
ــاب گازى  ــتين صورت حس گروه اقتصاد: در نخس
ــارى در فروردين  ــتركان خانگى و تج ــه براى مش ك
ــت، بند جديد به نام  ــده اس ــالجارى صادر ش ماه س
ــده  «بدهى متفرقه» در برخى از قبوض گاز گنجانده ش
است كه بعضا مبلغ اين بند متفرقه بيش از كل صورت 
حساب گاز مشترك خانگى يا تجارى است. فروردين 
ماه سالجارى در برخى از قبوض گاز مشتركان خانگى 
تغييرات جديدى به نام «متفرقه يا بدهى متفرقه» بعضا 
ــده كه  ــزار تومانى درج ش ــاى چند صد ه ــا رقم ه ب
نگرانى هاى مشتركان را در پى داشته است. برآوردهاى 
آمارى نشان مى دهد با اعمال تغييرات جديد در قبوض 
گاز فروردين ماه سالجارى مشتركان استان هاى تهران 
و البرز و گنجاندن بندى به نام «بدهى متفرقه» در اين 
قبوض، دولت مى تواند يارانه نقدى حدود2/2 ميليون 
ــات مردمى حاكى از آن است  نفر را تامين كند.گزارش
كه در قبوض صادر شده براى مشتركان گاز خانگى در 
تهران و البرز در فروردين ماه سالجارى بند جديدى به 
ــده كه اعتراضات  نام «بدهى متفرقه يا متفرقه» درج ش
مشتركان را در پى داشته است.گنجانده شدن اين بند 
ــزار تومانى در برخى از  ــد منجر بيش از 200 ه جدي
قبوض گاز مشتركان خانگى شده است، با اين وجود 
ــركت گاز با رد افزايش قيمت گاز، تاكيد  مسئوالن ش
مى كنند: اين بند متفرقه در قبوض آتى تكرار نخواهد 
شد.با اين وجود، يك محاسبه آمارى و برآوردى نشان 
مى دهد هم اكنون حدود2/5 ميليون مشترك خانگى در 
استان هاى تهران و البرز از نعمت گاز طبيعى بهره مند 
هستند در صورتى كه متوسط گازبهاى هر مشترك در 
ــدود 40 هزار تومان بابت  ــالجارى ح فروردين ماه س
ــد، در مجموع يك بار مالى  بدهى متفرقه افزايش ياب
حدود 100 ميليارد تومانى ايجاد مى كند.بر اين اساس، 
ــارد تومانى مى توان  ــار مالى حدود 100 ميلي با اين ب
يارانه نقدى (معادل 45 هزار و 500 تومان در هر ماه) 
حدود2/2 ميليون نفر ايرانى را پرداخت كرد. يعقوبعلى 
ــين نيا در گفت وگو با مهر درباره تغييرات جديد  حس
ــت: براى  ــوض گاز خانگى، گف ــده در قب ــال ش اعم
نخستين بار سامانه قديمى مشتركان شركت گاز استان 
تهران تغيير يافته است و سامانه جديد در شركت گاز 
استان تهران نصب و راه اندازى شده است.مديرعامل 
ــركت گاز استان تهران با اعالم اينكه بند متفرقه در  ش
ــد، تصريح  ــوض جديد گاز ديگر درج نخواهد ش قب

ــرد: علت درج اين بند متفرقه مطابق با ميزان بدهى  ك
ــت.اين مقام  ــتركان گاز بوده اس معوق دوره قبلى مش
مسئول با يادآورى اينكه اين بند متفرقه تنها براى يك 
بار در قبوض گاز مشتركان خانگى استان تهران درج 
ــده است، اظهارداشت: در ادامه سالجارى مشتركان  ش
ــاهده  گاز خانگى در قبوض خود چنين بندى را مش

نخواهند كرد.
 توصيه شركت گاز به دارندگان 

قبوض نجومى
از سوى ديگر، بررسى بيشتر قبوض برخى از مشتركان 
ــان مى دهد براى برخى  ــتان تهران نش گاز خانگى اس
ــته در  ــا وجود صفر بودن بدهى گذش ــتركان ب از مش
صورتحساب دوره قبل در صورتحساب فروردين ماه 
مبلغ چند صد هزار تومانى به عنوان بدهى متفرقه درج 
شده است.از اين رو، در برخى از قبوض در حالى كل 

