
ارايه بسته هاي تركيبي صوت و ديتا
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات به لزوم ارايه بسته هاي تركيبي صوت و ديتا توسط اپراتورهاي موبايل تاكيد كرد. محمود واعظي با بيان اينكه جاي بسته هاي تركيبي در اپراتورها خالي است، گفت: اپراتورها بايد تلفيقي از بسته 
صوت و ديتا ايجاد كنند. برخي مي گويند رگوالتوري كف قيمت تعيين كرده است، اما ما بايد اين قدرت ارايه صوت و ديتا را به اپراتورها بدهيم. وي با بيان اينكه مردم در حال حاضر از ديتا استفاده زيادي مي كنند، افزود: از زماني 
كه فايل هاي ويديويي آمده مردم تصور مي كنند كه اپراتورها كم فروشي مي كنند و نمي دانند كه دانلود دقيق ويديو به اندازه سه كتاب است. هر آنچه ما در وزارت ارتباطات و شركت ها انجام مي دهيم براي رضايت مردم است. 
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 كاپيتان » شرفبافي « 
 مامور بازسازي »هما« 

مراسم معارفه سرپرست جديد هواپيمايی ايران اير برگزار شد
واقعيت هاي ساختاري اقتصاد 

سياسي گندم در ايران
گندم به عنوان راهبردي ترين محصول 
در امنيت غذايي جامع��ه همواره مورد 
توج��ه خاص سياس��تگذاران بخش كش��اورزي بوده 
اس��ت. اين محصول داراي بازار تقريبا انحصاري بوده، 
زنجيره عرضه آن توس��ط دولت مديريت و سهم خريد 
دولت تقريبا برابر با كل محصول عرضه ش��ده اس��ت. 
عمده ترين اهداف دولت براي اين محصول استراتژيك، 
حمايت از توليد آن با توج��ه به ماده 31 قانون افزايش 
بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، جلوگيري 
از نوسان هاي شديد قيمت محصوالت كشاورزي، ايجاد 
تعادل در نظام تولي��د و تعيين قيمت خريد تضميني 
حداقل معادل نرخ تورم ساالنه و حمايت از بهره برداران 
خرده پا بوده است. در همين رابطه مباحث قيمت گذاري 
و خريد تضميني گندم همواره محل انتقادات و نظرات 
متنوع كارشناسي و غيركارشناسي - عموما مطروح در 
حوزه افكار عمومي- بوده اس��ت. اصول قيمت گذاري 
محصوالت اساس��ي كش��اورزي يكي از سياست هاي 
حمايتي اعمال ش��ده از س��وي دولت در ادوار گذشته 
بوده و نق��ش موثري در جهت دادن به الگوي كش��ت 
و بهره برداري از اراضي كش��اورزي داش��ته اس��ت. با 
 تصوي��ب قانون تضمين خريد محصوالت كش��اورزي 
در س��ال 68 و اصالحيه هاي بع��دي آن، دولت به طور 
رس��مي نق��ش پررنگ��ي در تنظيم ب��ازار محصوالت 
كشاورزي به عهده گرفت و بر اين اساس ابتدا محصوالت 
زراعي و س��پس محصوالت باغي و دامي تحت پوشش 
اين قانون قرار گرفته اس��ت. اص��وال، خريد تضميني 
محصوالت كش��اورزي مرب��وط به آن دس��ته از توليد 
كاالهاي اس��تراتژيك اس��ت كه باعث ترغيب بيشتر 
كشاورزان به ادامه فعاليت شده، جنبه حمايتي داشته 
و تاثير زيادي در پايداري توليد اين محصوالت خواهد 
داشت. اما در بطن خريد كاالهاي اساسي مشمول قيمت 
تضميني، گندم از ويژگي هاي عمده اي برخوردار است 
كه آن را از بقيه اين محصوالت ممتاز مي سازد. ساختار 
مالكيت و كسب و كار توليد گندم در كشور خرده پايي 
و بيش از 3 ميليون خانوار بهره بردار روس��تايي فقير و 
شبه فقير به طور مستقيم و غيرمستقيم با آن در گيرند. 
ش��يوه توليد گندم، به ويژه كش��ت ديم ش��يوه توليد 
معيشتي است. اين ساختار عمدتا ساختار غيرشركتي 
و غيرمتشكل داشته و سهم خانوار در اين بخش غالب 
است. نيروهاي توليد فعال در كشت و كار گندم عمدتا 
متكي بر نيروي كار خانوار روستايي است و حدود 74/4 
درصد از زمين هاي زراعي تحت كشت گندم در كشور 
كمتر از 5 هكتار مساحت دارند، بنابراين ما در ساختار 
توليد گندم با طبقه مولد كم درآمدي روبه رو هس��تيم 
كه براي ادامه حيات توليدي خود به شدت آسيب پذير 
و نيازمن��د ياران��ه و كمك ه��اي فن��ي و حمايت هاي 
دولتي اند. توليد گندم به عنوان يك محصول راهبردي 
48 تا 50 درصد س��هم كشاورزي آبي و زراعي كشور را 
دارد؛ بنابراين گندم سازه اصلي كشاورزي كشور است. 
از س��وي ديگر در ساختار مصرف گندم، تصوير گوياتر 
است زيرا طبق آمار سازمان جهاني خواروبار كشاورزي 
ملل متح��د )فائو( و تاييد دس��تگاه هاي نظارتي ملي، 
ايران در گروه پرمصرف ترين كشورها در گندم به شمار 
مي رود به شكلي كه سرانه مصرف آن در ايران 2/6 برابر 
كش��ورهاي در حال توسعه جهان است. در واقع سرانه 
مصرف گندم هر ايراني در سال 94-93، حدود 167/6 
كيلوگرم بود در حالي كه سرانه مصرف اين محصول در 
جهان در هم��ان زمان به طور ميانگين 67/1 كيلوگرم 
برآورد مي ش��د. اين در حالي اس��ت كه متوسط سرانه 
مصرف گندم در كشورهاي در حال توسعه 60 كيلوگرم 
در س��ال و اين رقم براي كشورهاي توسعه يافته 96/5 
كيلوگرم اعالم شده است. به نظر مي رسد سرانه مصرف 
گندم در ايران طي س��ال 96-95 به 170/8 كيلوگرم 
برسد. براساس اطالعات بانك مركزي و نتايج آمارگيري 
از بودجه خانوار شهري در سال 94 به طور ميانگين يك 
خانوار )بعد خانوار 3/38 نفر( حدود 328 كيلوگرم نان 
مصرف كرده اس��ت. حال اگر درنظر گرفته شود كه در 
مناطق روستايي بيشتر از ش��هر نان مصرف مي شود، 
مالحظه مي ش��ود ك��ه توليد گندم به منظ��ور تامين 
نيازهاي تغذيه اي مردم الزم و ضروري اس��ت. بيش از 
41 درصد كالري مورد نياز جوامع ش��هري و روستايي 
از طريق مصرف نان تامين مي ش��ود كه نش��ان دهنده 
حساسيت قيمتي باال در سبد مصرف خانوارهاي ايراني 
است. از سوي ديگر گندم و فرآورده هاي منتج از زنجيره 
گندم، ماده غذايي غالب بيش از 86 درصد خانوارهاي 
ايراني را تش��كيل مي دهد. در 5 س��ال گذشته رقمي 
معادل 7/6 ميليون تن گندم فقط براي مصرف نانوايي 
بوده است. بازار داخلي غالت كشور نيز با چالش هايي 
نظير كارايي پايين بازار، س��اختار ناقص بازار به دليل 
تعداد اندك خريداران نسبت به عرضه كنندگان، نبود 
اطالع��ات از وضع قيم��ت و عرضه محصول در س��اير 
بازارها، نبود نظام اطالعات ب��ازار براي كمك به بهبود 
تصميم گيري كش��اورزان، تجار و مصرف كنندگان و 
عدم مشاركت توليدكنندگان در بازاريابي محصوالت 
و درنتيجه س��هم اندك آنها از قيمت خرده فروش��ي، 
 فق��دان بازار س��ازان و بازارگردانان و فعالين بورس��ي 
روبه روست. بنابراين نمي توان امنيت سفره مردم را به 
دست نامريي بازار سپرد. در تجارت بين المللي گندم، 
اقتصاد سياس��ي گندم بيانگر نقش مهم شركت هاي 
چندمليت��ي و خانواده هاي متنفذ ماس��وني )راكفلر، 
دريف��وس، روچيلده��ا و... .( در ديپلماس��ي غ��ذا و 
بازارتجارت س��االنه اي بيش از 124 ميليون تن است. 
بنابراين گندم ي��ك كاالي تجاري متع��ارف در ميان 
همه كشورها نيست؛ بيش از 84 درصد تجارت جهاني 
گندم در اختيار امريكا، كانادا، كشورهاي اتحاديه اروپا، 
اس��تراليا، آرژانتين و كشورهايي است كه عمدتا تحت 
نفوذ البي هاي متنفذ يهودي غربي هس��تند؛ كش��ت 
فراسرزميني گندم نيز عمدتا در اختيار اين شركت هاي 
چندمليتي در كنار چين و دو كشور عربي است. كافي 
است تنها به آمارهاي كشت فراسرزميني به كشورهاي 
حوزه آس��ياي ميانه و قفقاز رجوع شود تا صحت مدعا 
آشكار شود. همچنين رفتار قيمتي بازار گندم جهاني، 
ذاتي س��ركش و پر نوسان دارد و ريسك هاي سنگيني 
را به خريداران تحميل مي كند. با چنين واقعيت هايي 
از س��اختار توليد، بازار و مصرف گن��دم هيچ راهي جز 
مداخله هدفمند دولت در ساختارهاي حاكم بر زنجيره 
ادامه در صفحه 14 اين محصول وجود ندارد.  

