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معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد:
تخفیف ۷ هزار میلیارد تومانی 

دولت به مردم
معــاون وزیر اقتصاد 
در امور بانکــی، بیمه و 
شــرکت های دولتــی 
گفت: »ارزش روز سهام 
موجــود در صنــدوق 
واســطه گری مالی یکم حدود ۲۳ هــزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان اســت که پس از تخفیفات مختلف 
که بر مبنای مصوبه دولت و مجلس شورای اسالمی 
محاسبه شده است، حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان پول از مــردم برای این صنــدوق، دریافت 
می شود. براین اساس، رقم تخفیف از کل مجموعه 
واحدهای ســرمایه گذاری این صندوق حدود ۷ 
هزار میلیاردتومان )معادل ۳۰ درصد( را شامل می 
شود.« به گزارش ایلنا، عباس معمارنژاد اظهار کرد: 
پذیره نویسی واحدهای ســرمایه گذاری صندوق 
واســطه گری مالی یکم از روز دوشــنبه آغاز شد. 
واحدهای سرمایه گذاری این صندوق شامل سهام 
سه بانک تجارت، ملت و صادرات ایران و همچنین 
دو شــرکت بیمه البرز و بیمه اتکایی امین است. به 
گفته معمارنژاد، افراد می توانند از طریق مراجعه به 
درگاه های غیرحضوری بانک هایی که در اطالعیه 
مذکور اعالم شده اســت، برای پذیره نویسی این 
واحدها اقدام کنند. همانطور که پیشتر اعالم شده 
بود، برای پذیره نویســی در این صندوق، نیازی به 
داشتن کد بورسی نیست، اما افرادی که دارای کد 
بورسی هستند باید حتما از طریق کارگزاری ها اقدام 
به پذیره نویســی کنند؛ افرادی هم که کد بورسی 
ندارند می توانند با کد ملی خود به پذیره نویســی 
واحدهای این صندوق اقدام کنند. وی تصریح کرد: 
رقم خرید برای هر کد ملی، ۲ میلیون تومان است که 
تا روز ۳۱ اردیبهشت این پذیره نویسی ادامه داشته و 

امکان واریز آن وجود دارد.
    

 مدیر پاالیشگاه هفتم پارس جنوبی 
در گفت وگو با ایلنا:

افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت 
تولید پاالیشگاه فازهای ۱۷ و ۱۸

پاالیشــگاه هفتــم 
پــارس جنوبی در حال 
تکمیل شــدن است و 
مجتمــع گاز پــارس 
جنوبی در کنــار انجام 
تکمیل واحدهای مختلف، اقدامات مناسبی در 
راســتای بهبود کمی و کیفی تولیدات فازهای 
۱۷ و ۱8 نیز در برنامه دارد. حسن اسعدی؛ مدیر 
پاالیشــگاه هفتم پارس جنوبــی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا اظهار داشــت: بر اساس 
مأموریت مجتمع گاز پارس جنوبی و در راستای 
ارزش آفرینی پایدار در باالترین سطح ممکن از 
مخزن گازی مشترک؛ پاالیشگاه هفتم در سال 
جاری اقدامات مهمی در راستای تولید پایدار در 
برنامه  دارد. وی افزود: مطالعات افزایش ظرفیت 
تولید پاالیشگاه از ۵ درصد به ۱۰ درصد و تست 
میدانی در هر چهار ردیف گازی و احدهای پایین 
دســتی و همچنین کنترل هدر رفت ها از جمله 
فلرینگ غیر نرمال را دستور کار داریم و برنامه ها 
تدوین شــده و در حال پیگیری و اجرا است. وی 
 off افزود: راه اندازی ســه دســتگاه کمپرسور
gas که از فعالیت های باقی مانده طرح بوده، در 
کارگروه های تخصصی پاالیشــگاه در حال اجرا 
است و واحدهای بازیافت گوگرد در فاز ۱8  شامل 
AGE؛ TGTU و دو واحد Claus و همچنین 
TGTU فاز ۱۷ نیز در ســال جاری راه اندازی 
می شــوند. این مدیر پاالیشــگاهی خاطرنشان 
کرد: میزان گوگرد تولیدی پاالیشگاه نیز در سال 

گذشته حدود ۷4درصد افزایش داشته است.
    