بار مالى قبوض گاز حدود 20 تا 30 هزار تومان بوده 
است اما حدود 200 تا 250 هزار تومان بدهى متفرقه 
ــت.براى پيگيرى اين موضوع خبرنگار  درج شده اس
ــركت گاز استان تهران كسب اطالع كرد كه  مهر از ش
نتايج پيگيرى حاكى از آن است، تمامى مشتركانى كه 
در دوره قبلى بدهى معوق نداشته و در صورتحساب 
ــده  فروردين ماه مبلغى به عنوان بدهى متفرقه درج ش
ــود مراجعه كنند.بر اين  ــت، به اداره گاز منطقه خ اس
ــانى اداره گاز در پايين هر قبض گاز درج  اساس، نش
ــتركان با حضور در ادره مربوطه بايد به  ــده كه مش ش
ــتان تهران  بخش ميز خدمت ادارات و نواحى گاز اس
ــال 1389 و  ــوى ديگر، دى ماه س مراجعه كنند.از س
ــازى  همزمان با آغاز اجراى فاز اول قانون هدفمندس
ــور هزينه آبونمان از  ــتور رئيس جمه يارانه ها، با دس
صورت حساب مشتركان خانگى شهرى و روستائى 

حذف شد.بر اين اساس، بار مالى قبوض گاز مشتركان 
خانگى در تمامى شهرها و روستاهاى كشور به ازاى 
ــش يافت، با اين  ــدور هر قبض 1500 تومان كاه ص
ــال 1391 هزينه آبونمان  ــود از ابتداى مهر ماه س وج
مجددا به قبوض گاز مشتركان خانگى بازگشته است.

ــركت ملى گاز با تاكيد  ــووالن ش در همين حال، مس
ــدن مجدد هزينه آبونمان به قبوض  بر اينكه اضافه ش
گاز مشتركان مطابق با دستور ستاد هدفمندى يارانه ها 
انجام گرفته است، تاكيد كرده بودند: اين هزينه صرف 
ــازى و نگهدارى شبكه هاى خطوط لوله  تعمير، نوس
ــتائى مورد  ــهرى و روس انتقال، توزيع و تغذيه گاز ش
ــتفاده قرار مى گيرد. به عبارت ديگر، با اضافه شدن  اس
ــتركان در هر دوره  ــان به قبض گاز مش مجدد آبونم
ــادل 20 تا 23 ميليارد تومان به درآمدهاى  35 روزه مع

گازى دولت افزوده مى شود.

بندى كه براى برخى مشتركان چندصدهزار تومان آب خورد

تغييـرات عجيـب در قبض هـاى گـاز
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فرمول تعيين قيمت خودرو 

