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کوتاه اقتصادی

قیمت سکه و ارز ) به تومان(
قیمت بازارنوع سکه

1035000سکه تمام طرح جدید
1035000سکه تمام طرح قدیم

518000نیم سکه
267000ربع سکه

171000گرمی
105399هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3461دالر
3983یورو
5270پوند

950درهم

و  بانک صنعت  مدیرعامل 
معدن گف�ت: تاکنون ریالی از 
منابع هدفمندی یارانه ها برای 
کمک به بخش صنعت و معدن 
به این بانک داده نشده است.

به گزارش خبرن��گار کیهان، 
علی اش��رف افخمی در نشس��ت 
خب��ری خ��ود در وزارت اقتصاد 
گف��ت: بان��ک صنع��ت و معدن 
بهترین عاملیت را برای کمک به 
تولی��د خصوصا در بخش صنعت 
و مع��دن دارد و می توان��د منابع 
هدفمن��دی یارانه ه��ا را ب��ه این 
بخش بدهد ول��ی تاکنون ریالی 
از این منابع برای کمک به بخش 
تولید به بانک صنعت و معدن داده 

نشده است.
وی در ادامه گفت: برای فعال 
ش��دن صنایع کوچک و متوسط 

40هزار میلیارد تومان نیاز است 
در حالی که ما فقط 4 هزار میلیارد 
تومان یعنی 10 درصد مبلغ مورد 
نی��از را از طری��ق بانک صنعت و 
مع��دن اختصاص داده ایم که این 

مبلغ بسیار ناچیز است.
افخمی در بخ��ش دیگری از 
اظهاراتش می��زان معوقات بانک 
متب��وع خ��ود را ح��دود 2 هزار 

میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: 
بده��کاران بانکی را ب��ه دو گروه 
تقس��یم بندی کرده ایم یک گروه 
کس��انی که واقعا ب��ه دلیل رکود 
اقتصادی دچار مش��کل شده اند 
و گ��روه دوم بدهکارانی که توان 
پرداخت اقساط شان را دارند ولی از 
پرداخت آنها شانه خالی می کنند 

که با آنها برخورد می شود.
وی همچنین از مطالعه طرح 
برقی کردن خط آهن تهران مشهد 
با 2 میلیارد دالر س��رمایه گذاری 
خبر داد و گفت: امیدواریم تا 4 ماه 
آینده مطالعه این طرح نهایی شود.
افخمی در عین حال از تامین 
مال��ی 36 ط��رح صنعتی معدنی 
طی 9 ماه از سال جاری خبر داد 
و گفت: میزان اش��تغال مستقیم 
این طرح ها 4100 نفر بوده است.

معاون نظارت بانک مرکزی، صادرکنندگان را عامل 
تزریق حجم باالیی از ارز به بازار آزاد دانست و از پلمب 

شدن صرافی های متخلف خبر داد.
حمید تهرانفر در گفت وگو با ایسنا، درباره اینکه ابالغیه 
اخیر بانک مرکزی برای تعیین میانگین نرخ ارز از سوی کانون 
صرافان این ابهام را ایجاد می کند که مگر صرافان تأمین کننده 
ارز در ب��ازار آزادند که باید ن��رخ را نیز تعیین کنند؟ اظهار 
کرد: خیر. صرافان تزریق کنندگان ارز به بازار نیس��تند، اما 
کانون صرافی ها تشکلی با انتخاب صرافان است که مدیریت 
آن می تواند هر ساله براساس انتخابات تغییر کند. این کانون 
ارتباط بسیار نزدیک و خوبی با بانک مرکزی داشته و اینکه 
در بازار چه می گ��ذرد، بانک مرکزی باید چه اقدامی انجام 
دهد که به نفع بازار ارز باشد، صرافان چه نیازهایی دارند که 
بانک مرکزی به آن پاسخ دهد و سایر ضروریات را از طریق 

آن دریافت می کنیم.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه برای تعیین 
نرخ ارز در بازار مرجع خاصی وجود نداش��ته و کافیست که 
فردی به صورت غیرواقعی و جعلی خود را علمدار بازار معرفی 
کرده و صرافی ها به او تأس��ی کنند، گفت: در روش جدید 
ابالغی بانک مرکزی، کانون صرافان نرخ های ارز صرافی ها را 
دریافت کرده و میانگین موزون آن را هر یک ساعت یک بار 

اعالم می کنند و نرخ قابل اجرا در بازار تعیین می شود.
تهرانفر درمورد اینکه عنوان می ش��ود برخی ارگان های 

خاص تأمین کننده ارز در بازار آزاد هس��تند یادآور ش��د: به 
هرح��ال صادرکنندگان، ارز حاصل از ص��ادرات را که بین 
چهار تا 10 میلیارد دالر متغیر است، در بازار ارز به فروش 
می گذارند، البته شرکت های معتبر ارز خود را به صرافی های 
معتبر واگذار کرده و برای فروش به سراغ دالالن نمی روند.