معاون وزیر راه و شهرسازی:
ایرالین ها موظف به ارائه ماسک 

رایگان به مسافران هستند
معــاون وزیــر راه 
وشهرســازی گفــت: 
تمام ایرالین ها موظف 
به ارایه ماســک رایگان 
به مسافران در هر پرواز 
هستند. شهرام آدم نژاد، معاون حمل و نقل وزارت 
راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
با بیان اینکه تمام شرکت های هواپیمایی در تمام 
پروازها مکلف به اجرای پروتکل های بهداشتی ابالغ 
شده، هستند، افزود: وزارت راه و شهرسازی به اجرای 
دســتورالعمل های وزارت بهداشت در بخش های 
حمل و نقل مســافری تاکید دارد. معاون وزیر راه و 
شهرسازی ادامه داد:  اســتفاده از ماسک در پرواز 
برای مسافران اجباری است و همه مسافران ملزم به 

استفاده از ماسک در طول پرواز هستند.

خبر اقتصادی
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یک کارشــناس خودرو با اشاره به 
وجود انقباض شــدید در بازار خودرو،  
گفت: تا به امروز از دولت جسارت کافی 
برای برخورد با گروه های پرنفوذ سیاسی 
و اقتصادی را ندیده ایم و بعید می دانم که 
مســئله واردات خودرو از طریق دولت 
حل شود و شاید مجلس جدید با توجه 
به جهت گیری سیاسی متفاوتی که دارد 
بتواند با واردات خودرو به شکستن فضای 

فعلی اقتصادی کمک کند!
فربد زاوه در گفت وگو با ایلنا با اشاره به 
وضعیت فعلی بازار خودرو گفت: نوسانات 
لحضه ای در این بازار بی اهمیت بوده و آن 
چیزی که دارای اهمیت است شدت تورم 

در اقتصاد کشور است. متاسفانه آنگونه 
که انتظار می رود انضباط مالی در دولت 
وجود ندارد و دولت هم به درآمدهایی دل 
بسته است که وجود خارجی ندارد و از 
طرف دیگر دست اندازی به منابع بانکی 
در حال افزایش بوده و کرونا نیز موجب 
شدت بخشیدن به این مسئله شده است.
وی ادامه داد: همه این مســائل به 
معنای پیش بینی قوی شدن تورم بیشتر 
سال جاری به نسبت سال گذشته است 
که این تورم در بازار خــودرو نیز وجود 

خواهد داشت.
زاوه افــزود: واقعیت این اســت که 
وضعیت فعلی از قدرت خرید مردم خارج 

است و مردم توانایی پرداخت این حجم 
از تورم را در هیچ یــک از حوزه ها اعم از 
مسکن، طال، لوازم خانگی و غیره ندارند.

این کارشناس خودرو افزود: غیر از 
تبعات اجتماعی این نوع فقر عمومی، 
بازارها یکی پس از دیگری از کار خواهد 
افتاد. به معنای دیگر جذابیتی که درحال 
حاضر در بــازار خودرو وجــود دارد و 
مردم از طریق خرید خــودرو و فروش 
آن با قیمت باالتر سود می کنند از بین 
خواهد رفت. زیرا تعداد مشــتریانی که 
می توانند پراید را با قیمت ۷۰ میلیون 
تومان خریداری کنند بســیار کمتر از 
کسانی است که در دو سال پیش آن را با 

۲۰ میلیون تومان خریداری می کردند و 
آن تعداد نیز کمتر از کسانی است که در 
۵ سال گذشته ۶ میلیون برای این مدل 
خودرو می پرداختند. بنابرین با انقباض 
شدیدی در بازار مواجه هستیم که از دو 
طرف قدرت خرید آسیب دیده مردم و 
افزایش شدید قیمت ها تحت فشار است 
و این شرایط سال 99 را بسیار پیچیده 

می کند.
وی اصلی تریــن راهکار حال حاضر 
در اقتصاد ایــران را انقباظ مالی دولت و 
کاهش رشد نقدینگی بیان کرد و گفت: 
کســری بودجه دولت یک خطر بسیار 
جدی است و دولت باید سعی کند این 
کســری بودجه را از طریق اوراق قرضه 
حل کند نه از طریق دســت اندازی به 

منابع بانک مرکزی.
به گفتــه وی، از طــرف دیگر خلق 
نقدینگی در بانک ها نیز باید شــدیدا 
تحت کنترل قرار گیرد و اگر نیاز اســت 
که بانک ها افزایش سرمایه نقدی داشته 
باشند، حتما این اتفاق بیفتد و شرکت ها 
اجازه نداشته باشند از طریق تورم، زیان 
خود را به سرمایه تبدیل کنند، اتفاقی که 
در صنایع خودروسازی و در صنایع دیگر 

درحال وقوع است.
این کارشــناس صنعــت خودرو 
درخصــوص احتمــال واردات خودرو 
گفت: به دلیل وجود حلقه های قدرتمند 
به ویژه قطعه سازان که در حاشیه این بازار 
سود باالیی را کسب می کنند، دولت در 
مقابل واردات خودرو به شدت مقاومت 

می کند.
وی اخبار مربوط به ضرر قطعه سازان 
را نادرست دانسته و ادامه داد: به اعتقاد 

من مردم و خودروسازان متضرران اصلی 
این بازار هستند.