و ابهامات باقيمانده
شهرام صدوقى

ــرانجام پس از  ــوراى رقابت به نمايندگى دولت س ش
كش و قوس هاى فراوان روز دوشنبه براى تعيين تكليف 
قيمت خودرو اقدام به انتشار فرمولى كرده است كه در 
ــده دو متغير نامعلوم نشسته است كه  فرمول منتشر ش
ــوى دو نهاد دولتى  ــاخص بايد از س تكليف آن دو ش
ــود.براى اينكه از فرمول شوراى  ديگر تعيين و اعالم ش
رقابت به عددى براى قيمت خودرو برسيد دو شاخص 
ــت؛ نخست شاخص تورم بخشى و ديگرى نيز  كم اس
ــاعت هاى واپسين  ــاخص كيفيت است. تا همين س ش
ــود كه چرا  ــر اين ب ــت، نزاع بر س فروردين كه گذش
ــوراى رقابت براى تعيين تكليف  برگزارى نشست ش
ــت حواله داده شده است اما  قيمت خودرو به ارديبهش
خروجى اين نشست به فرمولى پيچيده تبديل شد كه با 
واكنش هاى مختلفى رو به رو شده است. باالخره پس 
ــد ماه بال تكليفى قيمت خودرو و ركودى كه بر  از چن
بازار قيمت خودرو سايه انداخته بود در نهايت نشست 
ــد تا به نوعى توليدكنندگان  ــوراى رقابت برگزار ش ش
خودرو و مصرف كنندگان آن از جانب چنين نشستى 
به سامانى برسند.روز دوشنبه هفته جارى كه فرمول از 
طريق رياست شوراى رقابت رسانه اى شد و به اطالع 
عموم رسيد، جمشيد پژوهان رييس همين شورا به مردم 
ــاعته براى رمزگشايى از فرمول منتشر شده  وعده 48س
ــد تا  ــاس آن مقرر ش تعيين قيمت خودرو داد كه براس
چهارشنبه همين هفته قيمتهاى جديد نهايى و به اطالع 
ــيد پژويان، رييس  ــند.در همين رابطه جمش مردم برس
ــتى ها تا  ــوراى رقابت وعده داده كه تمامى اين كاس ش
ــه اينها ظرف هفته  ــد: هم هفته آينده فراهم خواهد ش
آينده روى سايت شوراى رقابت مى رود. بانك مركزى 
و سازمان استاندارد هم وعده داده كه تا روز هاى واپسين 
ــا حل فرمول خودرو  ــاخص ها را اعالم كنند ت هفته ش
مساله چندان پيچيده اى نباشد.حل فرمول قيمت جديد 
ــد كه درست در  خودرو هنگامى جذاب تر خواهد ش
ــخ دست يافتيد ناگهان اين خبر در  لحظه اى كه به پاس
ــد كه كميسيون اصل 90 در  ذهن تان تداعى خواهد ش
نخستين هفته ارديبهشت جلسه اى تشكيل داد و اعالم 
كرد كه قيمت خودرو ها كاهش پيدا خواهد كرد. حتى 
سخنگوى كميسيون اصل 90 مجلس جزئيات نشست 
خودرويى اين كميسيون كه با حضور مسووالن دولتى 
برگزار شد را رسانه اى كرد و به صراحت گفت:در اين 
جلسه مقرر شد قيمت انواع خودرو بين 15 تا 30 درصد 
كاهش يابد، ضمن اينكه به سازمان حمايت ماموريت 
داده شد اين موضوع را فورا به خودروسازان ابالغ كند.
سوالى كه اينجا شكل مى گيرد اين است كه چه به پاسخ 
فرمول مد نظر شوراى رقابت برسيم و چه اينكه تصميم 
كميسيون اصل 90 اجرايى شود چه كسى بر اين موضوع 
نظارت خواهد كرد؟ آيا خودرو سازان به راحتى قيمت 
ــر به آسمان كشيده را با يك فرمول  خودرو هايى كه س
محاسباتى يا تصميم كميسيون اصل 90 كاهش خواهند 
داد؟ در همين رابطه عيسى امامى، عضو شوراى رقابت 
ــد اعالم كرد  در گفت وگويى كه از تلويزيون پخش ش
ــازمان حمايت وجود خواهد داشت و از  كه نظارت س
سوى ديگر خود شوراى رقابت هم اگر خالفى صورت 
گيرد آن را رصد مى كند. بر اين اساس مى توان گفت كه 
ــوراى رقابت و سازمان حمايت از مصرف كنندگان  ش
ــت نظارت هاى كافى را داشته  و توليدكنندگان قرار اس
باشند تا فقط بماند پاسخ به اين پرسش ساده كه قيمت 
خودرو كم خواهد شد يا خير؟ سوالى كه وزير صنعت، 
معدن و تجارت در يكى از بخشهاى خبرى دوشنبه هفته 
جارى درباره آن اينگونه توضيح داد:ما قيمت هاى جديد 
را كار كرديم. اگر به اصطالح تصميم دولت در رابطه با 
انحصارى يا غير انحصارى بودنش مشخص شود اعالم 
ــته جديدترين آناليز قيمت  مى كنيم. همچنين روزگذش
تمام شده محصوالت سايپا به شوراى رقابت ارائه شد 
ــاى مصرف كننده براى پرايد 131 حدود  كه در آن، به
ــان و براى تيبا حدود 24 ميليون تومان  20 ميليون توم
ــت.در اين جداول، عوامل موثر در قيمت تمام شده  اس
توليد سايپا 131 و تيبا عنوان شده كه بر اساس آن، جمع 
بهاى مصرف كننده براى پرايد 131 فرمان هيدروليك 
ــا ارز مبادله اى 19 ميليون  ــه هوا ب مدل SX بدون كيس
ــان و با ارز آزاد 22 ميليون و 90 هزار  و 980 هزار توم
ــده است. همچنين بهاى مصرف كننده  تومان اعالم ش
براى تيبا با فرمان هيدروليك و كيسه هوا با ارز مبادله اى 
23 ميليون و 980 هزار تومان و با ارز آزاد 26 ميليون و 
820 هزار تومان عنوان شده است.حال،با توجه به اعالم 
قاطع خودرو سازان از قيمتهاى تمام شده خودرو توسط 
ــودرو به نحوى  ــم كه قيمتهاى جديد خ آنان،اميدواري

صادر شود كه منافع مردم تامين شود.

قيمت هاى جديد روغن نباتى 
رونمايى شد 

شركتهاى روغن نباتى با 30 تا 35 درصد افزايش قيمت 
از قيمت هاى جديد خود، رونمايى كردند.به گزارش ايلنا، 
ــاس جلسه ستاد تنظيم  انجمن صنايع روغن نباتى براس
ــد و در هماهنگى  ــته برگزار ش بازار كه اواخر ماه گذش
ــازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان  با س
ليستى از عمده ترين توليدات كارخانه هاى روغن نباتى 
ــر كرده اند كه براساس اين ليست  قيمت انواع  را منتش
محصوالت روغن نباتى30 تا 35 درصد افزايش قيمت 
ــان مى دهد.دبير انجمن روغن نباتى ايران با اشاره به  نش
اعالم ليست جديد قيمت احجام مختلف روغن نباتى 
ــت: با توجه به جلوگيرى از وقفه در توليد و عرضه  گف
كاالى استراتژيك روغن نباتى ليست قيمت محصوالت 
عمده توليدى شركت هاى روغن نباتى با 30 تا 35 درصد 
افزايش اعالم شد.قاسم فالحتى با بيان اينكه قيمت هاى 
جديد در سامانه 124 ثبت خواهد شد، تصريح كرد: اين 
قيمت ها ازاول ارديبهشت ماه توسط شركت هاى روغن 

نباتى در سطح كشور اعمال شده است.

