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اخذ سفته بهعنوان وثیقه ارزی از مشتریان بانکی منعی ندارد

بانک مرکزی اعالم کرد :اخذ ســـفته با درج مبلغ ارزی بهعنوان وثیقه غیرنقدی
تعهدات ارزی از مشتریان بانکها با رعایت سایر ضوابط و مقررات منعی ندارد.
به گزارش بانک مرکزی ،بانکها همواره میبایست به منظور وصول مطالبات
ارزی آتی ،با تشخیص ،مسئولیت و صرفه و صالح پس از احراز اهلیت متقاضی،
اعتبارسنجی و سایر عوامل مؤثر در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه ،نسبت
به اخذ وثایق معتبر الزم و کافی ،سهلالبیع ،بالمعارض و با درجه نقدشوندگی
بـــاال تمهیدات الزم را پیشبینی و اعمال کنند .بر همین مبنا اخذ ســـفته با درج
مبلغ ارزی بهعنوان وثیقه غیرنقدی تعهدات ارزی از مشـــتریان ،با رعایت سایر
ضوابط و مقررات بالمانع است.

قیمت نفت خام ایران از مرز  60دالر گذشت

قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به سوم نوامبر ( 12آبانماه) با بیش
از  2دالر افزایش به  60دالر و چهار ســـنت برای هر بشکه رسید.به گزارش وزارت
نفت ،میانگین قیمت نفت خام سبک ایران از ابتدای سال  2017تاکنون  50دالر
و  39سنت برای هر بشکه بوده است .قیمت نفت خام سنگین ایران نیز در دوره
مورد بررســـی  2دالر و  52ســـنت برای هر بشکه افزایش یافت و به  57دالر و 47
سنت برای هر بشکه رسید.

معافیت مالیاتی خودروهای الکتریکی تولید ایران ابالغ شد

ســـازمان امور مالیاتی کشـــور معافیت خودروهای برقی  -بنزینـــی و خودروهای
الکتریکی ساخت داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را ابالغ کرد .به گزارش
ایرنا ،محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در این
ابالغیه تأکید کرده اســـت که به موجب تبصره ماده( )9قانون هوای پاک مصوب
 25تیر ماه  96مجلس ،خودروهای برقی -بنزینی ،موتور ســـیکلت و خودروهای
الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

تسهیالت اعطایی بانک رفاه به بخشهای مختلف اقتصادی

بانک رفاه در  7ماهه نخســـت ســـالجاری ،در بخشهای آب و کشـــاورزی،
صنعـــت و معدن ،مســـکن و ســـاختمان ،بازرگانی ،خدمـــات و متفرقه بالغ بر
 182.305میلیـــارد ریال تســـهیالت اعطا کرد .به گـــزارش روابط عمومی بانک
رفاه؛ در  7ماهه نخست سالجاری ،تعداد  2.375فقره تسهیالت قرضالحسنه
مشاغل خانگی ،اشـــتغالزایی و کارفرمایان طرحهای مددجویی به مبلغ 277
میلیارد ریال به معرفی شـــدگان کمیته امداد خمینی(ره) ،سازمان بهزیستی و
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از سوی بانک رفاه پرداخت شده است .بانک
رفاه همچنین در مدت یاد شـــده بالغ بر  1.999میلیارد ریال تســـهیالت از محل
قراردادهای سپردهگذاری صندوق توسعه ملی اعطا کرده است.

