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 ۶۵۰ میلیون دالر
ینه ساخت سکوهای فاز ۲۲ پارس جنوبی هز

مجری طرح توس��عه فازه��ای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی 
گفت: هزینه چهار س��کو مربوط به فاز ۲۲ پارس جنوبی حدود 
۶۵۰ میلیون دالر شده است که از طریق صندوق توسعه ملی و 

منابع داخلی وزارت نفت تامین شد.

فرهاد ایزدجو در گفت وگو با مهر هزینه ساخت چهار سکو 
مرب��وط به ف��از ۲۲ پارس جنوبی را ح��دود ۶۵۰ میلیون دالر 
اعالم کرد و گفت: هزینه س��اخت سکویی که عملیات ساخت 
آن به اتمام رس��یده و روز پنج شنبه بارگیری شد، حدود یک 

چهارم این مبلغ و به طور تقریبی ۱۷۰ میلیون دالر است.
وی درباره منبع تامین مالی این پروژه تصریح کرد: بخشی 
از این تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و بخشی دیگر 

نیز از منابع داخلی وزارت نفت انجام شده است.

درفروشگاههایزنجیرهایصورتمیگیرد
خ مصوب یع کاالهای اساسی شب عید به نر توز

رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای گفت: محصوالتی 
از قبیل تخم مرغ، مرغ، گوش��ت، برنج و روغن به قیمت بــــازارروز

مص��وب س��تاد تنظیم ب��ازار در این فروش��گاه ها عرضه 
می شوند و قرار است میوه نیز با ۱۵ تا ۲۰ درصد تخفیف توزیع شود.

به گزارش ایسنا، امیرحسین فخریان در نشستی خبری به ارائه توضیحاتی 
درباره  فعالیت فروش��گاه های زنجیره ای در کش��ور پرداخ��ت و گفت: در حال 
حاضر حدود ۹۰ شرکت با ۱۱۰ برند و ۳۵۰۰ شعبه، عضو این اتحادیه هستند 
و این فروشگاه ها در ماه های پایانی سال موفق به حفظ ثبات قیمت ها شده اند 

و در اکثر مواقع قیمت های کاالی ارائه شده در آنها افزایش نیافته است.
وی همچنین به بازرس��ی های متعددی که از این واحدها صورت می گیرد 
اشاره کرد و افزود: با توجه به بازرسی های صورت گرفته یکی از اصنافی بودیم 

که کمترین سطح شکایت ها را داشته ایم.
رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای کشور اظهار کرد: یکی از نقاط ضعف 
ما در حال حاضر این اس��ت که هنوز موفق به فعالیت های برون مرزی نشده ایم. 
البته امیدواریم که در س��ال پیش رو بتوانیم شعبه های خود را در خارج از ایران 

توسعه دهیم و از این طریق بتوانیم نقشی در صادرات کاال داشته باشیم.
فخریان از عراق به عنوان یکی از اولین کشورهایی که در دستور کار قرار 
دارد، یاد کرد و گفت: حتما س��ال آینده فعالیت خود را در یک یا دو کش��ور 
آغاز خواهیم کرد و عمان و س��ایر کش��ورهایی که ممکن است در آنها شرایط 

مناسبی داشته باشد نیز در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین از ورود این فروشگاه ها به توزیع کاالهایی که مشمول قیمت 
در نظ��ر گرفته دولت در زمینه  تنظیم بازار می ش��وند، اش��اره کرد و گفت: در 
زمینه کاالهایی مانند تخم مرغ با توجه به این که با بیماری ایجاد ش��ده بخش 
قابل توجهی از مرغ های تخم گذار از بین رفته اند، ش��اید پنج تا شش ماه طول 

بکشد که این ظرفیت از دست رفته جایگزین شود. 
رئیس اتحادیه فروش��گاه های زنجیره ای کش��ور همچنین متذکر شد: در 
ح��ال حاضر تخم مرغ به نرخ س��تاد تنظیم بازار و با قیم��ت ۱۲ هزار و ۶۰۰ 
تومان در فروش��گاه های زنجیره ای توزیع می ش��ود و البته در کنار این کاالها 
س��ایر کاالهایی که تنظیم بازاری محسوب نمی شوند هم در فروشگاه ها وجود 
دارد تا اگر افراد مایل به خرید کاالیی غیر از کاالهای تنظیم بازاری هس��تند، 
مشکلی در تامین مایحتاج خود نداشته باشند.اما رئیس اتحادیه فروشگاه های 
زنجیره ای کش��ور در ادامه صحبت های خود به موضوع برنج های هندی اشاره 
کرد و گفت: زمانی دولت در حال تصمیم گیری بود که به این کاال ارز مبادله ای 
اختصاص دهد یا خیر. اما اکنون در این زمینه هنوز به نتیجه رسیده و قیمت 
برن��ج هندی به نرخ واقعی نرس��یده که امیدواریم با تصمیمات مناس��ب مانع 