وی با تأکید بر اینکه باید روزی دالالنی که هیچ قاعده ای 
برای فعالیت ندارند از بازار جمع شوند ادامه داد: این درحالی 
اس��ت که صرافانی هم که غیرمجاز بوده و به کانون صرافان 
وصل نیستند فضایی برای کار کردن نخواهند داشت؛ بنابراین 
توصیه می کنم که تمامی صرافان اگر می خواهند که صراف 
باقی بمانند ب��رای دریافت یا تمدید مجوز به بانک مرکزی 
مراجعه کنند و تا دیر نشده در فضای مناسبی که برای آنها 

مهیا شده فعالیت کنند.
وی همچنی��ن از اقدام بانک مرکزی نس��بت به پلمپ 
تعدادی از صرافی های خیابان فردوسی سخن گفت و افزود: 
این صرافی ها مجوز نداش��ته و برخی هم صرافی هایی بودند 
که مجوزش��ان مربوط به اتحادیه طال و جواهر بوده و باطل 

شده بود اما برای دریافت مجوز اقدام نکرده بودند.
معاون نظارت بانک مرک��زی تأکید کرد: درحالی روند 
جدی ای��ن بانک ب��رای پلمپ صرافی های ب��دون مجوز و 
متخلف ادامه خواهد داش��ت که ما قصد ایجاد مشکل برای 
آنها را نداریم، اما اگر در این باره اقدام نکنند مس��ئولیت هم 

با خودشان است.

ی�ک کارش�ناس اقتصادی 
گفت: مبارزه جدی با فس�اد که 
به عنوان راهکار تثبیت نرخ ارز 
از سوی نمایندگان مطرح شده، 

موضوع بسیار مهمی است.
لطفعلی بخشی در گفت وگو با 
ایرنا، با بیان اینکه دولت بزرگترین 
عرضه کننده ارز است، اظهار داشت: 
با توجه به ام��کان محدودیت های 
ارزی در چن��د ماه آین��ده، عده ای 
اقدام به خرید ارز در حجم وس��یع 
می کنند تا در آینده با قیمت باالتر 
بفروشند بنابراین با توجه به عرضه 
محدود و تقاضای زیاد، قیمت ها هم 
روند صعودی به خود گرفته است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره 
به نامه چند تن از نمایندگان مجلس 
ب��ه دول��ت در خص��وص خطرات 
افزایش نرخ ارز، تصریح کرد: مبارزه 
جدی با فساد که به عنوان راهکار از 

سوی نمایندگان مطرح شده موضوع 
بسیار مهمی است و اگر دولت بتواند 
در این زمینه به صورت جدی وارد 
عمل ش��ود در تثبی��ت نرخ ارز هم 

می تواند موفق عمل کند.
بخش��ی با بیان آنکه هم اکنون 
دولت با وج��ود حجم عظیم مبلغ 
یارانه ها اما در حال تالش برای ارائه 
بسته های غذایی است، خاطرنشان 
کرد: اینکه موضوع سیاست بازرگانی 
در حمایت از تولید داخل باشد نیز 
خود یکی از ابزارهای مبارزه با فساد 

و تنظیم بازار ارز خواهد بود.
بخش��ی ادامه داد: این ابزار هم 
در شفاف کردن عملکرد بانک ها و 
دادن مناب��ع به بخش های تولیدی 
و مولد کشور بس��یار حائز اهمیت 
اس��ت چرا که اگر بانک ها درس��ت 
عمل کنند منابع بانکی و نقدینگی 
در بازار به جای بازارهای موازی به 

س��مت افزایش تولید خواهد رفت 
و کمتری��ن تاثی��ر را روی بازار ارز 

خواهد گذاشت.
وی افزود: بنابراین برای کاهش 
نوسانات ارزی به عنوان اولین قدم 
دولت باید بانک ها را موظف به اعالم 
اس��امی وام گیرندگان و بخش هایی 
که این منابع به آن وارد می ش��ود، 
کند تا مش��خص شود که هر وام یا 
تس��هیالت به چه کسی و برای چه 

منظوری پرداخت شده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار 
داش��ت: اگر این امر محقق ش��ود 
تقاض��ا ب��رای وام ها کمتر ش��ده و 
عملکرد سیس��تم بانکی هم شفاف 
می شود ضمن آنکه یکی از مهم ترین 
اقدامات برای مبارزه با فساد و رانت 
و در نهای��ت افزای��ش نقدینگی و 
نوسانات نرخ ارز در بازار هم همین 

اقدام خواهد بود.

بانک مرکزی خبر داد

صادرکنندگان عامل تزریق ارز عمده به بازار

یک کارشناس اقتصادی:

پیشگیری از نوسانات ارزی در گرو مبارزه با فساد است

اول رئیس جمه�ور  مع�اون 
پیش بین�ی  برخ�اف  آمری�کا 
دبیرکل اوپک تاکید کرد: قیمت 
نفت برای چند س�ال آینده هم 

پایین باقی می ماند.
جو بایدن که در نشست »امنیت 
انرژی کارائیب« س��خن می گفت، 
افزود: اج��ازه بدهید از قیمت نفت 
ش��روع کنیم، قیمت نفت االن زیر 
50 دالر در هر بشکه است. احتماال 
قیمت نفت در کوتاه مدت نس��بتا 
پایین باقی خواهد ماند و همین طور 
طی س��ال های آینده، قیمت پایین 

خواهد بود.
این اظهارات بای��دن در حالی 
عنوان ش��د که دبی��ر کل اوپک در 
حاش��یه نشست »چتم هاوس« در 
لن��دن پیش بینی ک��رد که قیمت 
نف��ت در آین��ده نزدی��ک افزایش 

