمــت CNG از ۴۱۴ تومــان در مترمکعب به 
۴۵3/۲ تومــان در مترمکعب را مصوب کــرده بود و این مصوبه در 
تاریخ بیست وپنجم اسفندماه به وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، سازمان ملی استاندارد و سازمان برنامه بودجه کشور ابالغ شد.
همچنین آیین نامه اجرایی این مصوبه در روزهای ابتدایی ســال 
جاری تدوین شــده و فروردین ماه، جهت اجرا در دســتور کار قرار 
گرفت. بر این اســاس از ساعت ۲۴ اول خرداد ۹۸ قیمت فروش هر 
مترمکعب سوخت CNG از ۴۱۴ تومان به۴۵3/۲ تومان افزایش یافت.
مدیر طرح ســی ان جی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
هــم در این مورد اعالم کرد که افزایش کمتر از ۱۰ درصدی قیمت 
ســی ان جی به نفع صاحبان خودروهای گازسوز و به منزله صندوق 

پس انداز برای آنان است.
حمید قاسمی در گفت وگو با شانا، درباره تناسب قیمت بنزین و 
سی ان جی گفت: این افزایش سرانجام به خودروها و مصرف کنندگان 
سی ان جی به عنوان کمک برای تعویض مخزن گاز و استانداردسازی 

خودرو باز می گردد.
وی تعــداد خودروهــای کنونــی مصرف کننده ســی ان جی را 
چهار میلیــون و 3۰۰ هزار خودرو اعالم کرد و افزود: ما تا جایی که 
چهار میلیون خودروی سی ان جی سوز دیگر به این تعداد اضافه شود، 
مشکلی برای تأمین سوخت مورد نیاز آنها نداریم و در هر منطقه ای 
قادر به طراحی و اجرای جایگاه های کوچک مقیاس عرضه سوخت 

هستیم.

مصوبه دولت برای مســتثنی شــدن برخی 
دســتگاه ها از حداکثر افزایش حقوق آن هم در 
شرایط سخت اقتصادی و بدون تعیین هیچ سقفی، 
بستری برای ایجاد حقوق های نجومی است و بدتر 
آنکه، دولت حتی نهاد ناظر را نیز ســر این سفره 

سهیم کرده است.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، ۲۲ اردیبهشــت ماه 
امسال هیئت وزیران مصوبه ای را گذراند که نشان می دهد 
برخی از کارمندان دستگاه های اداری را از شمول حداکثر 
افزایش حقوق در سال ۹۸ مستثنی کرده است. این تبصره 
قرار اســت به ماده واحده قانون بودجه سال ۱3۹۸ کل 

کشور افزوده شود.
بر اساس متن این مصوبه دولت که از سوی سازمان 
برنامه و بودجه پیشــنهاد و در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه 
توسط معاون اول رئیس جمهور به نهادهای ذی ربط ابالغ 
شد، »اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی و پژوهشــی، قضات، کارمنــدان وزارت اطالعات، 
کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و 
کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه 

از شمول حداکثر این بند مستثنی هستند.«
تفاســیر متعددی از این مصوبه می توان ارائه کرد. 
زمانی که ســقف افزایش حقوق برداشته می شود یعنی 
دستگا ه ها مجاز هستند بیش از میزان ۱۰ درصد به اضافه 
۴۰۰ هزار تومان را برای کارمندان خود متصور شــوند. 

بماند که آیا اعتبارات هزینه ای دولت و دستگاه ها چنین 
اجازه را می دهد و محدودیتی دارد یا خیر.

اینکه کارمندان دیوان محاسبات کشور نیز مشمول 
این مصوبه شده اند جای تامل دارد. چگونه یک دستگاه  
نظارتی که باید بر حســن اجرا و رفتار دولت در رعایت 
مقررات و قوانین نظارت و کنترل داشته باشد با این مصوبه 
به حقو ق های نامتعارف و احیانا نجومی نظارت خواهد کرد.

مردم و دلسوزان باید به کدام دستگاه رجوع کنند که 
ناظر بر رفع دغدغه های مقام معظم رهبری، سیاست های 
کلــی نظام اداری و قانون برنامه ششــم توســعه برای 

جلوگیری از حقوق های غیرمتعارف باشد.
گرچــه افزایش حقوق حق قانونــی کارمندان همه 
دســتگاه ها اســت اما نباید از دایره عدالت خارج شود و 
برای پیش بردن اهداف این مصوبه، یک دستگاه نظارتی 

را سرسفره افزایش حقوق ها سهیم کرد.
ایــن مصوبه به عقیده  کارشناســان بســتری برای 
پرداخت حقوق های نجومی و نامتعارف اســت که آثار 

خود را در آینده نشان می دهد.
در همیــن رابطه، معاون حقوقی و امور اســتانهای 
معاونت سرمایه انسانی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 
در دولت هــای نهم و دهم اظهار کرد: معنی این مصوبه 
آن اســت که بســتری باز می شــود که عده ای حقوق 