نوسانات زیاد در قیمت این نوع برنج شود.

تکالیفبهارستانیهابرایدولت؛
اولتیماتوم مجلس به وزارت صنعت برای حمایت از تولید

مجلس شورای اسالمی با اصالح دو تبصره در الیحه بودجه 
توسعه سال ۱۳۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا مسیر

در راستای تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی تا پایان 
خرداد س��ال آینده کاالهای مصرفی عمده واردات��ی و قاچاق دارای مزیت تولید 

داخل را شناسایی و برای افزایش سهم تولید داخل برنامه ریزی کند.
به گزارش ایس��نا، مجلس ش��ورای اس��المی، با اصالح دو تبصره ۷ و ۱۰ 
الیحه بودجه س��ال ۱۳۹۷ مقرر ک��رد وزارت صنعت، مع��دن و تجارت برای 
تقوی��ت تولی��د داخل و حفظ منابع ارزی کش��ور حداکثر ت��ا پایان خردادماه 
۱۳۹۷ کااله��ای مصرفی عمده وارداتی و قاچ��اق دارای مزیت تولید داخل را 

شناسایی کرده و برای افزایش سهم تولید داخل آنها برنامه ریزی کند.
همچنین برای اجرای این حکم، دولت مکلف است مشوق های الزم موضوع ماده 
۳۱ قانون حمایت از تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به صورت جمعی - 

خرجی برای تولید حداقل ۱۰ درصد ارزش کاالهای این بند را فراهم کند.
در حالی قرار بود سه طرح حمایتی از تولید در سال ۱۳۹۶ با اعتباری معادل ۵۰ 
هزار میلیارد تومان مدنظر قرار گیرد اما در این بین تنها آمار مربوط به پرداختی ها 
در طرح رونق تولید قابل اشاره بوده و دو طرح دیگر تحت عنوان "بهسازی و نوسازی 
صنایع" و نیز "حمایت از تولید و اشتغال بنگاه های اقتصادی و طرح های نیمه تمام" 
را عمال می توان شکست خورده دانست. از ابتدای سال جاری قرار بر این بود که سه 
طرح حمایتی تحت عناوین "رونق تولید"، "بهسازی و نوسازی صنایع" و حمایت 
از تولید و اشتغال" با اعتباری معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان مدنظر قرار گیرد. این 
طرح ها به ترتیب مربوط به رونق تولید ۱۰ هزار واحد صنعتی با اعتباری معادل ۲۰ 
هزار میلیارد تومان، نوسازی و بهسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی با اعتباری معادل ۱۰ 
هزار میلیارد تومان و حمایت از تولید و اشتغال ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تامین 

مالی ۶۰۰۰ واحد نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد بود.
نوسازی و بهس��ازی صنایع یکی از برنامه های اصلی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در س��ال جاری تلقی و بر اجرای آن توس��ط مسئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تاکید شد. مساله ای که به گفته آن ها نیاز جدی و مبرم صنعت 
کشور است چراکه با فرسوده ش��دن بسیاری از تجهیزات و واحدهای صنعتی 
امکان رقابت تولیدات صادرات گرا برای واحدهای مربوطه وجود ندارد و صنعت 
کشور در این زمینه با چالش جدی روبرو شده است. نکته قابل تامل درخصوص 
"بهسازی و نوسازی صنایع" و حمایت از تولید و اشتغال" این است که در طرح 
بهسازی و نوسازی صنایع قرار بر این بود که ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
جهت نوسازی و بهسازی صنایع پرداخت شود که از این رقم تنها ۴۸۰ میلیارد 
تومان تاکنون محقق ش��ده اس��ت. طرحی که محس��ن صالحی نیا معاون امور 
صنای��ع وزارت صنع��ت، معدن و تجارت به صراحت ضمن ابراز تاس��ف از عدم 

موفقیت در پرداخت تسهیالت نوسازی و بهسازی صنایع خبر داد.