خواهد یافت.
عب��داهلل البدری اف��زود: بعد از 
مدت ه��ا که قیمت نف��ت بین 45 

ت��ا 50 دالر در نوس��ان بود قیمت 
نفت ممکن است به پایین ترین حد 
خود رسیده باشد.وی که با روزنامه 
فایننشال تایمز صحبت می کرد در 
پاس��خ به س��والی درباره اینکه چه 
مدت دیگر قیمت نفت احیا می شود 
گفت: م��ن نمی دان��م. اما مطمئن 
هستم که قیمت ها به زودی صعودی 

خواهد شد.
دبی��رکل اوپ��ک البت��ه مانند 
عربستان از سیاست کاهش نیافتن 
س��قف تولید اوپ��ک حمایت کرد 
و گف��ت: م��ا می دانیم که ب��ازار از 
افزایش عرضه رنج می برد اما دلیل 
این مس��ئله اوپک نیست. طی 10 
س��ال گذشته ما روزانه 30 میلیون 
بشکه تولید داشتیم اما کشورهای 
غیرعضو اوپک 7/5 میلیون بش��که 
افزایش تولید داش��تند بنابراین ما 
دلیل افزایش عرضه نیس��تیم پس 

سقف تولید را کاهش نمی دهیم.
گفتنی اس��ت: سیاس��ت عدم 

کاهش تولید سقف اوپک با حمایت 
ش��دید عربس��تان و در راس��تای 
سیاس��ت ضد ایرانی و ضد روس��ی 
آمری��کا و با هدف کاهش ش��دید 
قیمت نفت ماه هاس��ت که توسط 
برخی کشورهای عضو اوپک دنبال 

می شود.
البته ظاه��را وضعیت قیمت ها 
به گونه ای نزولی ش��ده که صدای 
خود عربس��تانی ها ه��م درآمده و 
رئی��س بزرگتری��ن ش��رکت نفتی 
عربس��تان گفت: به��ای نفت بیش 
از اندازه پایین اس��ت و با این روند 
حتی مصرف کنندگان نیز به تدریج 

متضرر خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری »فرانسه«، 
خال��د الفالح دی��روز در کنفرانس 
رقابت جهانی در عربس��تان افزود: 
قیم��ت نف��ت ب��رای همه بس��یار 
پایین اس��ت و به عقیده من حتی 
مصرف کنن��دگان نیز در بلند مدت 

متضرر خواهند شد.

عربس��تان  آرامک��و  ش��رکت 
بزرگترین ش��رکت به لحاظ میزان 
تولی��د و صدور نفت خام در جهان 

است.
در همی��ن حال ی��ک تحلیلگر 
غربی بازار نفت نیز پیش بینی کرد 
که عربس��تان دیگ��ر روند کاهش 

قیمت نفت را تحمل نخواهد کرد.
به گزارش فارس، رئیس شرکت 
نفت��ی ک��ورپ داالس آمریکا بیان 
کرد: عربستان تصور می کرد که اگر 
با کاهش قیم��ت نفت بتواند چند 
ش��رکت عمده تولیدکنن��ده نفت 
آمریکا را از چرخه خارج کند، اوپک 
دوباره به برتری خود ادامه می دهد و 
وابستگی آمریکا را به دالرهای نفتی 

برمی گرداند.
وی اف��زود: تا حاال، ش��اید این 
روند موقت��ا موثر بوده باش��د، چرا 
که برخ��ی تولیدکنندگان کوچک 
نفتی به حاش��یه رفته اند و تعدادی 
از شرکت های بزرگ نفتی آمریکا و 

شرکت های خدماتی میادین نفتی 
نیز کار خود را تعطیل کرده اند اما با 
این وجود تصور می کنم که عربستان 
به زودی از کاهش قیمت نفت ضربه 
می خورد اگرچه کش��ور ثروتمندی 
اس��ت اما نمی تواند برای همیش��ه 
از دس��ت رفتن پ��ول و تاثیر آن در 
اقتصاد عربستان را تحمل کند.به هر 
ح��ال دیروز خبرگزاری رویتر اعالم 
کرد، در پی اظهار نظر دبیرکل اوپک 
مبنی بر اینکه قیمت ها ممکن است 
به کمترین سطح خود رسیده باشند، 
قیمت نفت برنت دریای ش��مال در 
سطح بیش از 48 دالر در هر بشکه 
تثبیت شد و از کاهش دست کشید.

به گ��زارش ایرن��ا، قیمت نفت 
برن��ت برای تحوی��ل در ماه مارس 
)اس��فند( پس از آنکه روز دوشنبه 
1/3 درص��د کاهش یاف��ت اما در 
ساعت 3:47 دیروز به وقت گرینویچ 
در بازار لندن 17 سنت باال رفت و 
به 48/33 دالر در هر بشکه رسید.

وزی�ر ارتباط�ات و فن�اوری 
اطاعات گفت: مردم از شبکه های 
اجتماع�ی اس�تفاده کنن�د ک�ه 
میزبانی آنها در داخل کشور است.