سال بیستوسوم شماره  6642دوشنبه  22آبان 1396

«ایران» از بالتکلیفی ادامه دار پالسکویی ها گزارش می دهد

نــــــــــــــــرخارز

دود پالسکو در چشم خانواده های کسبه
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ریحانه یاسینی

به نردههای کنار چهارراه ســـعدی
تکیـــه زده ،از دور چشـــم بـــه آســـمان
دوختـــه و دودهایی را تماشـــا میکند
که  24ساعت اســـت بیوقفه از زمین
باال و باالتر میروند .چشـــمهای ســـبز
جـــوان  19ســـاله را پردهای از اشـــک و
حیـــرت پوشـــانده و بریـــده میگوید:
«موبایلم هـــم در مغازه مانـــده بود.
دیگـــر کار نداریـــم .صاحـــب کار هـــم
گوشـــیاش خاموش است ،نمیدانم
چه میشود».
حـــاال نزدیک به ده مـــاه از  30دی
 ،95روزی کـــه ســـاختمان پالســـکو با
 560واحـــد تجاری دود شـــد و به هوا
رفت ،گذشته است اما هنوز هم آتش
آن قربانی میگیرد .همسران بعضی
از کســـبه ،از آنهـــا طالق گرفتـــه و جدا
شدهاند ،بعضی ازدواج فرزندانشان
به هـــم خـــورده و بعضی نیـــز عطای
پایتخـــت را بـــه لقایـــش بخشـــیده و
بـــه شـــهرهایی که شـــناخته نشـــوند،
مهاجـــرت کردهانـــد .تنـــدی آتـــش
پالســـکو تا جایی بود که بعضیها نیز
جانشان را از دســـت دادند؛ حتی یک
نفر از کســـبه بر اثر فشـــارهای شـــدید
سکته کرد و مرد.
ëëآتش طالق بر جان پالسکوییها
ساختمان پالســـکو قرار بود ظرف
 2ســـال ســـاخته شـــود ،دو مـــاه دیگر
یک ســـال از این مدت به سر میرسد
اما هنوز هیچ قدمی برداشـــته نشـــده
است .وامهایی از صد تا  300میلیون
تومـــان نیـــز وعـــده داده شـــده بود که
پالسکوییها هنوز نتوانســـتهاند از آن

منتفع شوند .از میان تمام وعدههای
داده شده ،تنها کســـبه به مجتمع نور
منتقـــل شـــدند کـــه آن هم بـــه خاطر
موقعیت این مجتمع ،نوری به کسب
و کارشـــان نتابیده .تمـــام اینها باعث
شده است تا تبعات خانوادگی زیادی
برای این کاسبان به بار بیاید .تهرانی،
نماینده شـــورای پالســـکو در گفتوگو
بـــا «ایـــران» اوضـــاع پالســـکوییها را
چنیـــن توضیح میدهـــد« :بعضی از
خانوادهها ،کارشـــان به طالق رسیده؛
طالقهایـــی که هم بیواســـطه و هم
با واســـطه بـــا کاســـبان پالســـکو بوده
اســـت .بعضی دختران و پسرانشـــان
در مرحلـــه نامزدی قرار داشـــتهاند و
ازدواجشـــان بـــه هم خـــورده .بعضی
نیز خودشان بعد از سالها زندگی ،از
همسرانشان جدا شدهاند».
برخـــی بررســـیها نشـــان میدهد
کـــه روزانـــه حداقـــل  3هـــزار نفـــر به
طور مســـتقیم به پالســـکو رفت و آمد
داشـــتند و غیرمســـتقیم 40 ،هزار نفر
کســـب و کارشـــان بـــا این ســـاختمان
که در چشـــم برهمزدنـــی فروریخت،
مرتبط بوده اســـت .نماینده شـــورای
کســـبه میگویـــد« :دقـــت کنیـــد ایـــن
آدمها کارآفریـــن و مولد بودند .صرفاً
توزیعکننـــده نبودنـــد .هر کدام شـــاید
زندگی  50تا صد نفر بهشـــان وابسته
بود ،بـــرای هر واحد فقـــط یک نفر به
مشـــکل نخورد .بار ســـنگینی تحمیل
شـــده و کســـی امیـــدی هم بـــه آینده
ندارد».
تهرانی خود  25ســـال در پالســـکو
فعالیـــت کـــرده و  2کارمنـــد در