اخبار

وز  های  اعالم ساعت کار بانک  پاسارگاد در ر
وز سال 97 پایانی سال 9۶ و تعطیالت نور

بانک  پاس��ارگاد ضمن تبریک پیش��اپیش به 
مناسبت فرارسیدن سال نو و آرزوی سالمتی 
و موفقیت برای کلیه هموطنان گرامی، ساعات 
کار ش��عبه های خود را در روزهای پایانی سال 

۱۳۹۶ و تعطیالت نوروز سال ۱۳۹۷ اعالم کرد.
با توجه به فرارس��یدن ایام پایانی سال ۹۶ و نزدیک 
شدن به آغاز تعطیالت نوروز، جهت رفاه حال مشتریان، 
ش��عبه های بانک  پاسارگاد در تهران و شهرستان ها از روز 
 شنبه مورخ ۱۹ اسفند لغایت روز دوشنبه مورخ ۲۸ اسفند 
به استثنای روز های سه شنبه مورخ ۲۲ اسفند، پنج شنبه 
مورخ ۲۴ اسفند، جمعه مورخ ۲۵ اسفند )تعطیل رسمی(، 
تا ساعت ۱۷:۳۰ آماده ارایه انواع خدمات بانکی به مشتریان 
گرامی هستند. س��اعت کار شعبه های بانک  پاسارگاد در 
روزهای سه شنبه مورخ ۲۲ اسفند )چهارشنبه سوری( تا 
س��اعت ۱۶ و ۲۴ اسفند تا س��اعت ۱۳ است. شعبه های 
منتخب بانک  پاسارگاد در روز سه شنبه مورخ ۲۹ اسفند 
۱۳۹۶ و روزهای ۳ ،۴ و ۱۰ فروردین ۱۳۹۷، از ساعت ۹ 
الی ۱۳ خدمات بانکی را به مشتریان عزیز ارایه می دهند. 

بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از سومین 
وستائیان و عشایر نمایشگاه توانمندی های ر

رئی��س هیئ��ت مدی��ره و مدیرعام��ل بانک 
کشاورزی از سومین نمایشگاه توانمندی های 

روستاییان و عشایر کشور بازدید کرد.
روح ال��ه خدارحم��ی ضم��ن بازدید از 
نمایش��گاه، در برخی غرفه ها حضور یافت و با مسئوالن 

این غرفه ها دیدار و گفت و گو کرد.
بان��ک کش��اورزی نی��ز با برپای��ی غرف��ه و حضور 
کارشناسان مطلع، پاسخگوی مراجعان و بازدیدکنندگان 
در س��ومین دوره از این نمایشگاه بود. سومین نمایشگاه 
توانمندی های روستاییان و عشایر کشور با رویکرد تبیین 
نقش روستاییان و عشایر در تحقق سیاست های اقتصاد 

مقاومتی، از ۱۵ تا۱۸ اسفندماه در تهران برگزار شد.

بیمه دی برنده جایزه تعالی سازمانی شد
شرکت بیمه دی در پانزدهمین همایش تعالی 
سازمانی که توسط سازمان مدیریت صنعتی 
برگزار ش��د به عنوان تنها ش��رکت بیمه ای، 
موفق به کسب »تقدیرنامه دوستاره« از جایزه 

ملی تعالی سازمانی گردید.
ش��رکت بیمه دی در بین ۲۵ ش��رکت در س��طح 
تقدیرنامه به عنوان تنها شرکت بیمه ای موفق به کسب 
تقدیرنامه دو ستاره تعالی سازمانی از پانزدهمین همایش 
ملی تعالی سازمانی شد. بیمه دی پس از ماه ها تالش و 
با انسجام سازمانی توانست مراحل اولیه مؤلفه های یک 

سازمان متعالی را در شرکت پیاده سازی کند.