به گ��زارش ایرنا، محمود واعظی 
در حاش��یه راه اندازی پروژه ترانزیت 
ارتباط��ات عراق از طریق ایران و  در 
خصوص توافق روس��ای قوای مجریه 
و قضائی��ه مبن��ی ب��ر جلوگی��ری از 
فیلترینگ شبکه های اجتماعی گفت: 
از اینکه محتویات مذاکرات رئیسان دو 

قوه چه بوده، اطالعی ندارم.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه برخی 
هنوز ویژگی های فرهنگ استفاده از 
ش��بکه های اجتماعی را نمی دانند و 
مضرات آن نیز برایشان روشن نشده 
اس��ت، ادامه داد: این ناآگاهی سبب 
شده مردم حتی عکس های خصوصی 
و اطالعات ش��خصی خ��ود را در این 
ش��بکه ها قرار می د هند که این اقدام 
می تواند در جایی که میزبانی می شود، 
مورد سوءاستفاده قرار گیرد. بنابراین 
ترجیح دولت و وزارت ارتباطات بر این 
است که مردم از شبکه های اجتماعی 

اس��تفاده کنند که میزبان��ی آنها در 
داخل کشور است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
اظهار داشت: معتقدیم حریم خصوصی 
شهروندان باید حفظ شود و به دنبال 
این هس��تیم که دانشگاه ها و بخش 
خصوصی در داخل کش��ور شبکه  ها 
را افزای��ش دهن��د و ما نی��ز آمادگی 
داریم امکانات الزم را در اختیارش��ان 

قرار دهیم.
واعظی خاطرنش��ان ک��رد: طی 
اطالعاتی که به دس��ت آمده یکی از 
شبکه های اجتماعی ایرانی که مشغول 
فعالیت ش��ده است با اقبال خوبی از 

سوی مردم مواجه شده است.
وی در خصوص اینکه تصمیم گیر 
زمین��ه  در  سیاس��تگذار  و  نهای��ی 
فیلترینگ چه مرجعی اس��ت، گفت: 
در عرص��ه فض��ای مجازی ش��ورای 
عال��ی فضای مج��ازی تنه��ا مرجع 
سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی ه��ای 
کالن اس��ت و آنچه در این ش��ورا به 
تصویب برسد، برای همگان الزم االجرا 

است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در خصوص راه اندازی پروژه »اوج« نیز 
گفت: این پ��روژه در زمینه ترانزیت 
ارتباطات عراق از طریق ایران اس��ت 
ک��ه پهنای بان��د آن 200 گیگابایت 

می باشد.
واعظی افزود: وزارت ارتباطات با 
توجه به فعالیت های خود بنا دارد بین 
کش��ورهای مختلف در زمینه پهنای 
بان��د یا انتقال صوت از مس��یر ایران 
بهره مند شود و سرمایه گذاری نماید.

وی ادامه داد: این مسیر ترانزیتی 
1300 کیلومت��ر طول دارد و 1500 

کیلومتر مسیر پشتیبان آن می باشد.
وزی��ر ارتباط��ات در خص��وص 
پیامک های تبلیغاتی نیز اظهار داشت:  
کمیته ای متش��کل از 9 دستگاه و با 
مس��ئولیت وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی موضوع را پیگی��ری نماید. 
واعظ��ی ابراز امیدواری ک��رد: با این 
س��اماندهی محت��وی و تبلیغ��ات و 
پیامک های��ی ک��ه م��ردم عالقه مند 

نیستند ساماندهی می شود.
همچنین وزیر ارتباطات در مراسم 
راه ان��دازی پ��روژه ترانزیت ارتباطات 
ع��راق از طری��ق ایران ک��ه با حضور 

وزیر ارتباطات عراق برگزار شد گفت: 
به دلیل حضور گروهک تروریس��تی 
داعش، زیرساخت های ارتباطی عراق 
قطع شده است و قرار شده ایران این 

ارتباطات را برقرار کند.
واعظی افزود: به دلیل مشکالتی 
که در عراق تا به امروز وجود داش��ته 
این کش��ور از نظر ICT عقب افتاده 
که طبق توافقات قرار است متخصصان 
ایرانی پروژه هایی را در این کشور در 
بح��ث اینترنت و دول��ت الکترونیک 
اجرا کنند. واعظ��ی در همین رابطه 
ادامه داد: ب��ه همین دلیل مقدماتی 
برای ایجاد یک اپراتور مش��ترک بین 
ایران و عراق و با همکاری بخش های 
خصوص��ی و اپراتورهای تلفن همراه 
فعال موجود در کش��ور انجام ش��ده 
است. وی افزود: با طراحی و راه اندازی 
ای��ن اپراتور مش��ترک، س��یم کارت 
آن ب��رای کاربران در هر دو کش��ور 
قابل اس��تفاده اس��ت و ایران در این 
م��ورد آمادگی کام��ل را دارد و الزم 
اس��ت طرف عراقی نیز در این زمینه 

تصمیم گیری کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات:

مردم از شبکه های اجتماعی داخل کشور استفاده کنند

برخاف پیش بینی دبیرکل اوپک

آمریکا: قیمت نفت پایین می ماند

جمع کثیری از متقاضیان مسکن مهر در 
اعتراض به افزایش قیمت این واحدها و عدم 
توجه به درخواست هایشان دیروز در مقابل 

مجلس شورای اسامی تجمع کردند.
به گزارش ایسنا، این تجمع کنندگان درخواست 
رس��یدگی به مطالباتشان و اس��تیضاح وزیر راه و 

شهرسازی را داشتند.
بر اس��اس این گ��زارش: با توجه به تعداد زیاد 
تجمع کنن��دگان برای دقایق��ی در خیابان مقابل 
مجلس رفت و آمد به س��ختی انجام می ش��د که 
با  کمک نیروی انتظامی این مشکل برطرف شد.