    با اجراي عمليات هوشمند س�ازي 1۷ ايس�تگاه 
كاتديك در منطقه غ�رب، حفاظت از قديمي ترين 

خط لوله انتقال نفت كشور هوشمند شد. ايلنا
  زعفران هاي دپو شده وارد بازار شد. مهر

   ام�كان تامين نياز وارداتي قطر تنها توس�ط يك 
استان ايران. تسنيم

    خريد تضميني گندم، قيمت تمام شده نان را پايين 
نگه داشته است. مهر

    بهب�ود اوضاع اقتص�ادي امريكا ب�از هم به خطر 
افتاد. فارس

    حضور توتال در سواحل قبرس صداي دولت تركيه 
را در آورد. تسنيم

    سهم سود سهام عدالت به 1۷ هزار ميليارد ريال 
رسيد. ايرنا

    آزادي مش�روط مصرف خمير مرغ در سوسيس 
و كالباس. ايرنا

عددنوشت

سرخط خبرها تحليل حمل و نقل هوايي

مصايب  تحريم
در طول سال هاي تحريم 
ايران اي�ر با مش�كالت و 
معضالت بس�يار زيادي 
روبه رو ب�ود كه تنها يكي 
از آنها بح�ث جلوگيري 
ب�ه  سوخت رس�اني  از 
هواپيماهاي اين شركت 
در ط�ول ايام تحريم بود. 
ما ب�راي آنكه ثابت كنيم 
تحريم ها بي اثر هس�تند 
و ايران اي�ر ب�ه كار خود 
ادامه مي ده�د، در طول 
تحريم چه�ار هزار و 5۰۰ 
عملي�ات پ�روازي انجام 
داديم تا سوخت رس�اني 
و عمليات ه�اي اروپايي 
باقي بمان�د و اين پيام به 
جهان برسد كه ايران اير 
ب�ه حي�ات خ�ود ادامه 

خواهد داد. 