خصوصی س��ازی شرکت های 
خودروس��از در حال��ی ای��ن اتــــــول

روزه��ا ب��ه موضوع��ی برای 
اظهارنظ��ر مدیران ای��ن صنعت تبدیل ش��ده که 
واگذاری سهام خودروسازان به برخی شرکت های 
قطعه س��از عامل��ی برای تش��دید انحص��ار در این 
صنعت خواهد بود و همین مسئله، نظارت بر روند 

خصوصی سازی خودروسازان را ضروری می سازد.
به گزارش فارس، خصوصی سازی شرکت های 
خودروس��از موضوعی است که هر از چندگاهی در 
بین فعاالن صنعت خودروس��ازی و قطعه س��ازی 
مط��رح می ش��ود و تالش های��ی از س��وی برخی 
ش��رکت ها در این خصوص صورت می گیرد. اخیراً 
نی��ز برخی مدیران خودرویی کش��ور به اظهارنظر 
در این زمینه پرداخته اند و واگذاری ش��رکت های 

خودروساز را امری ضروری عنوان می کنند.
هاشم یکه زارع، مدیرعامل شرکت ایران خودرو 
از جمله مدیرانی است که یک ماه پیش با بیان اینکه 
خصوصی سازی، صنعت خودرو را نجات خواهد داد، 
گفته بود: اگر ۳ صندلی هیات مدیره ایران خودرو و 
۳ صندلی سایپا به سرمایه گذاران خصوصی واگذار 
شود و عصر امروز نیز مدیران عامل این دو شرکت 

تغییر کنند به نفع کشور است.

واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی
مش��اور خودروی��ی وزی��ر صنعت ب��ا انتقاد از 
خصوصی س��ازی خودروس��ازان در دولت های قبل، 
برنامه دولت دوازدهم برای خصوصی س��ازی این دو 

شرکت را تشریح کرد.
 اصغر خسروشاهی طی گفت وگویی با اشاره به 
این موضوع که سیاس��ت و رویکرد وزارت صنعت،  
حمایت از تولید داخلی است، گفت: صنعت خودرو، 
به عن��وان یکی از صنایع بزرگ کش��ور اس��ت که 
بای��د توجه ویژه ای به آن ش��ود. وی ب��ا بیان اینکه 
در حال حاضر س��االنه ۲ میلیون خودرو نیاز کشور 
است، گفت: طبیعتا چنین ظرفیتی در بازار داخلی، 
فرصت بسیار مناسبی برای نوسازی و توسعه صنعت 
خودرو کشور اس��ت که باید از این فرصت استفاده 
کرد. خسروش��اهی افزود: صحیح نیست که چنین 

بازار بزرگی صرفا در اختیار خارجی ها قرار گیرد.

مشاور خودرویی وزیر صنعت خاطرنشان کرد: 
نی��از بازار داخلی به خ��ودرو و از طرف دیگر وجود 
ظرفیت مناس��ب تولید و وجود نیروهای متخصص 
فن��ی بومی زمینه را برای رش��د و توس��عه صنعت 
خودرو مهیا نموده اس��ت. وی گف��ت: من معتقدم 
باید به س��مت تولید داخ��ل حرکت کنیم ولی این 
به معنای آن نیس��ت که رقابت وجود نداشته باشد. 
ما در داخل کش��ور می توانیم رقابت ایجاد کنیم تا 
تولیدکنندگان در رقابت با یکدیگر بهترین محصول 

را با قیمت و کیفیت مناسب به مردم ارائه کنند.
خسروشاهی حرکت به سمت خصوصی سازی 
واقعی را بهترین راه برای توسعه و نوسازی صنعت 
خودرو عنوان نمود و گفت: یکی از سیاس��ت هایی 
که باید دنبال ش��ود، خصوصی سازی شرکت های 
خودروسازی است که باعث ایجاد رقابت و مدیریت 

حرفه ای در صنعت خودرو خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت به شدت از سیاست های 
خصوصی س��ازی حمایت می کند تصریح کرد: این 
کار در صنع��ت خودروس��ازی عملیات��ی اس��ت و 
خصوصی سازی شرکت های خودروسازی در برنامه 
دولت است ولی از نظر اجتماعی در جامعه بایستی 

آمادگی الزم وجود داشته باشد.
خسروش��اهی افزود: با توجه به جایگاه و وسعت 
صنعت خودرو در کش��ور، دول��ت صرفا تصمیم گیر 
نیست. نهادهای دیگری نیز تاثیرگذار هستند که باید 
همه دست به دس��ت همدیگر دهند. وی با اشاره به 
اینکه ظاهرا س��هم دولت در خودروسازان حدود ۲۰ 
درصد می باشد، خاطرنشان کرد: واقعیت امر این است 
که شرکت های خودروسازی همچنان دولتی هستند.