به گزارش خبرن��گار کیهان، در حالی که اکثر 
متقاضیان مسکن مهر آورده خود را تکمیل کرده اند 
و بای��د واحدهای خود را تحویل بگیرند با افزایش 

یکباره قیمت ها روبه رو شدند.
برخ��ی از این افراد در تم��اس با کیهان اعالم 
می کردند: ما افرادی هستیم که طال و فرش  زیر 
پای خود را فروخته ایم و برای مسکن مهر ثبت  نام 

کرده ای��م. اما یکباره به م��ا می گویند 12میلیون 
توم��ان دیگ��ر باید بدهیم. س��وال ما این اس��ت 
که چگون��ه باید این مبال��غ را تامین کنیم؟ آنها 
درخواست داش��تند که اوال این مبالغ در صورت 
امکان دریافت نشود و یا به صورت اقساط بلندمدت 

دریافت گردد.
گفتنی اس��ت روز س��وم آذر ماه س��ال جاری 
مدیرعامل ش��رکت عمران پردیس از افزایش 12 
میلیون تومانی قیمت مس��کن مه��ر فاز 11 این 
ش��هر خبر داد. این در حالی است که متقاضیان 
ای��ن واحدها طبق قرارداد با پرداخت 28 میلیون 

تومان باید واحدهای خود را تحویل می گرفتند.
افزایش قیمت مسکن مهر در فازهای سه، پنج و 
هشت شهر جدید پردیس نیز از سوی دولت اعالم 

شد که اعتراض متقاضیان را برانگیخت.
همچنین قیمت مسکن مهر در فازهای مختلف 
پرند هم به ش��کل چش��م گیری افزایش یافته که 
اعتراض متقاضیان این واحدها را برانگیخته است.

در اعتراض به افزایش قیمت ها رخ داد

تجمع متقاضیان مسکن مهر مقابل مجلس

هیچ وسیله تفریحی بدون تأییدیه ایمنی 
سازمان ملی استاندارد ایران نصب نمی شود 

و حتی بیمه هم نخواهد شد.
مری��م نی��ری رئیس گ��روه نظارت ب��ر اجرای 
اس��تانداردهای خدم��ات، ایمنی وس��ایل بازی و 
تجهی��زات مراک��ز تفریح��ی، در نشس��ت خبری 
چهارمین نمایشگاه بین المللی، شهر بازی، پارک ها، 
تجهی��زات و فناوری اوق��ات فراغت گفت: تفریح و 
س��رگرمی در زندگی انسان و ایجاد مراکز تفریحی 
از قبیل شهر بازی ها، استفاده از این امکانات توسط 
اقش��ار و س��نین مختلف پدیده  ای رایج و متعارف 
اس��ت و اهتمام مس��ئولین ذیربط در جهت ایجاد 
مراکز تفریحی سالم، ایمن و استاندارد یک وظیفه 

و امری بدیهی است.
وی ادامه داد: خوش��بختانه س��ال 91 با تعامل 
و همکاری که بین س��ازمان ملی استاندارد ایران،  
س��ازمان ش��هرداری های کش��ور و بیمه مرکزی 
برقرار ش��د و با دس��تور سازمان ش��هرداری ها به 

اس��تانداری های کل کش��ور، هیچ وسیله تفریحی 
بدون تاییدیه ایمنی از سوی سازمان ملی استاندارد 
ایران نباید در مراکز تفریحی نصب شود و بر اساس 
نامه بیمه مرکزی به دستگاه های تابعه، هیچ وسیله 
تفریحی بدون دریافت تاییدیه ایمنی از س��ازمان 
ملی اس��تاندارد ایران نباید بیمه شود و اینها همه 
گام های موثری به ش��مار می رود که در راس��تای 
استانداردسازی مراکز تفریحی برداشته شده است.
وی اجرای صحیح اس��تانداردها را در گرو حل 
ش��دن مشکالت از طرف ش��هرداری  ها و تعامل با 
ارگان های ذیربط دانس��ت و تصریح کرد: با اجرای 
طرح طاها و همکاری با بیمه و شهرداری ها توانستیم 
متولیان امر را موظف کنیم تا بازرسی های الزم روی 

زمین بازی انجام شود.
نیری ادامه داد: استاندارد س��ازی باید از فرایند 
ساخت آغاز شود و س��ازندگان ملزم شوند از ابتدا 
وسایل خود را استاندارد کنند و این موضوع یکی از 

اولویت های ساخت زمین بازی قرار گیرد.