درآمد دولت از مح��ل ماليات ش��ماره گذاري خودرو 
در س��ال گذش��ته بالغ ب��ر 900 ميليارد توم��ان بوده 
اس��ت. به گزارش ايس��نا، بانك مركزي اخيرا گزارش 
درآمده��ا و مخارج دول��ت در بودجه س��ال 1395 را 
منتش��ر كرد كه طبق آن درآمد دولت از محل ماليات 
ش��ماره گذاري خودرو حدود 900 ميليارد تومان بوده 
است. تحقق درآمد 900 ميليارد توماني دولت از ماليات 
شماره گذاري خودرو در حالي است كه در بودجه سال 
1395 پيش بيني شده بود مبلغ 700 ميليارد تومان از 
اين محل كسب شود كه البته رقم تحقق يافته بيشتر از 
آن بوده است. درآمد دولت از محل شماره گذاري خودرو 
در سال گذشته رشد حدودا 50 درصدي نسبت به سال 
قبل از آن داشته است به گونه اي كه درآمد دولت از اين 
محل در س��ال 1394 برابر با 600 ميليارد تومان بوده 
است. همچنين در سال گذشته درآمد دولت از ماليات 
بر نقل و انتقال خودرو حدود 600 ميليارد تومان بوده كه 
نسبت به درآمد 500 ميليارد توماني دولت از اين محل 

در سال 1394 حدود 20درصد رشد نشان مي دهد. 

وزارت س��رمايه گذاري مص��ر اع��الم ك��رد، ج��ذب 
سرمايه گذاري مس��تقيم خارجي در اين كشور با 12 
درصد افزايش به بيش از 6 ميليارد دالر رس��يده است. 
پايگاه خبري »االهرام« اعالم كرد، وزارت سرمايه گذاري 
مص��ر در بيانيه اي اع��الم كرد: حجم س��رمايه گذاري 
مستقيم خارجي در 9 ماه نخست سال مالي اين كشور 
كه در بازه زماني س��ال 2016 و بخشي از سال 2017 
ميالدي قرار دارد، در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 
12 درصد افزايش نشان مي دهد.  ميزان سرمايه گذاري 
مس��تقيم خارجي در مصر در اين مدت به 6/6 ميليارد 
دالر رس��يده كه اين رقم براي مدت مشابه سال قبل از 
آن 5/9 ميليارد دالر ثبت ش��ده بود.  سال مالي مصر از 
يكم جوالي آغاز و در س��ي ام ژوئن س��ال بعد از آن به 
اتمام مي رسد. بر همين اساس، جذب 6/6 ميليارد دالر 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي در مصر از ماه جوالي 
2016 ميالدي تا م��ارس 2017 ميالدي انجام گرفته 
است. يكم ماه گذشته ميالدي، »عبدالفتاح السيسي« 
رييس جمهور مصر اليحه سرمايه گذاري را براي بازبيني 
و اجرايي شدن آن تا پايان ماه آينده ميالدي امضا كرد. 

معاون راهبري توليد شركت مادرتخصصي برق حرارتي 
ميزان آمادگي نيروگاه هاي حرارتي كشور براي توليد 
برق را در م��رز 99/5 درصد اعالم ك��رد كه امروز براي 
نخستين بار در كشور محقق شده است. »عبدالرسول 
پيش��اهنگ« در گفت وگو ب��ا ايرنا، با اش��اره به اينكه 
آمادگي 99/5 درصدي يك ركورد محس��وب مي شود 
و در حد اس��تانداردهاي جهاني اس��ت، افزود: هر يك 
درصد افزايش آمادگ��ي نيروگاه ها، مع��ادل 10 هزار 
ميليارد ريال س��رمايه گذاري و صرفه  جويي در صنعت 
برق است. معاون راهبري توليد شركت مادرتخصصي 
توليد نيروي برق حرارتي اضافه كرد: اين ركوردزني و 
موفقيت حاصل برنامه ريزي ه��اي صورت گرفته در 9 
ماه گذشته در زمينه هاي سرويس و نگهداري و پايش 
دقيق وضعيت نيروگاه هاي كشور بوده است. پيشاهنگ 
گفت: با ت��الش تامين كنندگان قطع��ات، گروه هاي 
تعميراتي و صنعتگران بخش توليد و همدلي صنعت و 
دانشگاه در س��اخت داخل در سراسر كشور و همياري 
همه مسووالن، امروز ش��اهد آمادگي 99/5 درصدي 

نيروگاه هاي برق حرارتي هستيم. 

رييس س��ازمان چاي كش��ور گفت: به دليل اينكه 
كش��اورزان از زمان برداش��ت چاي تا رساندن آن به 
كارخانجات در اضطرار به سر مي برند، خريد تضميني 
چاي دست سودجويان و دالالن را از برگ سبز چاي 
كوتاه كرده است. محمد ولي روزبهان، رييس سازمان 
چاي كشور در گفت وگو با ايلنا، گفت: چاي به صورت 
مرحله اي برداشت مي شود و بالفاصله پس از برداشت 
با خريد تضميني توس��ط دولت خريداري مي شود 
و به كارخانجات مي فروش��ند. مي��زان پرداختي به 
كشاورزان 60 درصد توسط دولت و 40 درصد توسط 
كارخانجات انجام مي شود. در زمان برداشت چاي در 
ارديبهش��ت ما 40 درصد از برداشت چاي يك سال 
كشور را در يك ماه داريم كه قاعدتا امكان فروش براي 
كل 40 درصد وجود ندارد. اگر فش��ار غيرمتعارف به 
كارخانجات داشته باشيم، افت قيمت توليد خواهيم 

داشت و حاشيه سود كارخانجات كم خواهد شد. 