مغازهاش داشـــته است .پسرانی دهه
شصتی دارد که یکی از آنها هنوز بیکار
اســـت و دیگری به تازگی با مشکالت
زیـــادی کار جدیدی پیدا کرده اســـت.
یکـــی از کارمندهـــای او ،جوانی متولد
 68اســـت که بعـــد از حادثه پالســـکو
دیگر نتوانست قســـط وام ازدواجاش
را پرداخـــت کنـــد .تهرانـــی میگوید:
«قســـط وامش ده مـــاه عقـــب افتاد.
بـــرای همین حســـابهای بانکیاش
را مســـدود کردند و بانک مبلغی را از
حساب ضامنها برداشـــت .در خرج
روزمرهاش هم مانده است».
ëëمرگ بعضی از کسبه
بررســـیهای «ایـــران» از روایـــت
تهرانـــی و دیگـــر کســـبه پالســـکو
نشـــان میدهد کـــه برخی از کاســـبان
در ماههـــای اخیـــر ســـکته و فـــوت
کردهانـــد .آنهـــا ســـرمایه ســـالهای
سال فعالیتشـــان را یکشبه از دست
دادنـــد ،اســـناد طلبکاریهایشـــان در
آتش سوخت و اسناد بدهکاریشان در
دســـت طلبکاران باقی مانـــد .تهرانی
میگویـــد« :فکر و خیال انـــدازه ندارد.
بعضیها نتوانستند فشارها را تحمل
کننـــد .چند نفر فوت کردهاند .یک نفر
را در نزدیکـــی خودم میشناســـم که
 15ســـال بود در پالســـکو بـــا او مراوده
داشـــتم .به خاطر این فشـــارها سکته
کرد و مرد .دو ســـه نفر را هم دورادور
شنیدهام».
او ادامـــه میدهـــد« :ایـــن آدمهـــا
کاســـب بودنـــد مـــراودات زیـــادی
بـــا شهرســـتانها داشـــتند و مرکـــز
تمـــام فعالیتشـــان پالســـکو بـــود.

 4اقتصاددان ایرانی در دانشگاه استنفورد اقتصاد نفتی ایران را بررسی کردند

پیشبینی درآمد  220میلیارد دالری نفتی ایران در سال 2040
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ëëبعضـــی دختـــران و پسرانشـــان در مرحله نامـــزدی قرار
داشتهاند و ازدواجشـــان به هم خورده .بعضی نیز خودشان
بعد از سالها زندگی ،از همسرانشان جدا شدهاند.

ëëروزانه حداقل  3هزار نفر به طور مستقیم به پالسکو رفت
و آمد داشتند و غیرمســـتقیم 40 ،هزار نفر کسب و کارشان با
این ســـاختمان که در چشـــم برهمزدنی فروریخت ،مرتبط
بوده است.

طلبکارهایشـــان خیلی زیـــاد بودند.
هیچ راهی هم پیش روی خودشـــان
نمیدیدند .فکر و خیال این اتفاقها
خیلی زیـــاد اســـت ،آنها نتوانســـتند
تحمل کننـــد ».بر اســـاس روایت او،
برخی از کاسبان دیگر نیز دچار سکته
و بیماریهای سخت دیگر شدند که
تمام آنها ناشـــی از فکر و خیالهای
سخت و تمام نشدنی بوده است.
نماینده شـــورای پالســـکو معتقد
اســـت وعدههـــای مختلـــف ،آنهـــا
را بالتکلیـــف و کار را برایشـــان
ســـختتر کـــرد .تهرانـــی در انتهای
صحبتهایش میگوید« :بالتکلیفی

دالر
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1275
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شــــــــــاخص بــــــورس