زاوه بــا تاکید بر بازکــردن درهای 
واردات به روی خــودرو گفت: درحال 
حاضر واردات خــودرو حتی به صورت 
دست دوم با عمر ۵ سال در کشور ما یک 
ضرورت اقتصادی است، زیرا مردم زیر بار 
حاصل از فشارهای اقتصادی درحال له 

شدن هستند.
وی ادامه داد: دولت می تواند از طریق 
تثبیت قیمت سوخت و تسری عوارض به 
همه خودروها اعم از تولیدی و وارداتی 
مســائل را حل کند، زیرا در حال حاضر 
شرکت های خودروساز موجود در کشور 
نه تنها ارزش افزوده ای ندارند بلکه فقط 

هزینه ایجاد می کنند.
این کارشــناس خودرو ادامه داد: به 
گفته رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
ما حدود ۱۰۰ میلیــارد دالر در زمانی 
که قیمت نفت 4۰ دالر بود یارانه انرژی 
پرداخت می کردیــم. بنابراین می توان 
گفت که ما راه را اشتباه آمده ایم و حاال که 
قیمت نفت کاهش یافته است، بهترین 
زمان برای شناورسازی قیمت سوخت 
و آزادسازی واردات در همه حوزه ها اعم 
از خودرو، لوازم خانگی و غیره اســت! تا 
بتوانیم تعرفه را از طریق مستقل از محل 
ساخت اخذ کنیم. یعنی هرکاالیی که 
فروخته می شود روی ارزش افزوده و یا 
روی شماره گذاری آن تعرفه بگیریم تا 
مردم انتخاب درست تری داشته باشند!

وی احتمال کاهش و یا تثبیت قیمت 
خودرو را بســته به میــزان تعرفه های 
واردات خودرو بیان کرد و گفت: اگر این 
میزان با توجه به تعرفه های سال 9۷ باشد 

هیچ تاثیری در بازار نداشته اما در قیمت 
خودروهای مدل های باالی بازار تعدیل 
خواهد کرد. و اگر تعرفه ها برداشته شود 
قطعا در قیمت ماشین های ارزان قیمت 
به شــدت موثر بــوده و موجب کاهش 

قیمت شدید آنها خواهد شد.
زاوه دامــه داد: زمانــی کــه مردم 
می توانند با مبلــغ ۷۵ میلیون تومان 
خودروی مدل ۲۰۱۲ خریداری کنند، 
خرید خودرویــی مانند پراید توجیهی 
نخواهد داشــت. بنابراین قیمت های 
خودروهای داخلی مانند؛ پراید به میزانی 
ســقوط خواهد کرد کــه رغیبی برای 
ماشــین های وارداتی دست دوم وجود 
نداشته باشد. در آن صورت شرکت های 
خودروســاز داخلی فکری به حال خود 
خواهند کرد تا در این فضا زنده بمانند و 

زنده نیز خواهند ماند.
به گفته وی؛ دو کشور ترکیه و رومانی 
نمونه بارزی هستند که درهای واردات 
خودروهای دســت دوم را به روی خود 
گشودند و مشاهده می  کنیم که نه تنها 
اقتصاد آنها از بین نرفت بلکه شــکوفا 

نیز شد.

یک کارشناس با اشاره به انقباض شدید در بازار خودرو:

دولت جسارت کافی برای برخورد با گروه های پرنفوذ را ندارد
کارشناس صنعت 

خودرو: به دلیل وجود 
حلقه های قدرتمند به ویژه 
قطعه سازان که در حاشیه 

این بازار سود باالیی را 
کسب می کنند، دولت در 

مقابل واردات خودرو به 
شدت مقاومت می کند

فروش ویژه کارت طالیی امداد خودرو کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی آغاز شد. 