نجومی بگیرند.
عبدالعلی تاجی در گفت وگو با خبرگزاری فارس گفت: 

در شرایطی این کار صورت می گیرد که عزیز دردانه های 
دولت مشمول این مصوبه می شوند. این مصوبه نقطه آغاز 

حقوق های نجومی خواهد بود.
وی با بیان اینکه مصوبه مســتثنی شدن بخشی از 
کارمندان از سقف افزایش حقوق باید توسط هیئت تطبیق 
مصوبات دولت با قوانین در مجلس مورد بررســی و نقد 
قرار گیرد، افزود: در شرایط جنگ اقتصادی و معیشتی 
این مصوبه نه با عدالت، نه با سیاست های کلی برنامه و 
نظام اداری سازگار نیست ودولت گوشش به این مباحث 

بدهکار نیست.
این کارشناس امور اداری و استخدامی  تصریح کرد: 
یکی از دالیل تصویب قانون خدمات کشــوری کاهش 
فاصله حقوق ها بود اما ســوابق این قانون نشان می دهد 
بسیاری از دستگاه ها از شمول اجرای آن خارج شده اند.

تاجی در پاسخ به این پرسش که چرا کارمندان دیوان 
محاسبات که ناظر بر اعمال و مصوبات دولت هستند نیز 
مشمول این مصوبه شده اند، اظهار کرد: دیوان محاسبات 
مرجع نظارت است وقتی مرجع نظارتی را در این موضوع 
دخیل می کنید و امتیاز برایش قائل می شوید این نشان 
می دهد که در اجــرای این مصوبه به همراهی آنها نیاز 
است و اگر بهره مند نباشند کار سخت می شود و ایرادها 
وبرخوردهــا ومجازات های قانونی صــورت می گیرد اما 
بــرای اینکه چنین اتفاقی رخ ندهد آنها را نیز شــریک 

مصوبه می کنند.

وی عنوان کرد: در شــرایطی که بسیاری در شرایط 
کنونی محتاج نان شب خود هستند و از تامین حداقل ها 
در مانده اند این مصوبه بسیار عجیب قلمداد می شود. چرا 
بایــد بیش از هفت برابر حقوق که طبق قانون مدیریت 
خدمات کشــوری بر آن صراحت دارد، تحت الشعاع قرار 

بگیرد.
گفتنی اســت ظاهرا ماجرای تغییر و تفسیر قوانین 
کنترل حقوقهای غیرمتعارف در سازمان برنامه و بودجه و 
زیر نظر محمدباقر نوبخت پخت و پز و پیشنهاد شده است.

در روزهای گذشته نیز برخی از بازنشستگان در تماس 
با کیهان، نسبت به دور زدن قانون فعلی افزایش حقوقها 
در ســال ۹۸ )۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصد( از 
سوی ســازمان برنامه انتقاد داشتند. به گفته این افراد، 
دولت افزایش ۱۰ درصد را یکسان اعمال نمی کند، بلکه 
برای حقوقهای پایین، درصد کمتر و برای حقوقهای باالتر 

درصد بیشتری لحاظ مینماید.
به نظر نمی رسد دولت روحانی علیرغم تأکید قانون 
و بــزرگان نظام و مطالبه مــردم، اهتمامی برای کنترل 
حقوقهای نجومی داشته باشد. درباره نگاه دولتمردان و 
شخص نوبخت درباره حقوق بگیران نجومی همین بس 
که وقتی خبــر فیش نجومی ۵۷ میلیون تومانی صفدر 
حسینی، رئیس سابق صندوق توسعه ملی منتشر گردید 
و این فرد پس از فشــار افکار عمومی کنار رفت، نوبخت 

او را ذخیره نظام معرفی نمود!

رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک دالیل افزایش قیمت 
تایر را کمبود عرضه و مشکالت توزیع دانست.

داوود ســعادتی نژاد در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به 
اینکه در طول یک ماه اخیر عرضه الستیک از سوی کارخانجات به 
بازار کاهش پیدا کرده است، اظهار کرد: همین توزیع نامناسب کاال 
عاملی شده تا ما شاهد افزایش قیمت انواع تایرهای سواری در سطح 

بازار باشیم.
وی بــا اعالم اینکه اگر توزیع همچنان کند و کم باشــد فروش 
تایرهای قاچاق در بازار رونق پیدا می کند، افزود: در حال حاضر قیمت 
تایر پراید در کارخانه ۲۸۴ هزار تومان است اما در بازار با قیمت ۵3۰ 
هزار تومان به فروش می رسد. قیمت تایر سمند نیز در کارخانه 3۷۵ 
هزار تومان است اما در بازار با قیمت ۵۱۰ هزار تومان فروخته می شود.

رئیس اتحادیه فروشــندگان الستیک درخصوص دالیل افزایش 
قیمــت تایر پراید در بــازار افزود: هر کاالیی کــه تقاضایش زیاد و 
عرضه اش محدود باشد، به طور حتم شاهد افزایش قیمت خواهد بود.