وسایل تفریحی بدون تأیید استاندارد بیمه نمی شود

نایب رئیس کمیس�یون اقتصادی مجلس شورای اسامی از احتمال خارج شدن موضوع 
بهره مالکانه سنگ آهنی ها از بودجه ساالنه خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران با اش��اره به اقدام مجلس ش��ورای اسالمی در تفکیک 
احکام غیربودجه ای مانند مسئله بهره مالکانه و نرخ خوراک پتروشیمی ها از احکام بودجه، افزود: اعتقاد 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی بر این اس��ت که احکام غیربودجه ای باید در قوانین اصلی و مادر 
مورد بررسی قرار گیرد به عنوان مثال مسئله سنگ آهن و نرخ بهره مالکانه ای که برای این صنعت در 

نظر گرفته شده باید در قانون معادن مورد بررسی قرار گیرد.
وی در این میان با غیرمنطقی دانستن تعیین دریافت بهره مالکانه 30 درصدی از سنگ آهنی ها، 
تصریح کرد: دریافت عوارض به این صورت از صنایع، نه تنها اقتصادی نیس��ت بلکه به صرفه و صالح 
کش��ور هم نیس��ت چرا که اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص صنایع باید بر اساس شرایط اقتصادی آن 
صنعت صورت گیرد.وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به این که دولت زمانی برای تفکیک این احکام 

نداشت لذا تمام این احکام را در الیحه بودجه گنجاند.
جمیع این مس��ائل منجر شد تا در کمیس��یون تلفیق احکام غیربودجه ای از احکام بودجه ای جدا 
ش��ود و این احکام در الیحه انضباط مالی مورد بررس��ی قرار خواهند گرفت.عضو ش��ورای عالی بورس 

تصریح کرد: نمایندگان مجلس نهم بر این باورند که معیار و مبنای تصمیم گیری ها باید بلندمدت باشد 
نه اینکه تصمیمات به صورت کوتاه مدت اتخاذ و ساالنه در بودجه کشور گنجانده شود. وی باز هم بر 
غیرمنطقی بودن اقدام دولت در آوردن احکام غیربودجه ای در بودجه ساالنه خود تاکید و به وضعیت 

ویژه اقتصادی کشور اشاره کرد.
پورابراهیمی با اش��اره به کاهش قیمت جهانی س��نگ آهن به کمتر از یک دوم، گفت: این مسئله 

اجرای طرح های توسعه شرکت های حاضر در این صنعت را با مشکل مواجه می سازد.
وی درباره اظهار نگرانی نمایندگان مجلس در اجرای طرح های توس��عه ش��رکت های سنگ آهنی، 
اظهار داشت: بر این اساس است که می خواهیم با استناد به قوانین مادر اصالحاتی را در حوزه معاون 
انجام دهیم چرا که حقوق دولتی و بهره مالکانه هیچ ارتباطی با بودجه ساالنه ندارد و ارتباط دادن این 

مسائل با بودجه، تصمیم گیری از سوی سرمایه گذاران بازار سهام را با مشکل مواجه می سازد.
نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی با تاکید بر اینکه در این صنایع باید 
تصمیمات به صورت بلندمدت اتخاذ ش��ود، افزود: تصمیم گیری در حوزه بهره مالکانه و حقوق دولتی 
باید بر اساس نرخ های جهانی صورت گیرد نه این که در شرایط کاهش قیمت های جهانی، به دریافت 

عوارض از شرکت های سنگ آهنی مبادرت ورزیده شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

موضوع بهره مالکانه سنگ آهنی ها از بودجه ساالنه خارج می شود

رئیس س�ازمان گس�ترش و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی 
اوراق  )ایمی�درو( گف�ت:  ایران 
س�لف موازی اس�تاندارد که از 
ابزاره�ای تامین مالی بوده و در 
بورس کاالی ایران اجرایی شده 
است، ابزاری مناسب برای تامین 
به ش�مار  تولیدکنندگان  مال�ی 

می رود.

مهدی کرباس��یان، اف��زود: این 
ابزار تامین مال��ی می تواند در میان 
تولیدکنن��دگان کل کش��ور م��ورد 
اس��تفاده قرار گیرد که بررسی های 
ایمیدرو نی��ز در خصوص چگونگی 
استفاده صنایع از اوراق سلف موازی 
اس��تاندارد در بورس کاال آغاز شده 

است.
اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل 

ش��رکت   ذوب آهن اصفه��ان نیز در 
خصوص انتش��ار اوراق سلف موازی 
اس��تاندارد برای تامین مالی صنایع 
در ب��ورس کاال، گف��ت: بورس کاال 
می تواند با طراح��ی ابزارهای نوین 
مالی به تامی��ن مالی صنایع کمک 
کند. اوراق س��لف موازی استاندارد 
نیز یکی از ابزارهای مناس��ب برای 

تامین مالی است.

ش��ایان ذکر است طی 10 ماهه 
س��ال 93 در پی معامله حدود 7/7 
میلیون تن انواع محصوالت صنعتی 
و معدنی، تامین مالی کوتاه مدت به 
ارزش تقریبی 140 هزار میلیارد ریال 
از طریق قراردادهای سلف در بورس 

کاالی ایران صورت پذیرفته است.
همچنین با انتش��ار اوراق سلف 
موازی استاندارد سنگ آهن گل گهر 

برای اولین بار در کشور، تامین مالی 
برای ای��ن مجتمع معدنی به ارزش 
بی��ش از 800 میلیارد ریال صورت 
گرف��ت. ضمن آنکه در ب��ازار ثانویه 
نی��ز تاکن��ون ارزش معامالت اوراق 
سلف استاندارد سنگ آهن به بیش 
از 1650 میلیارد ریال بالغ شده که 
حاکی از استقبال فعاالن بازار از این 

ابزار مالی نوین می باشد.