سهم 89 درصدى دريا 
از تجارت خارجى ايران در سال 91

معاون وزير راه با بيان اين كه سال گذشته 47 ميليون تن 
ــاى نفتى و غيرنفتى از مرزهاى زمينى و آبى وارد  كااله
و 52 ميليون تن كاال صادر شد، گفت: در سال 91 دريا 
ــهم را در صادرات و واردات  ــترين س با 89 درصد بيش
كشور داشت.به گزارش ايلنا به نقل از سازمان راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى، شهريار افندى زاده افزود: با توجه 
ــاخت هاى حمل و نقل و تسهيل در امر  به بهبود زيرس
ــور،  ــادرات و ترانزيت كاال از مرزهاى جاده اى كش ص
ــده، ميزان 6 ميليون و 917  از مجموع كاالهاى صادر ش
هزار تن كاال از طريق مرزهاى جاده اى از كشور خارج 
ــال 90 حدود 21  ــبت به مدت مشابه در س شد كه نس
ــاره به اين كه از  ــته است.وى با اش درصد افزايش داش
مجموع واردات و صادرات سهم جاده 9 درصد، راه آهن 
ــهم دريا 89 درصد است، تصريح كرد: از  2 درصد و س
ــور، مرز بازرگان با سهم 59  ميان مرزهاى جاده اى كش
درصدى فعال ترين مرز در زمينه واردات كاال به كشور به 
شمار مى رود. پس از آن مرزهاى ميرجاوه با 11 درصد و 

آستارا با 8 درصد در رده هاى بعدى قرار دارند.

 17روز تا پايان مهلت
 خريد الحاقيه شخص ثالث 

معاون نظارتى بيمه مركزى با اعالم اينكه 17 روز تا پايان 
مهلت خريد الحاقيه بيمه نامه شخص ثالث فرصت باقى 
ــت، گفت: نرخ ديه در ماه حرام 152 ميليون تومان  اس
است.سيد كاظم دلخوش در گفت وگو با مهر با اشاره به 
مهلت 17 روزه باقيمانده تا پايان مهلت دريافت الحاقيه 
بيمه شخص ثالثT گفت: بيمه گذارانى كه بيمه شخص 
ثالث دارند و يا آن را تمديد كرده اند، براى خريد الحاقيه 
بيمه در اين زمان اقدام كنند.معاون نظارتى بيمه مركزى 
ــبت به خريد  ــا بيان اينكه افرادى كه در اين مدت نس ب
ــدام نكنند، پرداخت  ــخص ثالث اق الحاقيه بيمه نامه ش
جريمه در انتظار آنها خواهد بود، تصريح كرد: اولين روز 
ماه رجب 22 ارديبهشت ماه جارى است كه بايد در اين 
زمان الحاقيه بيمه خريدارى شود.وى، 22 ارديبهشت ماه 
را اولين روز ماه رجب به عنوان يكى از ماه هاى حرام ياد 
كرد و افزود: عدم خريد الحاقيه بيمه شخص ثالث به اين 
معنا است كه فرد بايد نسبت به پرداخت يك ماه الحاقيه 

جريمه پرداخت كند.

تحويل واحدهاى مسكن ويژه
 از نيمه دوم امسال

مديركل راه و شهرسازى استان تهران با بيان اينكه تحويل 
واحدهاى مسكن ويژه از نيمه دوم امسال شروع مى شود، 
گفت: قيمت نهايى مسكن ويژه تهران حدود 250 ميليون 
تومان است.به گزارش خبرگزارى مهر، فريبرز واحدى با 
اشاره به اينكه تحويل واحدهاى مسكن ويژه از نيمه دوم 
ــروع خواهد شد، گفت: تالش ها بر اين  سال جارى ش
ــت تا تعدادى از واحدها نيز تا خرداد ماه آماده شود.  اس
وى زير بناى هر واحد مسكن ويژه تهرانسر را 105 متر 
ــامل مشاعات  مربع خالص و 45 متر مربع ناخالص ش
ــگ و انبارى )عنوان كرد و افزود:اين واحدها در  (پاركين

بلوكهاى كم تراكم احداث شده است.

ورود شوراى رقابت به 
قيمت گذارى محصوالت پتروشيمى

ــوراى رقابت از برگزارى جلسه بعدى شوراى  عضو ش
رقابت در مورد قيمت گذارى محصوالت پتروشيمى و 
ــد على مددى در  ــكالت اين صنعت خبر داد.محم مش
گفت وگو با خبرگزارى فارس، اظهار داشت: دستور العمل 
ــوراى رقابت  ــه قبلى ش قيمت گذارى خودرو در جلس
ــى مانند نرخ تورم  ــد و منتظريم، تا متغيرهاي تدوين ش
ــط بانك مركزى و شاخص كيفيت توسط سازمان  توس
استاندارد مشخص شود.وى ادامه داد: كار شوراى رقابت 
ــتورالعمل قيمت گذارى خودرو  ــه با تعيين دس در رابط
ــه بعدى به موضوع قيمت  ــده و شورا در جلس تمام ش
ــددى از برگزارى  ــيمى مى پردازد.م محصوالت پتروش
جلسه بعدى شوراى رقابت در روز يكشنبه هفته آينده با 
موضوع قيمت گذارى مواد پتروشيمى و حل مشكالت 

اين صنعت خبر داد.