محض؛ ایـــن تمام چیزی اســـت که
اوضـــاع زندگیهـــا را به هـــم ریخته
اســـت .وعدههای زیادی به ما دادند
اما عملیاتی نشـــد .گفتنـــد به خاطر
طلبهـــا وام میدهیـــم ،حمایـــت
میکنیم .تمام این حرفها ،موجی
برای کاســـبان ایجاد کـــرد که اوضاع
بهتر میشـــود .این موج ،کار را بدتر
کرد .توقعات حمایتی شکل گرفت،
روی آن برنامه ریخته شـــد اما وقتی
اتفاق نیفتاد ،فشـــارها مضاعف شد.
افـــراد زیـــادی مجبور بـــه مهاجرت
شدند ،به شـــهرهایی رفتند که هیچ
کس آنها را نشناسد».
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گزارش «ایران» از دور زدن خودکفایی گندم به روش سودجویان

واردات گندم به بهانه خوراک دام

گزیده

عکس :ایرنا

گـــروه اقتصـــادی  /ایـــران یکـــی از
متنوعتریـــن اقتصادهـــا را در میـــان
کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه
دارد .با وجود این درآمد نفتی این کشـــور
هنوز بـــه طور تقریبی  ۳۰درصد از بودجه
و بیـــش از  ۲۰درصـــد از ارزش افـــزوده
ناخالـــص واقعی را تشـــکیل میدهد .در
همین حال ایران بهدنبال افزایش تولید
نفـــت و گاز خود و برای تحقق این برنامه
بشـــدت نیازمند جـــذب فنـــاوری نوین و
سرمایه خارجی است.
بر اســـاس برنامههـــا ،آمـــار صندوق
بینالمللی پول و تجربه ســـالهای اخیر
میتـــوان پیشبینـــی کـــرد که بخشـــی از
این هدف در افـــق  2040میالدی محقق
شـــود ،به طوری که محتملترین سناریو
از رســـیدن ظرفیت تولید نفـــت ایران با
شـــیب مالیمی به  4میلیون بشکه در روز
تا قبل از ســـال  2020و  4.4میلیون بشکه
در روز تـــا ســـال  2030خبـــر میدهد .بر
اساس بررسیهای انجام شده با استفاده
از برآوردهای ســـازمان اطالعـــات انرژی
امریـــکا ()EIAاحتمـــاالً درآمد ناخالص
ایران از این بخش نیز به  150میلیارد دالر
در ســـال  2026و  220میلیارد دالر تا پایان
دوره افق زمانی میرسد.
اینآمارنتیجهتحقیقات4اقتصاددان
ایرانی در دانشگاه استنفورد است .آنها در
مقاله خود به اهتمام بیســـابقه جهانی
برای کاهش انتشـــار کربن اشـــاره کرد ه و
بعید دانســـتهاند کـــه ایران بـــا وجود این
نگـــرش در دنیا از توســـعه ذخایر نفت و
گاز خود خسته شود .در این تحقیق آمده
اســـت که دولـــت ایران برای نیـــل به این
هدف در نظر دارد تا از طریق ارائه حدود
 ۵۰پروژه نفتی و گازی به ســـرمایهگذاران
خارجی و شرکتهای نفتی بینالمللی،
برای صنایع باالدســـتی خود در برنامه ۵
ساله ششـــم توسعه اقتصادی رقم -۲۰۰
 ۱۵۰میلیارد دالر ســـرمایه جـــذب کند .از
اینرو ســـرمایهگذاری در این بخش تا به
امروز با بستن قراردادهای «بیع متقابل»
که توسط ایران در سال  ۱۹۸۹معرفی شد،
انجام میشده است.
بنابـــر چنیـــن قراردادهایـــی پـــس از
ســـاخت میادیـــن ،مالکیـــت پـــروژه بـــه
شـــرکت ملی نفت ایـــران برمیگردد .به
جـــای قراردادهای بیع متقابل ،شـــرکت
ملی نفـــت ایران تالش میکند تا قرارداد
نفتی ایـــران را به گونـــهای معرفی کند تا
برای ســـرمایهگذاران ،جذابتـــر به نظر
برســـد .یکـــی از موانـــع اصلـــی در جذب
ســـرمایهگذاری خارجی از ســـوی بخش
نفت ایـــران ،قانـــون اساســـی جمهوری
اســـامی ایران اســـت که در آن مالکیت