درآمد دولت از شماره گذاري 
خودروها

سرمايه گذاري خارجي مصر

آمادگي نيروگاه هاي برق

پرداختي دولت به چايكاران

900 ميليارد تومان

6 ميليارد دالر

99/5 درصد

60 درصد

براي نخستين بار يك خانم 
سكاندار تنها ايرالين دولتي 
ايران شد. هر چند كه برخي از قطعي نبودن 
رياس��ت خانم شرفبافي 44 س��اله بر راس 
هواپيماي��ي جمهوري اس��المي ايران خبر 
مي دهند اما روز گذش��ته فرهاد پرورش كه 
كوله بار سفر به سازمان بين المللي هوانوردي 
)ايكائو( را بس��ته است مراس��م توديع خود 
و معارفه خانم ش��رفبافي را در حضور وزير و 
قائم مقام وزير برگزار كرد تا نش��ان دهد كه 
ديگر براي ماندن در ايران زماني ندارد و هما 
بايد با سرپرست يا شايد مديرعامل جديدش 
از اين پس س��ر كند. فرزانه ش��رفبافي رتبه 
اول مهندسي مكانيك دارد و داراي مدرك 
دكتراي هوافضا از دانشگاه شريف است. وي 
كه پيش از اين عض��و هيات مديره هما بود، 
مس��ووليت هايي مانند مديركل پژوهش و 
بهسازي منابع انس��اني هما، رياست مركز 
آموزش و بهسازي منابع انساني هما، رياست 
ارشد تضمين كيفيت در مهندسي و تعميرات 
هما و همچنين دبيري انجمن علمي حمل و 
نقل هوايي كشور را در كارنامه خود دارد و از 
بيستم تيرماه رسما سرپرست جديد شركت 
هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران )ايران اير( 
شده است. سالن مجتمع فرهنگي، ورزشي 
و تفريحي »هما« اين بار براي توديع مردي 
پذيراي وزير و قائم مقامش و البته مديران هما 
بود كه طي 8 سال گذشته فرهاد پرورش يك 
تنه پاي مشكالت و موانع تنها ايرالين دولتي 
ماند تا اين ايرالين س��ر پاي خود بايس��تد و 
حاال خود را براي پستي جديد آماده مي كند. 
زماني كه قرار شد پش��ت تريبون برود براي 
نخس��تين بار در كنار خنده هميشگي اش 
از س��ختي هاي كار در هما گفت. از روزهاي 

تحري��م و هزينه هاي گزاف��ي گفت كه اين 
تحريم ها به صنعت هوايي كشور تحميل كرد.

 ناگفته هاي 8 ساله پرورش
فرهاد پ��رورش گفت: »در طول س��ال هاي 
تحريم ايران اير با مشكالت و معضالت بسيار 
زيادي روبه رو بود ك��ه تنها يكي از آنها بحث 
جلوگيري از سوخت رس��اني به هواپيماهاي 
اين ش��ركت در طول ايام تحريم بود. ما براي 
آنكه ثاب��ت كنيم تحريم ها بي اثر هس��تند و 
ايران اير به كار خود ادام��ه مي دهد، در طول 
تحريم چه��ار هزار و 500 عملي��ات پروازي 
انجام داديم تا سوخت رساني و عمليات هاي 
اروپايي باقي بماند و اين پيام به جهان برسد 
كه ايران اير به حيات خ��ود ادامه خواهد داد. 
اين در حالي اس��ت كه هزينه هر پرواز براي 
هما تقريبا 20 هزار دالر بود اين در حالي بود 
كه بس��ياري از فرودگاه ها ب��ه ما اجازه حمل 
بيش��تر از 15 هزار دالر پ��ول نقد نمي دادند. 
 در مجم��وع در ط��ول اي��ن س��ال ها حدود 
90 ميلي��ون دالر هزينه ش��د ت��ا در فضاي 
جهاني اين پيغام مخابره ش��ود كه تحريم ها 
اثر نداشته است.« وي به عدم فروش سوخت 
در س��ال هاي تحريم اش��اره كرد و ادامه داد: 
 »ما ب��راي معامله ب��ا مع��دود فرودگاه هاي 
باقي مانده مجبور بوديم كه پول نقد جابه جا 
كنيم و اي��ن در حالي بود ك��ه بانك مركزي 
در س��ال هاي قبل توان تهيه يورو نداش��ت و 
ايران اير ب��راي هر يك از برنامه هاي خود بايد 
پول نقد از محل ه��اي متفاوت تهيه مي كرد 
تا بتواند پروازه��اي خود به مقاصد اروپايي را 
ادامه دهد.« پرورش كه قصد داش��ت در روز 
توديعش ناگفته هاي مانده در دلش را بگويد 
حتي به روزهايي اشاره كرد كه سكاندار هما 
ش��د و گفت: »چند هفته پ��س از آغاز به كار 
بنده در هم��ا در اكتب��ر 2009 نامه اي براي 
ايران اي��ر آمد ك��ه در آن مديرعام��ل آژانس 