صادرات نفت ايران به كره شمالى 
ــازمان ملل  ــزارش داد: تحريم هاى س ــرس تى وى گ پ
عليه كره شمالى همچنان بر اين كشور فشار مى آورد و 
نگرانى ها مبنى بر كمبود مواد غذايى در اين كشور باعث 
شده پيونگ يانگ از مغولستان درخواست كمك غذايى 
ــنا، نحوه انتقال اين كمك غذايى به  كند. به گزارش ايس
مردم نيازمند كره شمالى يكى از عوامل نگرانى است و 
تحريم هاى سازمان ملل باعث كمبود نفت در اين كشور 
شده است.اما يك هيات از كره شمالى اخيرا با حضور در 
نمايشگاه نفت، گاز، پااليش و پتروشيمى تهران به دنبال 
ــكالت  دريافت مداوم نفت ايران براى پايان دادن به مش
قحطى در اين كشور است.برخى اين تمايل پيونگ يانگ 
ــيا  ــرق آس را نتيجه افزايش حضور نظامى آمريكا در ش
مى دانند كه باعث شده چين به طور موقت انتقال نفت به 
كره شمالى را در ماه فوريه متوقف كند.تحليلگران انتظار 
ندارند كه اين توافق نفتى باعث ناراحتى سئول شود زيرا 

كره جنوبى چهارمين مشترى بزرگ نفت ايران است. 

گزارش

با نزديك شدن به پايان دولت دهم، برخى از تعاونى هاى مسكن مهر سعى 
ــترى را از متقاضيان دريافت كنند تا در  دارند با بهانه هاى جديد، پول بيش

نهايت آنها راضى به فروش واحدهاى خود شوند.
ــكن  به گزارش مهر، در ماه هاى آخر عمر دولت دهم هنوز پروژه هاى مس
مهر در اغلب شهرهاى بزرگ به جايى نرسيده است و متقاضيان در انتظار 
تحويل واحدهايى هستند كه هنوز در مراحل تامين زيرساخت ها قرار دارد. 
ــكن مهر در فاصله زمانى  ــه دولت وعده داده بود كه واحدهاى مس اگرچ
ــود اما در اغلب پروژه هاى استان  ــاله به متقاضيان تحويل داده مى ش يكس
ــت بيش از 3 سال، هنوز واحدها آماده تحويل به متقاضيان  تهران با گذش
نشده است و تعاونى هاى مسكن هم به تعهدات خود به طول كامل عمل 
ــوز در مراحل ابتدايى  ــد. در اين ميان، برخى از اين تعاونى ها هن نمى كنن
ساخت قرار دارند و در پاسخ به متقاضيان مسكن مهر اعالم مى كنند كه پول 
ساخت وساز نداريم در صورتيكه تمامى متقاضيان آورده مورد نظر دولت 
را براى اين پروژه ها پرداخت كرده اند.در چند ماهه اخير با افزايش قيمت 
مصالح ساختمانى، قيمت ساخت مسكن مهر هم افزايش يافت و متقاضيان 
مسكن مهر، ناچار به پرداخت پول بيشترى براى واحدهاى خود شدند اما 
ــد كه در برخى از سايتهاى مسكن مهر شهرهاى  اين موضوع بهانه اى ش
جديد مبالغ بيشترى از متقاضيان دريافت شود.براين اساس، اين مبالغ كه 
ــت، به منظور هزينه هاى آماده سازى و  از يك تا 3 ميليون تومان متغير اس
محوطه سازى از متقاضيان دريافت مى شود در حالى كه در ابتداى ساخت 