خارجـــی بـــر منابـــع طبیعـــی را ممنوع
کرده اســـت .البته اعالم شـــده اســـت که
مدلهـــای جدیـــد  IPCبهطـــور بالقـــوه
میتوانند این مشـــکل را حل کنند .عالوه
بر چالشهایی که در باال ذکر شد ،توسعه
نوین در بـــازار انرژی جهان نیـــز احتماالً
تأثیـــر بـــادوام و عمیقی بـــر بخش نفتی
ایران و اقتصاد این کشـــور میگذارد .رشد
نگرانیها درباره تغییرات جوی به اتخاذ
سیاستهایی منجر شده که به طرز قابل
توجهی به کاهش انتشار کربن در جریان
رشـــد اقتصاد جهانی خواهد انجامید و از
اینرو از جذابیت سوختهای فسیلی در
بلندمدتخواهدکاست.
ëëنفتارزانایران
تعهدات اخیر اعمال شـــده از ســـوی
کشـــورها با هدف اینکه متوســـط افزایش
درجه حرارت زمین از  ۲درجه سانتیگراد
فراتر نرود و کل انباشـــت کربن در جهان
در سطحی کمتر از یک تریلیون تن باقی
بماند ،به نوبه خود این انتظار را افزایش
می دهد که نرخ رشد ساالنه تقاضا برای
نفت در جهان تا سال  ،۲۰۳۰تنها حدود
 ۰.۶درصد باشد .در بخش عرضه ،شیل
نه تنها باعث افزایش ســـطح عرضه در
جهان شد بلکه داینامیکهای بازار نفت
در جهان را به طور کامل متحول ســـاخته
اســـت .تقریباً میتوان گفت هزینه تولید
بخش عمدهای از نفت شـــیل امریکا در
میانهمنحنیهزینهعرضهنفتدرجهان
قرار گرفته است .زمان توسعه پروژه شیل
و عمر چاههای نفت شیل معموالًکوتاهتر
از منابع متعارف نفتی است که داللت بر
این دارد نفت شـــیل هماکنـــون بهعنوان
یک ضربهگیر در مقابل اوپک عمل کند.
ظرفیـــت پایـــدار فعلـــی ایـــران در
استخراج نفت خام  ۳.۷میلیون بشکه در
روز برآورد میشـــود .طی دو دهه گذشته،
ظرفیـــت تولید ایران در محـــدوده  ۳.۶تا
 ۴.۱میلیون بشـــکه در روز در نوسان بوده
اســـت .صـــادرات نفـــت ایـــران در مدت
کوتاهی پس از ساخت نخستین میادین
نفتی آغاز شـــد و تا اواســـط دهه  ۱۹۷۰به
اوج خود یعنی  ۵.۵میلیون بشکه در روز
رســـید که البته پس از انقالب سال ۱۹۷۹
تا کمتر از یک میلیون بشـــکه در روز تنزل
یافـــت .اگرچه پـــس از آن افت ،صادرات
نفت بهبود یافت و در ســـطح حدود ۲.۲
میلیون بشـــکه در روز به ثبات رســـید ،اما
مجدداً اجرای تحریـــم های بینالمللی
در سال های  2011-2012منجر به کاهش
صـــادرات نفـــت ایران بـــه کمتـــر از یک
میلیون بشکه در روز شد.
از آنجا کـــه میانگین هزینـــه تولید هر
بشـــکه نفت ایران کمتر از  ۱۰دالر اســـت،