خسروش��اهی با انتقاد از نحوه خصوصی سازی 
خودروسازان در دولت های قبلی گفت: سیاست های 
دولت های قبلی درخصوصی س��ازی خودروس��ازان 
اشتباه بوده است و خصوصی واقعی صورت نگرفته 
اس��ت. باید به بخش خصوصی واقعی واگذار ش��ود 
ک��ه اهلیت آن را داش��ته باش��ند و تخصص ش��ان 
در ح��وزه خودرو باش��د. وی افزود: متاس��فانه در 
رون��د خصوصی س��ازی، ش��رکت های زیرمجموعه 
ایران خودرو و س��ایپا اقدام به خرید س��هام این دو 
شرکت نموده اند. لذا به نحوی اکثریت هیئت مدیره 

این دو شرکت در اختیار مدیران دولتی است.

خسروشاهی در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد 
قطب سوم با محوریت ایدرو عملیاتی است، گفت: 
من با این ش��کل که دولت باید قطب س��وم ایجاد 
کند،  مخالف هس��تم. ما قرار است خصوصی سازی 
کنیم این به آن معنا است که دولت حضور نداشته 
باش��د. پس معنا ندارد که قطب س��وم با محوریت 
دولت صورت گیرد. وی افزود: باید سیاس��ت هایی 
ایج��اد کنیم که خودروس��ازان خارج��ی یا بخش 
خصوصی در صنعت خودرو س��رمایه گذاری کنند 
و قطب س��وم با محوریت بخش خصوصی ش��کل 
گیرد. وزارت صنایع و دولت بایستی زمینه را مهیا 

کند و نه اینکه خودش سرمایه گذاری نماید.
خسروشاهی در پایان درخصوص قرارداد ایدرو 
و رنو نیز گفت: سهم ایدرو در قرارداد رنو حداقل و 
حدود ۲۰ درصد است. این سهم به نوعی تضمین 
کنن��ده س��رمایه گذار بخش خصوص��ی داخلی و 
سرمایه گذار خارجی است. وی گفت: قرارداد ایدرو 

و رن��و در ح��ال مذاکرات نهایی اس��ت و به زودی 
مراحل اجرایی کار آغاز می شود.

آفت صنعت
هرچن��د دولتی بودن یکی از آفت های صنعت 
کش��ور محس��وب می ش��ود اما نحوه واگ��ذاری و 
خصوصی سازی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است 
و در ادامه فعالیت ش��رکت ها و همچنین مدیریت 
بازار نقش بس��یار مهمی دارد. ب��ه این ترتیب که 
خصوصی سازی خودروس��ازان باید طوری صورت 
گی��رد که وجود انحصار را در این صنعت تش��دید 
نکند. این در حالی اس��ت که هم اکنون بحث هایی 
مبنی بر واگذاری س��هام خودروس��ازان به شرکت 
کروز به عنوان یکی از فعاالن صنعت قطعه س��ازی 
که س��هم بزرگی در تأمین قطعات خودروها دارد، 
مطرح اس��ت. کروز شرکتی اس��ت که هرچند نام 
آن در بین ش��رکت های قطعه س��از ق��رار دارد اما 

طی س��ال های گذشته اس��نادی مبنی بر واردات 
قطعات نیز توس��ط این شرکت منتشر شده است. 
این ش��رکت هم اکنون از نقش بزرگی در مدیریت 
تأمین قطعات خودروس��ازان برخوردار اس��ت و با 
احتس��اب ش��رکت های وابس��ته، حدود ۲۰ تا ۳۰ 

درصد در شرکت های خودروساز سهم دارد.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند در صورتی 
که سهام خودروسازان به کروز واگذار شود انحصار 
بزرگ��ی در تأمین قطعات، تولید خودرو و مدیریت 
بازار خودرو ایجاد خواهد شد و همین مسئله باعث 
تضعیف بس��یاری از قطعه سازان دیگر خواهد شد. 
در عی��ن حال اگر ب��ه گفته یک��ه زارع، ۳ صندلی 
از هیأت مدیره ش��رکت های خودروس��از به بخش 
خصوص��ی واگذار ش��ود، در واق��ع ۳ صندلی از ۵ 
صندلی مدیریتی به یک ش��رکت خصوصی واگذار 
می شود و همین موضوع مدیریت این شرکت ها را 
به صورت دائم العمر به آن شرکت واگذار می کند.