و ساز مقرر شده بود، آماده سازى از سوى دولت تامين شود اما دولت اعالم 
ــازى به تعاونى ها واگذار شده است.در اين  مى كند كه هزينه هاى آماده س
ميان بيشترين آسيب متوجه متقاضيانى است كه به دليل سرمايه كم ناچار به 
خريد مسكن مهر شدند اما هربار پول بيشترى از آنها دريافت مى شود در 
حالى كه متقاضيان توان پرداخت پول بيشتر را ندارند.يكى از تعاونى هاى 
مسكن مهر كه تاكنون حدود 23  ميليون و 500 هزار تومان بابت يك واحد 
ــرى از متقاضيان در پرند دريافت كرده، بازهم اعالم كرده كه اعضا  75 مت
بايد 3 ميليون تومان ديگربابت آماده سازى و محوطه سازى و 4 ميليون و 
200 هزار تومان براى اطفاى حريق و پله فرار بپردازند، اين در حالى است 
كه برخى از تعاونى ها يك ميليون تومان و برخى ديگر 3 ميليون تومان براى 
محوطه سازى درخواست كرده اند.در واقع تعاونى ها هر مبلغى را كه نياز 
داشته باشند به بهانه هاى مختلف از مردم طلب مى كنند و متقاضيان هم در 
صورتى كه هزينه اى را پرداخت نكنند، با تهديد تعاونى ها مواجه مى شوند 
كه خانه هاى آنها را تحويل نمى دهد، در واقع تعاونى ها به دنبال اين هستند 
ــد.با  ــار قرارگرفته و واحد خود را به آنها بفروش ــه متقاضى تحت  فش ك
ــكن در تهران، تعاونى ها متقاضيان را به فروش واحدهاى  گران شدن مس
ــويق مى كنند تا عالوه بر سود بيشتر، واحدهاى خود را با قيمتى  خود تش
چند برابر مسكن مهر به فروش برسانند. يكى از اعضاى اين تعاونى ها در 
ــهرهاى جديد  گفت وگو با مهر، تاكيد كرد: در حال حاضر قيمت ها در ش
ــده است بنابراين تعاونى هاى ترجيح مى دهد به جاى  با افزايش مواجه ش

ــند. 20 ميليون تومانى پرداختى اعضا، 80 ميليون تومان واحدها را بفروش
ــگردهاى مختلف از متقاضيان  وى افزود: هيئت مديره اين تعاونى ها با ش
پول درخواست مى كنند در حاليكه هزينه ساخت پله فرار برعهده سازنده 
ــت و نبايد بابت آن پولى از متقاضيان دريافت شود.به نظر مى رسد كه  اس
ــكن مهر در آخرين ماه هاى باقيمانده از دولت دهم سعى  تعاونى هاى مس
دارند تا با حداكثر سود از پروژه هاى مسكن مهر خارج شوند و احتمال اين 

وجود دارد كه در نهايت واحدها را بطور كامل تكميل نكنند.

تلنگر

طلب هزينه هاى جديد از سوى تعاونى هاى مسكن مهر 

نگرانى كاهش مصرف سرانه شير
حسين چمنى مشاور* 

بيشترين حجم اخبار طى دو سال گذشته شايد، گزارشها 
و تحليل هاى بازار مواد غذايى مربوط به شير بوده است.

ــير، كاملترين و  ــت، زيرا ش البته اين موضوع بديهى اس
ــكيل مى دهد  ــبد غذايى مردم را تش مهمترين بخش س
ــت ، هر گونه تغيير در  ــه بدون جايگزين اس و از آنجاك
ــهاى مختلف مانند دولت،  اين حوزه عكس العمل بخش
ــانه هاومردم به عنوان  قانونگذاران، توليد كنندگان ، رس
ــى را به دنبال دارد.دولت نيز با اذعان  مصرف كننده نهاي
به اين جايگاه طى دو سال گذشته تمام تالش خودرا به 
كار گرفت، تا سرعت تحوالت به ويژه از سرعت افزايش 
ــده اين ماده غذايى مهم را بكاهد.در اين  قيمت تمام ش
راستا سياست هاى رفع ممنوعيت واردات شير خشك و 
نيز تخصيص ارز مرجع براى واردات نهاده هاى دامى و 
اقالم وارداتى  مانند كره باعث شد كه بازار شير كشور در 
ماههاى پايان سال 91 از آرامش نسبى برخوردار شود، اما 
به نظر مى رسد، اين آرامش چندان طوالنى نخواهد شد.در 
حال حاضر شاهد اخذ تصميمات جديدى هستيم كه به 
ــيب خواهد زد.به گفته چمنى  شدت به اين آرامش آس
حذف ارز مرجع براى واردات كره خبرى است كه چند 
روز گذشته در البه الى تصميمات جديد دولت و بانك 
مركزى به چشم مى خورد.از سوى ديگر مسئوالن سازمان 
ــت مرتباً به مردم اطمينان مى دهند كه قيمت ها در  حماي
ــت و توليد كنندگان را نيز نسبت به عواقب  آرامش اس
هرگونه افزايش قيمت انذار مى دهند.به استناد ارقام ارائه 
شده، دولت هر سال براى كنترل و تثبيت قيمت شير خام 
و فراورده هاى آن بيش از 4 ميليارد دالر هزينه مى كند.اين 
اعتبار براى واردات علوفه و ساير نهاده هاى دامى از جمله 