هوايي اروپايي گفته بود كه بازرس هايي براي 
ارزيابي وضعيت ايران اير خواهند فرستاد و به 
دنبال آن هستند كه پروازهاي اين شركت را 
به اروپا محدود كنند. در اين زمان آنها ايران اير 
را شخم مي زدند و حتي از كوچك ترين مسائل 
هم ايراد مي گرفتند. در سال 2010 و در روز 
چهارم اكتبر مديركل ياتا در تماس��ي تلفني 
ناگهان گفت ك��ه از فردا تمام حس��اب هاي 
ايران اير در سطح جهان بسته خواهد شد و هر 
چه تقاضا كرديم تا الاقل يك هفته به ما مهلت 
دهند ت��ا پول هاي خود را خ��ارج كنيم، اين 
امكان فراهم نشد. با افزايش تحريم هاي بانكي 
60 حس��اب ايران اير در فضاهاي بين المللي 
بسته شد و با تحريم جديد در حوزه سوخت 
و ميعان��ات گازي عمال خيل��ي از فرودگاه ها 
سوخت رس��اني به ايران اير را از دس��تور كار 
خود خارج كردند.« مديرعامل سابق سازمان 
ايران اير با بيان اينكه ايران اير در سوخت گيري 
در فرودگاه ه��اي بين المللي نياز به ارايه وجه 
نقدي داشت به وضعيت بسيار بد بانك مركزي 
در آن سال ها اش��اره و تصريح كرد: »ما براي 
س��وخت گيري در اروپا به يورو نياز داشتيم و 
اين در حالي بود كه بانك مركزي يورو نداشت 
و به ما مي گفت ريال عمان دريافت كنيم تا اين 
 پول را در بازارهاي جهاني تبديل به يورو كنيم. 
در اي��ن م��دت بس��ياري از فرودگاه ها اعالم 
كردن��د كه سوخت رس��اني به م��ا را متوقف 
خواهند ك��رد و براي مدتي تنها يك فرودگاه 
در پراگ به ايران اير سوخت مي داد. فشارها تا 
حدي زياد بودكه حتي سفير امريكا به يكي از 
شركت هاي تايلندي گفته بود در صورتي كه 
سوخت رساني به ايران ادامه پيدا كند، سهام 
خود را از اين فرودگاه بيرون خواهند كشيد.«

ماموريت 9۰۰ صفحه اي 
پرورش با بيان اينكه از س��ال 2010 تا سال 
2015 بانك مركزي حتي يك دالر پول براي 

ايران اير جابه جا نكرد، توضيح داد: »در طول 
تمام اين س��ال ها ايران اير تالش مي كرد با 
مديريت بخش هاي مختلف خود را سر پا نگه 
دارد. حتي مسووليت جابه جايي پول هايي 
كه به دس��ت مي آورديم نيز با خودمان بود و 
بارها گفته بوديم كه اگر مشكلي پيش بيايد، 
شخصا مديرعامل ايران اير بايد پاسخگو باشد. 
در اين م��دت مجبور بوديم براي جابه جايي 
تنها يك قطعه كوچك هواپيماهاي پهن پيكر 
خ��ود را ب��ه پ��رواز وا داريم كه اين مس��اله 
هزينه هاي بسيار بااليي را به شركت تحميل 
كرد. همزمان با ش��روع مذاكرات هسته اي، 
آخوندي بنده را به عنوان نماينده اين بخش 
در مذاكرات معرف��ي كردند تا در كنار دكتر 
ظريف و ديگر مسووالن بخش كوچكي از كار 
را در اين حوزه پيگيري كنيم. پس از برجام 
نيز دو سال كار شبانه روزي در تمام روزهاي 
س��ال صورت گرفت تا به قراردادهاي نهايي 
برسيم. تنها حجم يكي از قراردادهاي ما 900 
صفحه است و اين گس��تردگي كار در طول 

ماه هاي گذشته را نشان مي دهد.«
زنده باد ظريف در پروازهاي خارجي 

پ��رورش به خاط��رات يك��ي از مهمانداران 
ش��ركت هواپيمايي ايران اير در مسيرهاي 
بين الملل اشاره كرد و گفت: »اين مهماندار 
توضيح مي داد ك��ه در زمان تحريم ها وقتي 
هواپيما مجبور به نشستن در يك فرودگاه و 
سوخت گيري مجدد مي شد مسافران ناراضي 
بودند و از شرايط انتقاداتي تند مي كردند اما 
امروز مسافران همان مسير با رضايت ايران اير 
را انتخاب مي كنند و در بس��ياري از پروازها 
شعار »زنده باد ظريف« سر مي دهند.« وي 
با اشاره به برخي انتقادات از عملكرد ايران اير 
در طول سال هاي گذشته اظهار كرد: يكي از 
نمايندگان مجلس چند روز قبل در تماسي 
از بنده انتقاد مي كرد كه هما با وجود دريافت 
بودجه دولتي به مس��ووليت هاي خود عمل 
نمي كند. م��ا بايد بگوييم كه اين ش��ركت 
درآم��دي - هزينه اي اداره مي ش��ود و هيچ 
پولي براي اداره خود از دولت دريافت نمي كند 
اگر هم صندوق توسعه ملي تسهيالتي داده با 
دستورات مقامات عالي و در راستاي اهداف 
كالن بوده اس��ت. امروز ايران اي��ر با عبور از 
سال هاي سخت اين آبرو را پيدا كرده كه در 
ميان بس��ياري از مقامات كشور رتبه اي باال 
دارد و اين موض��وع جز با همكاري و هدايت 
بخش هاي مختلف اين مجموعه از س��وي 
نيروهاي كارشناس ممكن نمي شد. ايران اير 
در طول اين سال ها مجبور شده هواپيماهايي 
را بفروشد كه ديگر ادامه پرواز آنها اقتصادي 
نبوده اس��ت. زمين هاي��ي را بفروش��د كه 
هزينه كرد آن به آشيانه ها و ساخت امكانات 
جديد منجر ش��ده اس��ت و بيش از 3850 
ميليارد تومان حقوق ماهيانه بدهد كه حق 
تمام نيروهاي اين بخش بوده است. با وجود 
تمام اين مش��كالت امروز ايران اير تحوالت 
خود را با ورود هواپيماهاي جديد آغاز كرده و 
اميدواريم در دوره مديريت تازه اين مجموعه 