هرچند مقاومت هایی از س��وی مدیران دولتی 
برای بروز چنین اتفاقی صورت گرفته اما باید دید 
در ادامه، چه سرنوشتی برای واگذاری شرکت های 

خودروساز رقم خواهد خورد.
در جریان خصوصی سازی خودروسازی ها، خرید 
ضربدری سهام سایپا در بین شرکت های زیرمجموعه 
این گروه خودروس��ازی نیز اتفاق تلخی بود که طی 
س��ال های گذشته تجربه شد و حاال برای جلوگیری 
از تکرار این دس��ت اتفاقات باید دقت بیش��تری در 

واگذاری سهام خودروسازان صورت گیرد.
خصوصی سازی واقعی خودروسازان قطعاً اتفاقی 
مثبت در جه��ت افزایش بهره وری آنه��ا و ارتقای 
تولیداتشان خواهد بود، اما اگر این خصوصی سازی 
باعث انحصار در صنعت خودرو ش��ود، به طور قطع 
وضعیت این صنعت بهتر از ش��رایط فعلی نخواهد 
ب��ود و در آن زم��ان، دولت نی��ز نمی تواند دخالت 
موث��ری در تغییر رویه این صنعت داش��ته باش��د. 
از همین رو، واگذاری ش��رکت های خودروس��از به 
بخ��ش خصوصی کارآمد و جلوگی��ری از واگذاری 
بخش اعظم س��هام به یک شرکت خاص از اهمیت 
باالیی برخوردار است که مسئوالن دولتی و به ویژه 
مدیران سازمان خصوصی سازی باید توجه ویژه ای 

به آن داشته باشند.

منتقدانچاشنیانحصارطلبیدرصنعتخودرورابررسیکردند؛

انگشت خصوصی سازی 
روی زنگ خودروسازی

عضوهیاترئیسهکمیتهایرانیاتاقبازرگانیخبرداد؛
احتمال گشایش فاینانس  ۵۰ درصد است

عضو هیات رئیسه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی 
رت بین المللی با بی��ان اینکه بانک های کوچک تجــــا

خارجی همچنان در اقتصاد ایران نقش آفرین 
هستند، گفت: احتمال گشایش فاینانس ها ۵۰ درصد است.

حس��ین س��لیمی در گفت وگ��و با مهر درخص��وص برخی 
تهدیدهای خارجی علیه اقتصاد ایران از جمله رایزنی های مکرر 
ترامپ با برخی کش��ورها برای اعمال محدودیت بیشتر بر علیه 

ایران گفت: ما روی فاینانس ها حساب ویژه ای کرده ایم و اقتصاد 
می تواند نیازهای خود را از محل این منابع خارجی تامین کند؛ 
این در حالی اس��ت که به هرحال کش��ور به رش��د اقتصادی ۷ 
درصدی نیاز دارد و بنابراین باید با کمک س��رمایه های خارجی 

بخشی از آن را تامین کند.
وی افزود: البته با توجه به تهدیدهای ترامپ و تصمیم گیری 
مجدد او در ۱۱ می  ۲۰۱۸ یعنی ۲۱ اردیبهش��ت ماه سال ۹۷، 
اکنون احتمال گش��ایش فاینانس ها به ۵۰ درصد رسید است.به 
هرحال باید شرایط را به گونه ای پیش بریم که تحریم ها دوباره 

برنگردد و البته راهکار آن هم تعامل با دنیا است.

رئیساتحادیهامالکاعالمکرد
خ تورم  رشد اجاره بهای مسکن در حد نر

رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه 
امیدوار هستیم تعداد مس��تاجران در سال خونهبهخونه

آینده بیشتر نش��ود، گفت: رشد تقاضا برای 
مسکن در فصل اجاره موجب بحران میان مالک و مستاجر می شود.

مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با فارس، در پاسخ به این 
سؤال که آیا با توجه به اینکه گفته می شود رشد قیمت مسکن در 
سال آینده در حد نرخ تورم و یا ۲ درصد بیشتر از آن خواهد بود، 

آیا اجاره بها نیز در همین حد خواهد کرد گفت: اجاره بها همواره 
تابع قیمت مس��کن بوده اس��ت و از آنجا که پیش بینی می شود 
قیمت مسکن در سال آینده در حد نرخ تورم و یا ۲ درصد بیشتر 
از شاخص تورم باشد رشد اجاره بها نیز در همین حد خواهد بود.