نفت خام ایران نزدیک به قسمت پایینی
منحنی هزینه تولید نفـــت در جهان قرار
گرفته اســـت .البته همانطـــور که بحث
شـــد ،ایران در دوره زمانـــی میان مدت تا
بلندمدتتنهاخواهدتوانستافتمذکور
در تولید میادین بالغ خود را با بهرهبرداری
از منابعـــی که به آســـانی قابـــل بازیافت
نیســـتند بـــا اســـتفاده از روشهایی نظیر
 EORیا همان Recovery Oil Enhanced
جبران کند که درنتیجه به افزایش هزینه
نســـبی تولیـــد و در نهایـــت کاهش ســـود
خواهـــد انجامید .عالوه بـــر افزایش قابل
توجیـــه در هزینه بازیافت نفـــت ،تأمین
تقاضای در حال رشـــد داخلی برای نفت
و فرآوردههـــای آن نیـــز ســـربار دیگری بر
صنعت نفـــت ایـــران تحمیـــل میکند.
همانند دیگر کشورهای صادرکننده نفت
در خاورمیانه ،اقتصاد ایران نیز بشدت به
مصـــرف نفت و فرآوردههای آن وابســـته
اســـت .مصرف فرآوردههای نفتی رشـــد
 ۰.۸۵درصـــدی در تقاضا به ازای هر یک
درصد رشد در سطح فعالیت اقتصادی
را نشان میدهد .این رقم به طور متوسط
برابر با رشد ساالنه حدود ۶۰هزار بشکه در
روز است.
ëëافزایشسرعتدگرگونیها
ازاواسطدههبعد
در آخر این تحقیق نتیجهگیری شده
که عالوه بر پیشرفت اخیر در متغیرهای
اساســـی بازار انـــرژی در جهان کـــه تأثیر
معکوسی بر اقتصادهای وابسته به نفت
گذاشـــته اســـت ،ایران (با وجود داشـــتن
ذخایر وسیع) با موانع قابل توجهی برای
افزایـــش تولید نفت خام خـــود در میان
و بلندمـــدت روبهرو بوده اســـت .با تولید
بیش از  ۷۲میلیارد بشـــکه نفت تاکنون،
صنعـــت نفت ایـــران بـــه ســـمت دوره
جدیدی در حرکت است که در آن جبران
کاهش طبیعی در میادین بالغ آن صرفاً
از طریق اســـتخراج نفت از منابعی که به
آسانی قابل بازیافت نیستند (مانند نفت
ســـنگین EOR ،و آب ژرف) امـــکان پذیر
است .سرعت روند این دگرگونی از اواسط
دهه بعد بسیار بیشتر خواهد شد .برآورد
شده است که میانگین نرخ کاهش ساالنه
میادیـــن نفتی ایـــران (با درنظـــر گرفتن
تأثیر تعمیر و نگهداری) ،شـــش درصد،
میانگین بازدهی چاه جدید در سال ۲۰۱۶
برابر با  ۱.۷هزار بشکه در روز با نرخ کاهش
سال به سال  ۳.۲درصد و میانگین بازده
تزریق گاز  ۴هزار بشکه به ازای هر میلیون
متر مکعـــب باشـــد .درضمـــن چنانچه
پروژههایافزایشضریببازیافتبهطور
کامل به اجرا برسند به طور بالقوه شاهد
تداوم این روند تا سال  ۲۰۴۰خواهیم بود.

ســـــــــــکه و طال
عکس :میزان قبل از ریزش ساختمان

اخبار
وزیـــر نیرو گفت :ســـند آمایش آب محـــور در ماههای
آینـــده با هدف مدیریت درســـت و دقیـــق منابع آب،
برای حوضههای آبریز کشور تهیه میشود .به گزارش
وزارت نیـــرو« ،رضا اردکانیان» گفت :مدیریت عرضه
و تقاضـــای آب ،غذا ،خاک ،انرژی و پســـماند از جمله برنامههای بســـیار مهم
وزرات نیرو در چهار ســـال آینده اســـت و مجموعه وزارت نیرو با مشارکتجویی
و مشـــارکتپذیری باید بهدنبال تحقق این اهداف حرکت کند .وی با بیان اینکه
باید از تخصصهای مختلف برای تحقق اهداف استفاده کرد ،افزود :با توجه به
شرایط زیست محیطی کنونی کشور ،محوریت برنامههای وزارت نیرو بر مدیریت
مصرف و تقاضای منابع استوار خواهد بود.