اتفافات مثبت آغاز شده ادامه پيدا كند.«
با صبوري هما را نگه داشتيم

عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي كه در 
زمان وزارتش در دول��ت يازدهم به پرورش 
اعتماد كرد و وي را همچنان س��كاندار هما 
نگه داشت، در اين مراسم گفت: »متاسفانه 
در واگذاري ها بازسازي ساختاري و ارتقاي 

بهره وري را مدنظر قرار نداديم و 100 ميليارد 
دالر يك ش��به و در تصميم ه��اي عجوالنه 
واگذار ش��د.« آخون��دي انتقاد ك��رد كه » 
 چرا مخابرات يك كش��ور به عنوان دفع شر 
يك شبه واگذار شد يا با يك تصميم عجوالنه 
يك ش��به بخش هاي پتروش��يمي، فوالد، 
دريانوردي و امثال آن را واگذار كرديم. 100 
ميليارد دالر سرمايه عجوالنه واگذار شد اما 
ما تالش كرديم با صبوري جايي مثل ايران اير 
را حفظ كنيم. تجربه انساني و فناوري هما و 
ارزش گذاري ساختمان و ماشين آالت تقليل 
مي يافت اگ��ر در واگذاري آن عجوالنه عمل 
مي كرديم. بازسازي س��اختاري بنگاه هاي 
بزرگ قبل از واگذاري بس��يار ضروري است 
و هما امروز به چرخه بازس��ازي س��اختاري 

افتاده است.«
دريافت رايگان يك فروند ايرباس 32۰

خري��د هواپيماه��اي جديد البت��ه باز هم 
موضوعي بود كه در مراس��م توديع پرورش 
هم از دي��د معاونين وزير دور نش��د و اصغر 
فخريه كاشان، قائم مقام وزير راه و شهرسازي 
در امور بين الملل با بي��ان اينكه در طول دو 
 سال گذش��ته ايران اير و مس��ووالن وزارت 
راه و شهرسازي پيگيري هاي قابل توجهي 
براي به ثمر نشستن مذاكرات خريد هواپيما 
داش��ته اند، اعالم كرد: »ما در جريان قطعي 
كردن قراردادها بيشترين تخفيف را دريافت 
كرديم و در اين بين در آخرين لحظات، ورود 
يك ايرباس 320 به كش��ور به شكل رايگان 
قطعي ش��د. آنچه بيش��ترين اهميت را در 
طول دو سال گذشته داشت همكاري هاي 
همه جانبه تمام طرف ه��اي ايراني براي به 
نتيجه رسيدن توافق ها بود. در اين بين يكي 
از اصلي ترين مسائل گرفتن بيشترين تخفيف 
از ايرباس براي هواپيماه��اي جديد بود كه 
خوشبختانه تمام تخفيف هاي ممكن براي 
ايران لحاظ ش��د.« وي البته باالخره به علت 
جمع ش��دن مديران در هما هم توجه كرد و 
ادامه داد: »در تمام طول مذاكرات مديرعامل 
ايران اير نقش��ي اساس��ي در مذاك��رات ايفا 
مي كرد كه در آخرين گام ايش��ان در جريان 
مذاكرات نهايي با مديرعام��ل ايرباس يك 
هواپيماي ايرباس 320 را به شكل رايگان به 
توافق ايران اضافه كرد. در جريان مذاكرات 
طرف ايراني تالش كرد بيشترين امتيازات 
را دريافت كند، امروز ما بايد تالش كنيم كه 
اين توافق و قراردادهاي مهم پابرجا بماند و به 
مرحله اجرا برسد. ما توانستيم سد سنگين 
تحريم ها را بشكنيم و اميدواريم اين روند در 

آينده نيز ادامه پيدا كند.«
دنبال فاينانسر هستيم 

 فرزانه شرفبافي، سرپرس��ت ايران اير هم از 
تدوين برنامه هاي راهب��ردي هما خبر داد 
و گفت: در مرحله شناس��ايي فاينانسر براي 
تامين مالي خري��د هواپيماهاي جديد قرار 
داريم. هواپيماهاي پس��ابرجامي در دوران 
جديد يكي پس از ديگ��ري در حال به پرواز 
درآمدن هس��تند. فرصت هاي نوس��ازي و 
بازسازي س��اختاري هما فراهم شده است. 
با برنامه ريزي و مديريت منابع مالي، انساني 
و هم��كاري در صنعت مي توان همايي بهتر 
ساخت. توجه به مناطق كمتر توسعه يافته 
براي هما ضروري اس��ت و اين الزم است كه 
خدمت رساني هما در كالس جهاني و شأن 

جمهوري اسالمي ايران باشد.«

رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو از مردم خواسته كه در 
پيش خريد خودروهاي وارداتي گول سودهاي باال را نخورند. 