 به گزارش خبرنگار ایلنا، امدادخودرو کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی بیش از 8۰۰ دستگاه 
خودروی امدادی )سبک و سنگین( در اختیار 
دارد و با بیش از  ۲۰ شــرکت امدادی در سراسر 
کشور  قرارداد منعقد کرده است که هرکدام از این 

شرکت ها صدها ماشین در اختیار دارند.
امداد خودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 
مجری ارائــه خدمات پس از فــروش برخی از 
شرکت های خودروساز در سراسر کشور، مجری 
ارائه خدمات خودرویی به برخی از شرکت های 
بیمه ای )اجرای طرح های مشترک(، مجری ارائه 
خدمات امدادی در زمینه اجرای طرح های ویژه 
ترافیکی با همــکاری مدیریت خدمات و منابع 

نیروی انتظامی است.
عضویــت در فدراســیون بین المللــی 
اتومبیلرانی، عضویت در اتحادیه ی بین المللی 

جهانگردی، عضویت در SOS جهانی، عضویت 
در ســتاد مرکزی هماهنگی خدمات ســفر و 
عضویت در کمیتــه اجرایی طرح هــای وِیژه 
ترافیکی پلیس راهور ناجا ازجمله ویژگی های 
امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 

است.
تمامــی اتومبیل های امــداد خودروی 
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی امکانات یک 
تعمیرگاه کامل را دارنــد، جک هیدرولیکی 
۳ تنی، جرثقیل دســتی و لوازم اضافی)کابل 
و زنجیر(، جعبــه ابــزارآالت مختلف )پیچ 
گوشــتی های مختلف- اره آهن بر با کمان – 
آچارهای مختلف بکــس- تخت- رینگی و... 
(، پیچ گوشتی 4 سو و ۲ ســو – پیچ گوشتی 
مچی– انبردســت – انبرقفلــی – دم باریک 
– آچار فرانســه – آچار قفلــی – آچار تخت 
یک ســری – آچار رینگی یک سری – یچار 
یک سری – تخت یک ســری – آچار یک سر 

بکس انبری – بکس یک جعبــه – آچار آلن 
ستاره ای یک دست – آچار آلن شش پر یک 
دست –آچار آلن هشت پر یک دست – چکش 
– قلم – دستگاه شارژ باطری و دینام – فازمتر 
تستر یا اهم متر- رابط باطری – قیف روغن – 
گالن آب – گالن بنزین – المپ تستر- چراغ 
سیار – سیم رابط باطری به باطری – تایلیور 
بزرگ ترک متر – تایلیــور کوچک – فرچه 
ســیمی – خار جمع کن – خار باز کن – آهن 
ربا – آچار گاز تنظیم کاربراتور – آچار شمع، 

چکش پتک ۳/۵ کیلوگرمی و ...
با هزینه ای بسیار اندک می توانید خدمات زیر 

را دریافت کنید:
۱. اعزام امدادگر به صورت شــبانه روزی در 

سراسر کشور
۲. حمل خودرو در شــهر با خودروی سوار و 

یدک کش تا اولین تعمیرگاه
۳. حمل خودرو در جاده با خودروی سوار و 

یدک کش تا اولین شهر و تعمیرگاه
4. تعویض باتری
۵. اتصال باتری

۶. تعویض الستیک
۷. سوخت رسانی
8. مشاوره تلفنی

9. بازدید سیستم خنک کننده
۱۰. بازدید سیستم برق خودرو

۱۱. بازدید سیستم سوخت رسانی

۱۲. بازدید سیستم ترمز و کالچ
۱۳. صدور اسناد و گواهینامه بین المللی

۱4. پرداخت مبلغ فاکتور
فروش فروش ویژه کارت طالیی امداد خودرو 
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی آغاز شده است و 
عالقمندان و متقاضاین می توانند با شماره گیری 
۶۶9۵۶۶۱۰ داخلی ۳۰۵ و ۳۱۰ و شماره های 
۰9۱۲۷9۲۵4۱9 و ۰9۳۶۷۷۰۶۳۶9 تماس 

بگیرید.

 آغاز فروش ویژه کارت طالیی امداد خودرو 
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 

گزارش

برداشت گندم در سال زراعی به دلیل شرایط جوی و بارندگی 
با تاخیر انجام شده به نحوی که به جای برداشت در اسفندماه سال 
گذشته برداشت از نیمه فروردین ماه سال جاری آغاز شده است. 
تاخیر در برداشت موجب شد دولت برای پرداخت بهای گندم 
فرصت بیشتر داشته باشد، اما با توجه به افزایش قیمت خرید 
تضمینی، کارشناســان نگران پرداخت مطالبات در زمان اوج 

تولید هستند.
به گزارش ایلنا؛ هر ساله دولت در ابتدای فصل خرید، پرداخت 
بهای گندم کشاورزانی که در قالب خرید تضمینی از آن ها تحویل 
می گیرد را در زمان کوتاهی پرداخت می کند، اما با ادامه خریدها و 
رسیدن به اوج تولید بر روزهای پرداخت مطالبات افزوده می شود.
هر چند کارشناســان عملکرد دولت در سال گذشته برای 
پرداخت مطالبات گندمکاران را مناسب ارزیابی می کنند، اما با 
توجه به افزایش نرخ خرید تضمینی در سالجاری در شرایطی که 
دولت مشکالت اقتصادی زیادی دارد، این نگرانی به وجود آمده 
که دولت در اوج تولید با مشــکالت مالی جدی در پرداخت ها 

مواجه شود.