اقتصادی

iran-newspaper

رئیس اتحادیه نانوایان میگوید با وجود خودکفایی در تولید گندم برخی به
بهانه خوراک دام ،گندم خوراکی را به اســـم گنـــدم دامی وارد میکنند و از این
توگو با «ایران» با
راه ســـود زیادی به جیب میزنند .قاســـم زراعتکار در گف 
اشـــاره به اینکه  ۳۵درصد گندم در کشور درجه یک ۳۵ ،درصد درجه دو و ۳۰
درصد درجه سه است ،گفت :متأسفانه گندم به بهانه خوراک دامی به کشور
وارد میشود اما مجدداً با گندم داخلی مخلوط میشود تا میزان گلوتن آن را
افزایش دهند .به گفته زراعت کار ،واردات در حالی انجام میشود که ایران به
خودکفایی در تولید گندم رســـیده و حتی از گندم درجه  3داخلی میتوان به
جای گندم دامی وارداتی استفاده کرد ،نیازی به واردات نداریم اما برخی از این
راه سود زیادی کسب میکنند .به گفته زراعت کار ،واردکنندگان این گندمها را با
گندم داخلی مخلوط وآرد تهیه میکنند و به نانواییها میفروشند.
در این خصوص علیرضا رستمی معاونت محصوالت کشاورزی و غذایی
توگو با «ایران» خاطرنشـــان کـــرد که با توجه به
ســـازمان حمایت نیز در گف 
ی ندارد و واردات
خودکفایی کشور در تولید گندم ،دولت هیچ نوع واردات گندم 
توسط بخش خصوصی انجام میشـــود .اسماعیل اسفندیاری پوری مجری
طرح گندم در وزارت جهاد کشاورزی نیز به «ایران» گفت گندم دامی کیفیت
پایینی دارد و واردات آن صرفاً برای مصرف دام اســـت و اینکه چگونه گندم با
کیفیت با نام گندم دامی وارد میشود باید از مسئوالنی که کیفیت یا استاندارد
محصوالت وارداتی را کنترل میکنند ،سؤال کرد.
اما رئیس اتحادیه نانوایان زیاد شـــدن تعداد نانواییها را علت مشـــکالت
این صنف نام برده و میگوید :وزیر ســـابق صنعت ،معدن و تجارت در تاریخ
یازدهم مردادماه سال گذشته دستوری مبنی بر اضافه شدن ۱۳هزار نانوایی در
کل کشور ،صادر کرد با توجه به اینکه براساس آمار حدود  ۱۵تا  ۲۰هزار نانوایی
اضافه در کشـــور وجود داشت ،این دستورالعمل غلط بود و ما اعتقاد داشتیم
که تعداد بســـیاری از این نانواییها که یارانهبگیر و اضافی بودند میتوانستند
به محلهای مورد نیاز منتقل شـــوند .همچنین محمد شریعتمداری  -وزیر
صنعت ،معدن و تجارت  -در بخشنامه جدیدی اضافه شدن نانواییها را در
دستور کار قرار داده و ما نسبت به این مسأله انتقاد داریم ،چرا که سالیان سال
است از وضعیت فعلی بهدلیل مشکالت آن انتقاد میکنیم ،اما کماکان این
مسأله ادامه دارد .رئیس اتحادیه نانوایان با بیان اینکه هنوز نمیدانیم متولی
نان در کشور کدام نهاد است ،گفت :ما هنوز نمیدانیم متولی نان وزارت جهاد
کشاورزی یا وزارت صنعت ،معدن و تجارت است.
در خصـــوص کیفیـــت گنـــدم و آرد محمدرضـــا مرتضوی رئیـــس کانون
انجمنهای صنایع غذایی معتقد است گندم تولیدی در کشور کیفیت بسیار
مناسبیداردوهمهنوعگندمدرکشورماتولیدمیشودوبیکیفیتخواندنآن
ناشکریاست.بهگفتهمرتضوی،گندمتولیدیکشورماندراستانهایفارس،
گلستان ،خوزستان و آذربایجان در وضعیتی عالی تولید میشود و حتی گندم
دوروم مورد نیاز کشـــور در داخل قابل تأمین است اما یکسری از کارخانهداران
تولیدکننده ماکارونی عالقهمنـــد به واردات گندم دوروم خارجی هســـتند که
قیمت پایینتری دارد تا هزینه تمام شده آنها کاهش یابد.
مرتضوی گفت :بخشهای مرتبط با تولید گندم ،آرد و نانواییهای کشور
خصوصی هســـتند اما چرا دولت برای همه آنها تصمیمگیری کرده و بعد از
اصل  44و خصوصیســـازی صحبت میکنـــد .زمانی که گندمهای ضعیف و
الغر وارد خرید تضمینی شده آرد شود و در نهایت با آن نان پخته شود ،این امر
باعث میشود که کیفیت نان کاهش یابد.