اگرچه بازار خودروهاي مدل باال و لوكس چندسالي است كه در 
ايران داغ شده، اما اين بازار مشتريان خاص خود را دارد و تابعي 
از قيمت گذاري هاي مرسوم در كشور نيست. از سويي هنوز هم 
نبود نمايندگي رسمي موضوعي چالش برانگيز براي خريداران 
اين خودروهاس��ت. حاال سعيد موتمني گفته كه شركت هاي 
متفرقه خودروهاي م��دل 2018 را كه وجود خارجي ندارند، 
با تبليغات بسيار پيش فروش مي كنند. هشداري كه اگرجدي 
گرفته نشود، ممكن است به زيان خريداران اين بازار بينجامد. او 
اضافه كرده كه واردكنندگان متفرقه خودرو  مجوز پيش  فروش 
خودرو را ندارند و براس��اس دستورالعمل واردات خودرو فقط 
واردكنندگاني كه نماينده رسمي شركت هاي خارجي بوده و 
مجوز فعاليت از دبيرخانه هيات عالي نظارت بر س��ازمان هاي 

كشور را دريافت كرده اند امكان پيش فروش خودرو را دارند. 
وي با بيان اينكه با وجود اين موضوع ارايه سودمش��اركت باال 
باعث شده تا مردم از شركت هاي متفرقه خودرو پيش فروش 
كنند، افزود: اين شركت هاي متفرقه سودهاي 27 تا 30 درصد 
را به مردم پيشنهاد مي كنند كه همين امر باعث ترغيب مردم 

به ثبت نام خودرو شده اس��ت. رييس اتحاديه نمايشگاه داران 
خودرو با اعالم اينكه اين ش��ركت هاي متفرق��ه خودروهاي 
م��دل 2018 كه وجود خارج��ي ندارند را با تبليغات بس��يار 
پيش فروش مي كنن��د، تصريح كرد: اتحادي��ه اگر با تبليغات 
اين ش��ركت ها در روزنامه ها روبه رو شود برخورد الزم را انجام 
خواه��د داد اما متاس��فانه آنها با به كارگي��ري فضاي مجازي 
تالش زيادي براي فروش مي كنند كه اين موضوع هوشياري 
مردم را مي طلبد. به گزارش تس��نيم، كاس��بي جديد بعضي 
نمايندگي هاي خودروس��ازان به اين شكل اس��ت كه با ارايه 
مدل هاي جديد خ��ودرو و بعضا با قيمت هاي كمت��ر از بازار، 
مشتريان را جذب مي كنند و با اين تعهد كه خودرو را در عرض 
چند ماه تحويل خواهند داد، يك س��وم تا نيمي از پول خودرو 
را به عنوان پيش قسط دريافت مي كنند. واقعيت اما اين است 
كه درعمل نه خودرويي وارد كش��ور شده و نه حتي سفارشي 
ثبت شده است. سوداگران پس از جمع آوري پول هاي مردم با 
اين پول ها كار مي كنند و در موعد تحويل خودرو به بهانه اينكه 
امكان واردات خودرو مهيا نيست، از مشتري مي خواهند يا يك 
مدل خودروي ديگر را انتخاب كند يا پول خود را پس بگيرد كه 
اين پس دادن هم بعضا ممكن است چند ماه به طول بينجامد. 

دس��ت اندركاران بازار گوشت قرمز مي گويند با وجود باال بودن 
حجم واردات و توليد گوش��ت قرمز، قيمت ه��ا كاهش نيافته 
و ب��ه همين دليل مردم گوش��ت نمي خرند كه اين مش��كل از 
نبود ش��بكه مويرگي توزيع و تخلفات در بازار ناش��ي مي شود. 
نابس��اماني هاي اخير در بازار گوش��ت قرم��ز و پايين نيامدن 
قيمت ها، دس��ت اندركاران تنظيم بازار اين محص��ول را بر آن 
داشت تا در نشس��تي علل اين وضعيت را بررسي كنند. در اين 
نشست كه به ميزباني سازمان تعزيرات حكومتي در استانداري 
تهران برگزار شد، نمايندگان بخش دولتي و خصوصي به بررسي 
مشكالت و ارايه راهكارهاي خود در زمينه تنظيم بازار گوشت 
قرم��ز پرداختند كه البته اظهارات و دالي��ل آنها براي وضعيت 
كنوني حاكم بر بازار گوشت در مواردي با يكديگر متناقض بود. 
در حالي كه برخي شركت كنندگان در اين نشست مشكل را از 
كمبود عرضه در بازار و بره  كشي گوسفندهاي ماده براي تامين 
نياز بازار عنوان مي كردند، برخي ديگر مشكل را در شبكه توزيع 
جست وجو مي كردند و حتي تعدادي نيز واردات اين محصول 
را بيش از نياز بازار مي دانس��تند. »يوسف جلوخاني« مديركل 
شركت پشتيباني امور دام گفت: اكنون براي واردات گوشت قرمز 
مشكلي نداريم اما شبكه توزيع مويرگي شكل نگرفته است و اين 