ســعادتی نژاد در مورد قیمت تایرهــای خودرهای وارداتی نیز 
خاطرنشــان کرد: قیمت تایرهای وارداتی متفاوت است اما از 6۵۰ 

هزار تومان به باال شروع می شود.
ســخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر هم با اعالم اینکه با تمام 
مشکالت همچنان عرضه الستیک با کمی تأخیر به نمایندگی ها انجام 
می شــود، گفت: افزایش قیمت ها در بازار اتفاق افتاده و کارخانجات 

تغییرات قیمتی در محصوالت خود انجام نداده اند.
مصطفی تنها با اشــاره به اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی 
در شــرایط خاصی قرار دارند، اظهار کرد: به لحاظ تأمین مواد اولیه 
و حتی تولید با مشــکل روبه رو هســتیم، به نحوی که کارخانه های 
الســتیک بعضاً به جای سه شیفت یک شیفت کار می کنند که این 

موضوع اصاًل خوب نیست.
وی با اعالم اینکه با تمام مشــکالت همچنان عرضه الستیک با 
کمی تأخیر به نمایندگی ها انجام می شود، افزود: تعدادی از کارخانجات 
حتی فروش مستقیم الستیک دارند، به این صورت که عالوه بر ارسال 
الستیک به نمایندگی ها، مصرف کنندگان می توانند به صورت مستقیم 

از طریق اینترنت الستیک  مورد نیاز خود را خریداری کنند.
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر درخصوص افزایش قیمت 
تایر در سطح بازار، تأکید کرد: افزایش قیمت ها در بازار اتفاق افتاده 
و کارخانجات تغییرات قیمتی در محصوالت خود انجام نداده اند؛ البته 
افزایش هزینه های تولید و مشکل تجاری و مبادالت بانکی عاملی شد 
تا تولیدکنندگان هر روز با مشکالت متعددی روبه رو شوند به همین 
جهت ما درخواســت افزایش 3۰ تا ۴۰ درصدی قیمت ها را مطرح 

کرده ایم که موضوع در حال بررسی است.
 تنها در رابطه با حضور تایرهای قاچاق در سطح بازار نیز به ارائه 
توضیحاتی پرداخت و افزود: بله متأسفانه چنین موضوعی وجود دارد 
که باید نظارت بر بازار تقویت شود؛ اما باید این نکته را متذکر شوم 
کــه کارخانجات به هیچ عنوان تخلف نکرده و اگر کارخانه ای قیمت 

محصوالت خود را افزایش داده با آن برخورد خواهد شد.

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

4/725/000سکه تمام طرح جدید
4/600/000سکه تمام طرح قدیم

2/624/000نیم سکه
1/653/000ربع سکه
1/010/000گرمی

424/800هرگرم طالی 18 عیار

نوع ارز
13/738دالر
15/646یورو
17/850پوند

2/324لیر ترکیه
3/826درهم امارات

قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودروردیف
39/681/00056/500/000پراید 1111
37/381/00049/000/000پراید 2131
40/213/00048/500/000پراید 3151
127/000/000194/000/000چانگان4
42/043/00057/500/000تیبا صندوق دار5
56/243/00063/500/000ساینا دنده ای6
63/158/00083/000/000پژو 7405
8SLX 67/888/00089/000/000پژو
65/578/00086/000/000پژو 405 دوگانه سوز9
78/338/000104/000/000پژو پارس10
132/000/000-پژو پارس TU5 کالس 1113
67/283/00097/000/000پژو 206 تیپ 122
79/418/000119/000/000پژو 206 تیپ 135
80/754/000119/000/000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 86/500/000-سمند ال ایکس
16EF7 92/500/000-سمند
103/000/000-سمند دوگانه سوز کالس 1716
121/000/000-دنا18
--تندر پالس دنده19
96/730/000140/000/000پژو 207 دنده ای20
273/000/000430/000/000مزدا213
H30  76/500/000159/000/000 تیپ222
103/100/000177/000/000استپ وی23
181/000/000-  207 اتوماتیک24
114/994/000365/000/000پژو252008
51/360/00093/000/000رانا26

قیمت خودرو های داخلی

با مصوبه هیئت وزیران رخ داد

بسترسازی برای بازگشت حقو ق های نجومی

تصمیم جدید بانک مرکزی برای ارز صادراتی

یک مسئول وزارت جهاد کشاورزی:

قیمت گوشت قرمز در روزهای آینده پایین می آید

نگرانی برای افزایش دوباره قیمت پیاز با تصمیم عجیب وزارت صنعت

رئیس خانه معدن ایران:

تحریم صنایع فلزی 
به راحتی قابل مدیریت است

همتی :

بانک مرکزی هر زمانی اراده کند 
می تواند قیمت ارز را تغییر دهد

رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک:

توزیع نامناسب تایر ماشین 
علت گرانی است

افزایش 57 تومانی 
قیمت هر کیلو سی ان جی از امروز

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

برنامه ریزی در سازمان برنامه و بودجه تعطیل است