داروهاى دامپزشكى و... هزينه مى شود.
*مديرعامل انجمن صنايع لبنى

ــع واردات كاالهاى  ــذف ارز مرج ــا توجه به ح ب
ــز چهار كاال) و اختصاص ارز  اولويت اول (به ج
ــنهادى قرار است  مباد له اى به اين كاالها طى پيش
ــق ارز مرجع و  ــن كاالها با تلفي ــذارى اي قيمت گ
ــدود 1800 تومان انجام  ــه اى با رقمى در ح مبادل
شود.حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانى داخلى 
ــت، معدن و تجارت در گفت وگو با  وزارت صنع
ــنا، با اعالم خبر باال اظهار كرد: تصميم بر اين  ايس
ــت كاالهايى مثل روغن، برنج و شكر كه  شده اس
پيش از اين در اولويت اول بودند از اين پس، هم 

ارز مبادله اى و هم ارز مرجع دريافت كنند. 
ــر اين كه قيمت گذارى اين كاالها از  وى با تاكيد ب
ــت تصريح كرد:  ــورت تلفيقى اس اين پس به ص
ــن كاالها با ارز مبادله اى و 50 درصد  50 درصد اي
آنها با ارز مرجع به كشور وارد مى شوند كه ميانگين 
دو نرخ مرجع و مبادله اى مبناى قيمت گذارى اين 
كاالها قرار مى گيرد.به گفته  معاون توسعه بازرگانى 
ــى وزارت صنعت، معدن و تجارت ميانگين  داخل
ــاص ارز به اين كاالها ارزى با حدود 1800  اختص
تومان است. وى ادامه داد: البته اين افزايش قيمت 
ــث افزايش 30  ــى باع ــه 1800 تومان ارز 1226 ب

ــود.رادمرد در  ــن كاالها مى ش ــدى قيمت اي درص
پاسخ به اين سوال كه قيمت هاى جديد اين كاالها 
چه زمانى اعالم مى شود، بيان كرد: ظرف يكى دو 
روز آينده قيمت هاى مصوب اعالم مى شود.معاون 
ــعه بازرگانى داخلى وزارت صنعت، معدن و  توس
ــركت  ــا تاكيد بر اين كه ارز مرجع به ش تجارت ب
ــرد و اختصاص ارز  ــى دولتى تعلق مى گي بازرگان
ــط  ــت كه توس مبادله اى صرفا براى كاالهايى اس
ــح كرد:  ــود تصري ــى وارد مى ش ــش خصوص بخ
قيمت ها براى كاالهايى كه توسط بخش خصوصى 
ــت كه ارز مبادله اى را  ــود به نحوى اس وارد مى ش

پوشش دهد.
وى ادامه داد: به گندم، جو، ذرت و سويا همچنان 
ــاره  ــى تعلق مى گيرد.رادمرد با اش ارز 1226 تومان
ــاون ارزى  ــه مع ــوى وى ب ــه اى كه از س ــه نام ب
ــت گفت: بر اساس  ــته شده اس بانك مركزى نوش
ــه از منابع ارزى  ــتفاده بهين ــن نامه به منظور اس اي
ــرايط الزم براى تك نرخ شدن  ــور و ايجاد ش كش
ــات وزارتخانه در خصوص  ــن تصميم ارز، آخري
ــمول گروه اول و نرخ روز  ــت كاالهاى مش فهرس

قابل تخصيص به آنها اعالم شد.

ــاك  ــوجات و پوش ــد چين از صادرات منس درآم
ــارد دالر برآورد  ــال چيزى حدود 228 ميلي در س
ــال  ــود در حالى كه درآمد نفتى ايران در س مى ش
90، 85 ميليارد دالر بوده است. براساس اظهارات 
ــاجى، درآمد ايران در سال  حائرى، دبيرانجمن نس
ــوجات و پوشاك  ــته از محل صادرات منس گذش
755 ميليون دالر بوده در حالى كه در سه ماهه اول 
سال 2013 چين تنها از محل صادرات منسوجات 
ــت.به  ــاك بيش از 57 ميليارد دالر بوده اس و پوش
ــوجات  گزارش خبرآنالين، مجموع صادرات منس
و پوشاك چين در سه ماهه اول سال 2013 با15/7 
درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال 2012 به 

57/88 ميليارد دالر رسيد.
ــته   ارزش صادرات نخ، پارچه و محصوالت وابس
ــال قبل  ــبت به س ــش10/4 درصدى نس ــا افزاي ب
ــيد. در اين مدت ارزش  به22/57 ميليارد دالر رس
صادرات پوشاك و لوازم جانبى نيز با19/4 درصد 
افزايش نسبت به سال گذشته به35/3 ميليارد دالر 
ــيد.آمار گمرك چين نشان مى دهد، صادرات  رس
منسوجات و پوشاك چين در مارس 2013 نسبت 
ــش به16/7  ــا 11 درصد كاه ــارس 2012 ب ــه م ب