وی با اش��اره به اینکه برخی تصور می کنند که س��ال آینده 
جهش قیمت مس��کن خواهیم داش��ت، اظهار داشت: هیچ اتفاق 
خاصی و یا جهش قیمت مس��کن در سال آینده نخواهیم داشت. 
عالوه بر تعیین کننده بودن قیمت مسکن بر نرخ اجاره بها عرضه و 
تقاضا نیز در باال رفتن نرخ اجاره تاثیر دارد، بنابراین امیدواریم سال 

آینده در فصل نقل و انتقاالت تعداد مستاجران افزایش نیابد.

رئیس هی��ات مدی��ره اتحادیه 
کــش م��رغ تخم گذار ته��ران با بیان خـط

میانگین قیمت تخم مرغ  اینکه 
درب مرغداری به ۸۰۰۰ تومان رس��یده است،گفت: 

کنترل آنفلوانزا به همت ما انجام نشد.
ناصر نبی پ��ور در گفت وگو با مهر ب��ا بیان اینکه 
هم اکن��ون میانگی��ن قیم��ت هرکیلوگ��رم تخم مرغ 
درب مرغ��داری حدود ۷۸۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان اس��ت، 
اظهارداشت:قیمت این کاال چند روزی در بازار کاهش 

یافته بود اما مجددا نرخ آن افزایش پیدا کرده است.
وی با اش��اره به اینکه با مشکل کمبود تخم مرغ 
در بازار مواجه هس��تیم، گفت: واردات درحال انجام 

است اما در میزان آن مقداری اغراق می شود.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان 
ته��ران با بیان اینک��ه قیمت تخم م��رغ در ایام عید 
کاهش می یابد، افزود: همیشه قیمت این کاال از ۲۰ 

اسفند به بعد دچار افت می شود.

نبی پ��ور در بخش دیگری از س��خنان خود درباره 
آخرین وضعیت آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور 
نیز گفت: بیماری در کشور تقریبا کنترل شده اما کنترل 
ش��دن آن به همت ما نبوده بلکه چون مرغداری های 
زیادی در کشور معدوم شده اند و تراکم جمعیت مرغ ها 
کاهش یافته، روند بیماری نیز کند شده است، در واقع 

مرغداری وجود ندارد که درگیر شود.
وی با اش��اره به اینکه درح��ال حاضر نیز برخی 
اس��تان ها هنوز درگی��ر این بیماری هس��تند، افزود: 
اس��تان های مذکور جزو استان های پرتولید محسوب 
نمی ش��وند. نبی پ��ور درب��اره اینکه ش��یوع بیماری 
آنفلوانزا در سال جاری چقدر خسارت به صنعت مرغ 

تخم گ��ذار وارد کرد؟، گفت: امس��ال حداقل ۲۴ تا 
۲۵ میلی��ون قطعه مرغ از بی��ن رفت ضمن اینکه در 
سال جاری نسبت به سال قبل، مرغ های معدوم شده 

سن کمتری داشتند و جوان تر بودند.
وی اضاف��ه کرد: س��ال گذش��ته میانگین س��ن 
مرغ های معدومی ۶۰ هفته و امسال کمتر از ۴۰ هفته 
ب��ود؛ با توجه به اینکه تولید ای��ن مرغ ها از حدود ۲۱ 
هفتگی شروع می ش��ود می توان گفت امسال احتماال 

میزان خسارت ۲ برابر سال گذشته بوده است.
نبی پور درباره اینکه آیا پرداخت خس��ارت ها به 
مرغداران در حال انجام است، گفت: بیمه به صورت 
درصدی مبالغی را به مرغ��داران پرداخت می کند و 
این مس��اله مش��کل صندوق بیمه نیست بلکه دولت 

باید منابع در اختیار آنان قرار بدهد.
وی افزود: وقتی که میزان خسارت مرغدار باالست 
و خس��ارت ها به صورت درصدی پرداخت می ش��ود، 

عمال چیزی دست تولیدکنندگان را نمی گیرد.

تخممرغ
دوبارهگرانشد