مهم بايد تقويت ش��ود. وي اظهار داشت: واردكننده بايد داراي 
شبكه توزيع باشد تا بتواند گوشتي كه به شكل شقه و نيم شقه 
در فروشگاه هاي زنجيره اي و فله فروش ها عرضه نمي شود را در 
شبكه توزيع تحت نظارت شركت پشتيباني امور دام و سازمان 
دامپزش��كي به فروش برس��اند. جلوخاني تاكيد كرد: اصناف 
و اتحاديه ها نيز بايد نظام توزيع داش��ته باش��ند و دستگاه هاي 
نظارتي تنها بر عملكرد آنها نظارت كنن��د. وي درباره اعتراض 
رييس اتحاديه گوشت گاوي درباره نبود توزيع مناسب گوشت 
گفت: در صورت تقاضا، شركت پشتيباني امور دام گوشت را در 
اختيار اتحاديه ها قرار مي دهد اما بايد اين گوش��ت را خريداري 
كنند نه اينكه گوش��ت روي دست ما بماند. »عليرضا رستمي« 
مديركل محصوالت كشاورزي سازمان حمايت از توليدكنندگان 
و مصرف كنندگان نيز با بيان اينكه خريد گوشت شقه و نيم شقه 
در توان خريد مردم نيست، گفت: با اينكه گوشت شقه و نيم شقه 
با قيمت مناسب تري عرضه مي شود اما برخي مردم توان خريد 
آن را ندارن��د پس بايد ش��رايط را براي عرضه گوش��ت قرمز در 
بسته بندي هايي با وزن هاي پايين فراهم كنيم. وي اضافه كرد: 
بازرسي ها نش��ان مي دهد گوشت در شبكه هاي تعيين شده از 

سوي شركت پشتيباني امور دام موجود است.

مردم به دليل گراني گوشت نمي خرندپيش فروش خودروهايي كه وجود خارجي ندارند
بازار گوشتخودرو

گروه اقتصادي

معامله گران بورس تهران روز گذشته در حالي معامالتي متعادل در محدوده قيمت پاياني را در اغلب نمادهاي معامالتي نظاره گر بودند 
كه همزمان با پرترافيك شدن روزهاي پاياني فصل مجامع، برخي گروه ها با اصالح قيمت سهام مواجه بودند. شاخص كل قيمت و بازده 
نقدي بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت روز يكشنبه با كاهش 38 واحدي روي رقم 79 هزار و 620 واحد ايستاد. شاخص كل 
هم  وزن اما با كاهش 15 واحدي عدد 17 هزار و 367 واحد را به نمايش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نيز بدون نوسان چنداني به 
رقم 87 هزار و 293 واحد دس��ت يافت. ش��اخص بازار اول اما در حالي با كاهش 54 واحدي به رقم 55 هزار و 60 واحد دست يافت كه 
شاخص بازار دوم با افزايش 77 واحدي عدد 177 هزار و 574 واحد را به نمايش گذاشت. همچنين شاخص كل فرابورس )آيفكس( با 
كاهش يك واحدي به 910 واحد رضايت داد. براساس اين گزارش، ديروز معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي فوالد مباركه 
با 24 واحد، پتروشيمي جم با19 واحد و مخابرات ايران تا 17 واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت را بر محاسبه شاخص كل بورس به 
نام خود ثبت كردند. در مقابل، معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي خدمات انفورماتيك با 34 واحد، صنايع ملي مس ايران با 

29 واحد و ايران خودرو با 8 واحد كاهش بيشترين 
تاثير منفي را در برآورد اين نماگر به دوش كشيدند. 
به گزارش فارس، ارزش كل معامالت بورس تهران 
به بيش از 205 ميليارد تومان نمايش داده شد كه 
ناشي از دست به دست شدن بيش از 742 ميليون 
سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 41 هزار و 608 
نوبت داد و س��تد بود. اين در حالي است كه در بازار 
نقدي سهام اين بورس ارزش كل معامالت سهام از 

187 ميليارد تومان فراتر نرفت. 

هر گرم طالي 18 عيار در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته با افزايش قيمت حدود 17 
هزار توماني در بازار داخلي همراه شده اس��ت. هر گرم طالي 18 عيار بهار امسال نسبت به 
بهار 1395 با تحوالت و تغييرات بسيار زيادي همراه شده است. به طوري كه اين نوع طال در 
مجموع حدود 17 هزار تومان افزايش قيمت داشته است. هر گرم طالي 18 عيار در ابتداي 
فروردين سال گذش��ته حدود 102 هزار تومان قيمت داشت. در ادامه اين نوع طال به 103 
هزار و 650 تومان رسيد و در ميانه ماه با نرخ 104 هزار و 900 تومان در بازار آزاد عرضه شد. 
همچنين هر گرم طالي 18 عيار در آخر ماه سال 1395 حدود 105 هزار تومان فروخته شد. 
همچنين اين نوع طال در دومين ماه سال گذشته در روزهاي نخست 104 هزار و 870 تومان 
قيمت داشت و در ادامه با روند افزايشي به 106 هزار تومان رسيد. هر گرم طالي 18 عيار در 
اين ماه در روزهاي بعد به حدود 105 هزار و 500 تومان رسيد و در اواخر ماه 103 هزار و 300 
تومان عرضه شد. اين نوع طال در خردادماه سال 1395 در نخستين روزها حدود 103 هزار 
تومان در بازار آزاد فروخته شد. در ادامه با روندي نزولي به حدود 101 هزار تومان رسيد و در 

روزهاي پاياني ماه با معكوس شدن روند خود به 105 هزار و 70 تومان رسيد. 
اين نوع طال در فروردين ماه سال جاري با نرخ 115 هزار و 800 تومان روند خود را آغاز كرد 
ودر ادامه با حركت افزايشي به 117 هزار و 50 تومان رسيد. در روزهاي بعد روند آن معكوس 
شد و با نرخ حدود 116 هزار تومان عرضه شد و در ادامه و در روزهاي پاياني ماه به قيمت 117 
هزار و 830 تومان عرضه شد. هر گرم طالي 18 عيار در دومين ماه سال 1396 با قيمت 118 

هزار و 170 تومان فروخته شد. 

افزايش 1۷هزار توماني نرخ طال نسبت به سال قبل عقب گرد 38 واحدي شاخص كل بورس
بازار طال و ارزبورس
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