ــارس 2013، ارزش  ــيد. در ماه م ميليارد دالر رس
ــته با11/8  صادرات نخ، پارچه و محصوالت وابس
ــبت به مدت مشابه سال گذشته  درصد كاهش نس
ــيد و در همين زمان ارزش  به7/5 ميليارد دالر رس
صادرات پوشاك و لوازم جانبى نيز با10/4 درصد 
كاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به9/22 
ميليارد دالر رسيد. برهمين اساس در سال گذشته 
ــتان،  ــور عراق، افغانس ــى در 5 كش ــاك ايران پوش
ــتان، امارات و قزاقستان به فروش رسيده  تاجيكس
ــويى ديگر آمارها نشان مى دهد، پتوى  است.ازس
ــت  ــتقبال آلمان ها قرار گرفته اس ايرانى مورد اس
ــور خريدار پتوى  ــت 5 كش به نحوى كه در فهرس

ايرانى نام اين كشور به چشم مى خورد. 
ــتان و آذربايجان ديگر  عراق، تاجيكستان، افغانس
ــتند كه عالقمند به خريد پتوى  ــورهايى هس كش
ــال 91 بوده اند.پس از استقبال باالى  ايرانى در س
كشورهاى خارجى از خريد فرش ماشينى و موكت 
ــاجى آمارها نشان مى دهد كه  در بخش صنايع نس
ــادرات الياف با رقم بيش از 62 ميليون دالر در  ص
ــال 91  رده دوم صادرات پر رونق اين بخش در س

قرار گرفته است.

قيمت گذارى كاالهاى اساسى براساس ارز 1800 تومانى  درآمد صادرات پوشاك چين حدود سه برابر درآمد نفتى ايران  

بورس

ــاخص كل بورس اوراق بهادار تهران با 468 واحد رشد  ــته ش روزگذش
توانست ركورد ديگرى را به ثبت رساند به اين ترتيب شاخص در پايان 
ــرار گرفت . نمادهاى پااليش  ــاعات معامالتى، در رقم 42052 واحدق س
نفت بندرعباس، پتروشيمى شازند و پااليش نفت اصفهان ديروز بيشترين 
ــاخص داشتند. ديروز همچنين شاهد بازگشايى نماد  تأثير مثبت را بر ش
ــيمى اراك و شيشه همدان بوديم  ــركتهاى داده پردازى، گلتاش، پتروش ش
ــدى در اين  ــى 114،49 ،43 و 20درص ــد قيمت ــاهد رش كه به ترتيب ش
ــى  ــيميايى ها و فلزات اساس ــا بوديم. صنايع فرآورده هاى نفتى، ش نماده
ــترين حجم معامالتى را به خود اختصاص دادند. گروه فلزى  ديروز بيش
و معدنى كه در روزهاى گذشته اندكى بهبود يافته بودند ديروز توانستند 
به روند صعودى خود ادامه دهند. ديلى اصلى عدم تداوم رشد اين گروه 
را مى توان فقط در رونق دو گروه پتروشيمى و پااليشگاهى جستجو كرد 
آنچه از ابتداى روند معامالت بورس بر مى آيد اين است كه فعاالن بازار 
ــرمايه در مقطع كنونى تمركز ويژه اى به دو گروه مذكور دارند. انتشار  س

ــانه هاى بورسى با عنوان تعويق افزايش قيمت قند و شكر  خبرى در رس
ــد تا گروه قندى ديروز با افت دست جمعى مواجه شدند. گروه  باعث ش
سيمانى همچنان با عدم عرضه و افزايش تقاضا مواجه بود اكثر نمادهاى 
ــم فضاى منفى پيرامون  ــروه با صف خريد مواجه بودند. على رغ اين گ
ــايپا و ايران خودرو ديروز بطور ملموسى  گروه خودرويى در نمادهاى س
ــايپا بيش از  ــت در نماد س ــت.  گفتنى اس وجه تقاضا بر عرضه غلبه داش
ــى هم ديروز عمدتًا  ــهم صف خريد باقى ماند. گروه بانك 2/3ميليون س
ــد به عبارت ديگر بى  ــالت خود را در حالت متعادل پيگيرى كردن معام
ــت 32 ميليون  توجهى به اين گروه همچنان ادامه دارد.در پايان گفتنى اس
سهم در بورس و 64ميليون سهم در فرابورس مورد معامله قرار گرفت و 
ــى و صف هاى خريد مى توان به تداوم  با توجه به آرايش نمادهاى بورس
ــاخص دست كم در روزهاى ابتدايى هفته آينده اميدوار  روند صعودى ش
بودند . همچنين پيش بينى مى شود عرضه ها در گروه سيمانى و در گروه 

پتروشيمى نماد «فارس» در هفته آينده افزايش يابد.

شاخص بر قله 42هزار واحد
مريم نجفيان

حجم نام سهم
معامله(ميليون)

قيمت پايانى 
(ريال)

36,068225پااليش نفت بندرعباس
24,883203ذوب آهن اصفهان

21,632903مپنا
19,424601ميدكو

15,651484سرمايه گذارى سپه
13,98414سرمايه گذارى ملت
12,692050توسعه صنايع بهشهر
11,871587مس شهيد باهنر

11,625420توسعه معادن و فلزات