با توجه به شرایط بد اقتصادی دولت ناشی از کاهش چشمگیر 
قیمت نفت و رکود حاصل شیوع ویروس کرونا به نظر می رسد 
نگرانی گندمکاران درباره احتمال کمبود مالی دولت در پرداخت 

مطالبات بجا باشد.
علی قلی ایمانی، نایب رئیس بنیــاد ملی گندمکاران ایران، 
در گفت وگو با ایلنا در اینباره، گفت: از نیمه فروردین برداشت 
گندم در مناطق گرمسیری مانند: بوشهر، هرمزگان، سیستان و 
بلوچستان، فارس و جنوب کرمان آغاز شده است. وی اضافه کرد:  
در حال حاضر پرداخت ها تقریبا به روز انجام می شود و دولت به 
گندمکاری بدهکار نیست. ایمانی افزایش قیمت خرید گندم 
از ۲ هزار ۲۰۰ تومان به ۲ هــزار و ۵۰۰ تومان با توجه به هزینه 
تولید تصمیم درستی بود، اما برای پرداخت آن به گندمکاران 
باید برنامه ریزی دقیق انجام شود. وی منابع در نظر گرفته شده 
برای پرداخت بهای گندم را از محل هدفمندی یارانه ها در بودجه 
سنواتی، از سیســتم بانکی و فروش آرد و گندم توسط شرکت 
بازرگانی دولتی عنوان کرد. ایمانی میزان منابع مالی مورد نیاز 
برای خرید ۱۰.۵ میلیون تن گندم در قالب خرید تضمینی را 

۲8 هزار میلیارد تومان دانست. وی میزان تامین مالی از محل 
هدفمندی یارانه ها در بودجه سنواتی را ۱۲ هزار میلیارد تومان، 
از سیستم بانکی را ۱۱ هزار میلیارد تومان و از محل فروش آرد و 
گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی را ۵ هزار میلیارد تومان اعالم 
کرد. ایمانی اظهار کرد: ما نگرانی کمتری برای تامین مالی از دو 
منبع هدفمندی یارانه ها و سیستم بانکی داریم، اما تامین مالی از 
محل فروش آرد و گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی موضوعی 

است که احتمال می رود مشکل ساز شود.
وی با اشاره به افزایش قابل توجه هزینه های تولید، افزود: با 
توجه به افزایش چشمگیر هزینه نهاده، خدمات، حمل و نقل و 
ماشین آالت و تجهیزات برای تولید جلوگیری از هر گونه تاخیر 
در پرداخت مطالبات ضرروی اســت چراکه می تواند تولید را 
تحت تاثیر خود قرار دهد. ایمانی تاکید کــرد: هزینه تولید بار 
سنگینی بر دوش کشاورزان گذاشته که دولت می تواند با پرداخت 
به موقع بهای محصول بخشی از آن را بکاهد. وی یکی از نمونه های 
نهاده های که افزایش چشــمگیر داشته است را سم کشاورزی 
عنوان کرد که از سال 9۷ تا کنون رشــد قیمت ۳۰۰ درصدی 

داشته است. به گفته وی؛ عالوه برهزینه های تولید، کشاورزان با 
مشکالت جدی در تامین معیشت خود روبه رو هستند.

وی مدت زمان مناســب پرداخت بهای گندم به کشاورزان 
در شرایط کنونی اقتصاد را ۳ روز تا حداکثر یک هفته دانست.

ایمانی  معتقد اســت؛ تاخیر بیش از یــک هفته می تواند 
کشاورزان را با مشکل تامین نیازمندی های روزانه  شان مواجه 

کند.
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران بیشــترین نگرانی 
کشاورزان را مربوط به زمان اوج برداشت محصول در خردادماه 
عنوان کرد که الزم است دولت منابع مالی زیادی را در مدت زمان 

کوتاه برای پرداخت مطالبات تامین کند.

آیا دولت خردادماه با کمبود منابع روبه رو نمی  شود؟  

گندمکاران، نگران زمان اوج برداشت محصول

خبر ویژه