ëëافت  50واحدی شـــاخص کل
بورس
در دومیـــن روز معامـــات تـــاالر
شیشهای در این هفته روند قیمت
اکثر سهمها کاهشی بود و دماسنج
بازار نیز با  ۵۰واحد افت همراه شد،
شـــاخص کل بازده نقدی و قیمتی
بـــورس اوراق بهادار تهـــران پس از
 ۵۰واحـــد افت به رقـــم  ۸۷هزار و
۷۶۴واحدی رسید.
ëëرشـــد  ۶۳درصـــدی معامـــات
مسکن در منطقه  ۱تهران
آمارها حاکی از آن است با وجودی
که ســـهم منطقه  ۱از کل معامالت
مسکن شهر تهران تنها  ۱.۵درصد
است در مهرماه تعداد قراردادهای
خریـــد و فـــروش در ایـــن منطقـــه
 ۶۳درصـــد نســـبت به ماه مشـــابه
ســـال قبل افزایش یافته اســـت .به
گزارش ایســـنا ،در بین مناطق شهر
تهـــران باالترین قیمت به منطقه۱
بـــا میانگین  ۱۰میلیـــون و  ۲۶۰هزار
تومان در هر متر مربع است.
ëëافت  ۳۰درصدی تولید مس
آمـــار بـــه دســـت آمـــده از
تولیدکنندههـــای بزرگ معدنی در
هفت ماهه امســـال نشان میدهد
که مجموعه تولیدات زنجیره فوالد
بـــا رشـــد همـــراه بـــوده و در عوض
آلومینیـــوم کاهـــش خفیف و مس
کاهش  ۳۰درصدی تولید را تجربه
کردند.ایسنا
ëëعلـــت کاهـــش  79درصـــدی
صادرات سیب
مدیرکل دفتـــر هماهنگی صادرات
محصـــوالت کشـــاورزی و صنایـــع
تبدیلی ســـازمان توســـعه تجارت
ایـــران اعـــام کـــرد :برداشـــت و
نگهداری نامناســـب سیب درختی
ســـبب شـــده ارزش صادراتـــی این
محصول در نیمه نخســـت امسال
 79درصد کاهش یابـــد« .محمود
ت و گو با ایرنا درباره
بـــازاری» در گف 
آخرین وضیعت صادرات ســـیب
اظهـــار داشـــت :نبـــود مراقبتها و
زیرساختهای الزم در حوزه تولید
ســـیب پیش از صادرات آن ســـبب
شـــده تا نتوانیـــم صـــادرات خوبی
از نظـــر قیمـــت و کیفیت محصول
داشتهباشیم.