معاون وزیر صنعت اعام کرد

عرضه اوراق سلف موازی ابزاری برای تامین مالی تولیدکنندگان

* ش��ورای دس��تگاه های نظارتی کش��ور به ریاس��ت محمدباق��ر نوبخت معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بانک مرکزی برگزار 
شد. این جلسه با حضور حجت االسالم والمسلمین منتظری رئیس دیوان عدالت 
اداری، س��راج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رحیمی رئیس دیوان محاسبات 
کش��ور، مظفر معاون نظارت ریاس��ت مجلس شورای اس��المی، اکبر سهیلی پور 
مدیرعامل سازمان حسابرسی و نمایندگان دیگر دستگاه های عضو شورا تشکیل 
شد. در این جلسه که اعضای هیئت عامل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، آخرین 
تحوالت پولی و بانکی کشور، اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی و انتظام بخشی 
بازار غیرمتشکل پولی، اقدامات در حال انجام و برنامه های آتی بانک مرکزی برای 
تسهیل خدمت به مردم از جمله طرح ملی چکاوک، موضوع اضافه برداشت بانک ها 
و کنترل های انجام ش��ده برای توقف روند رو به رشد آنها و موفقیت دولت تدبیر 
و امید در مهار تورم از طریق اتخاذ و اعمال سیاس��ت های صحیح توس��ط ولی اهلل 

سیف رئیس کل بانک مرکزی به آگاهی اعضاء رسید.
* مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران گفت: تعرفه های بندری در 
مقایسه با سایر کشورها باال است و متاسفانه سازمان بنادر و دریانوردی 
هر سال به جای رقابتی کردن بنادر ایران، نسبت به افزایش 10 درصدی 
تعرفه ها اقدام می کند که این موضوع تجدیدنظر در تعرفه های بندری در 
برنامه ششم توسعه را ضروری می سازد. محمدحسین داجمر در دومین 
نشس�ت کارگروه تدوین احکام برنامه شش�م در ح�وزه ناوگان دریایی، 
افزود: علت اقدام سازمان بنادر و دریانوردی در ارتباط با افزایش تعرفه ها 
خصوصی نشدن فعالیت های بندری است در حالی که دولت بر واگذاری 
فعالیت های اقتصادی سازمان ها و دستگاه های دولتی به بخش خصوصی 
تاکید دارد و فقط فعالیت های مهم و استراتژیک که برای بخش خصوصی 
توجیه ندارد و یا امکان ورود نیست باید توسط دولت کماکان اداره شود.
* رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور گفت: بازنگری در قانون مالیات بر ارزش 
افزوده به ویژه در حوزه اصناف ضروری اس��ت و بدین ترتیب عدالت اجتماعی به 
مفهوم عملیاتی در کشور اجرا می شود. حسام عقبایی درباره قانون مالیات بر ارزش 
افزوده اظهار کرد: اساسا روی این مبحث اختالف نظرهایی وجود دارد و تالش مان 
این است که دولت و مجلس یک بازنگری روی این قانون داشته باشد. وی افزود: 
کارشناس��ان اقتصادی روی بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه در 
ح��وزه اصناف تاکید و آن را ضروری می دانند تا بدین ترتیب عدالت اجتماعی به 

مفهوم عملیاتی در کشور اجرا شود.
* فرابورس ایران اعام کرد: مهلت اوراق تسهیات خرید مسکن دو سال 
است و مردم مراقب باشند که اوراق تاریخ گذشته نخرند و مهلت و اصالت 
اوراق را از بانک مسکن استعام کنند. اوراق حق تقدم تسهیات خرید 
مسکن که در فرابورس ایران عرضه می شود، از تاریخ صدور به مدت دو 
س�ال قابلیت خرید و فروش دارد، بنابراین کسانی که این اوراق را خارج 
از بورس در بنگاه های اماک و از دست افراد خریداری می کنند، مراقب 
باشند که دو سال مهلت دو ساله اوراق مسکن تمام نشده باشد. قبل از 

خر ید اوراق تسهیات مسکن از بانک مسکن استعام نمایند.
* مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران، از اعالم و انتشار آگهی فراخوان دعوت از 
سرمایه گذاران و عالقه مندان به منظور احداث واحدهای LNG مقیاس کوچک 
و متوسط خبر داد. ناصر ابراهیمی با اعالم این خبر تصریح کرد: به منظور  توسعه 
کاربرد LNG در کش��ور، تنوع بخش��ی به روش های عرضه و صادرات گاز و باال 
بردن پایداری شبکه به ویژه در روزهای سرد سال، بر اساس این فراخوان شرکت 
ملی گاز ایران از عالقه مندان احداث واحدهای LNG مقیاس کوچک و متوسط 
دعوت به س��رمایه گذاری می کند. ابراهیمی ادامه داد: بر این اس��اس شرکت ملی 
گاز تعهد می کند در 8 ماه سال )از ابتدای فروردین تا انتهای آبان ماه( گاز طبیعی 
موردنیاز واحدهای LNG مقیاس کوچک و متوسط را در نقطه مورد توافق تامین 

و در اختیار آنها قرار دهد.

وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به استانداران مرزی کشور بر 
جلوگیری از ورود غیرقانونی مرکبات به کشور تأکید کرد.

محمود حجتی در نامه ای به اس��تانداران مرزی کشور با اشاره به این 
که مجوزی برای واردات میوه به ویژه مرکبات از هیچ کش��ور و مرزی از 
سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر نشده است، بر ضرورت افزایش نظارت 

و جلوگیری از ورود غیرقانونی مرکبات به کشور تأکید کرد.
براس��اس این گزارش، وزیر جهاد کش��اورزی در این نامه خطاب به 
اس��تانداران سیستان و بلوچستان، بوش��هر، هرمزگان، ایالم، خوزستان و 
کردستان با تأکید بر لزوم حمایت از باغداران، تصریح کرد: واردات بدون 
مجوز و غیرقانونی میوه به لحاظ عدم نظارت بهداشتی و قرنطینه گیاهی 
بر روی این محصوالت موجب ورود و سرایت عوامل خسارت زا به باغ های 
کشور می شود و نگرانی بسیاری برای بخش کشاورزی به همراه دارد که 
در بعضی از موارد مانند س��ال های قبل، جب��ران آن با صرف هزینه های 

گزاف نیز عمال غیرممکن خواهد بود.
وزیر جهاد کش��اورزی در این نامه خاطرنشان کرد: مرکبات در سال 
جاری به اندازه کافی تولید شده است و نیازی به واردات وجود ندارد. حجتی 
از اس��تانداران مرزی درخواس��ت کرد تا به طور جدی از ورود محصوالت 

کشاورزی بدون مجوز وزارت جهاد کشاورزی جلوگیری کنند.

حجتی به استانداران مرزی نامه نوشت
لزوم جلوگیری از واردات غیرقانونی میوه 

به کشور

تا زمانی که پوش�ش بیمه ای کش�تی ها و ترتیبات بانکی حل 
نشود صرف لغو خروج شرکت های کشتیرانی از تحریم ها چندان 

اهمیتی ندارد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هنوز پوش��ش بیمه ای 

کشتی ها و ترتیبات بانکی حل نشده است.
مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با  
ایلنا در خصوص خروج شرکت های کشتیرانی از فهرست تحریم های اروپا، 
گفت: این موضوع در مذاکرات 1+5 و درمصوبات اولیه دولت روحانی مطرح 
شده بود.وی افزود: اما تا زمانی که پوشش بیمه ای کشتی ها و ترتیبات بانکی 
حل نش��ود صرف لغو خروج شرکت های کشتی رانی از تحریم ها چندان 
اهمیتی ندارد.خس��روتاج افزود: از مقررات رفتن هر کشتی به هر بندری 
و بس��تن به اس��کله این است که پوشش بیمه ای داشته باشد اگر نداشته 
باشد خاصیتی نخواهد داشت.بنا بر این گزارش: چند روز پیش یک مقام 
بلندپایه شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با اشاره به رایزنی های 
این شرکت با طرف اروپایی گفته بود؛ تحریم کشتیرانی لغو نشده و تنها بر 
اثر پیگیری های حقوقی شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، دادگاه 
اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیده که دلیل تحریم بخشی از شرکت های 

ایرانی در اروپا، بهانه های واهی بوده است.
ای��ن در حالی اس��ت که محمدحس��ین داجمر مدیرعامل ش��رکت 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران روز جمعه اعالم کرده بود 39 شرکت 
از شرکت های زیرمجموعه شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران که 
در اروپا و کشورمان فعالند، بر اساس حکم دادگاه اتحادیه اروپا از لیست 

تحریم های این اتحادیه خارج می شوند.

قائم مقام وزیر صنعت و معدن:
پوشش بیمه ای کشتی ها و ترتیبات بانکی 

هنوز حل نشده است

مدیرعامل بانک صنعت و معدن:

یک ریال هم از منابع هدفمندی یارانه ها 
به صنعت اختصاص نیافته است

صن�دوق بین الملل�ی پ�ول با 
کاه�ش پیش بینی خود از رش�د 
اقتص�اد ای�ران در س�ال ۲01۵ به 
0/6 درص�د از افزایش ۲0میلیارد 
دالری تولی�د ناخال�ص داخلی و 
رس�یدن ذخای�ر ارزی ای�ران به 
رکورد 1۲6میلیارد دالر در س�ال 

۲01۴ خبر داد.
 صن��دوق بین الملل��ی پ��ول در 
نخس��تین گ��زارش خ��ود از اقتصاد 
خاورمیانه و شمال آفریقا که در سال 
2015 منتش��ر ش��ده آمار مربوط به 
شاخص های کالن اقتصاد ایران در سال 
2014 و پیش بینی از اقتصاد ایران در 

سال 2015 را ارائه کرده است.
این نهاد بین المللی که پیشتر رشد 
اقتصادی 1/5 درصدی را برای اقتصاد 
ایران در سال 2014 پیش بینی کرده 
بود اعالم کرده اقتص��اد ایران در این 
سال رش��د 3درصدی را تجربه کرده 
اس��ت. اقتصاد ایران در س��ال 2013 
به رشد اقتصادی منفی 1/9 درصدی 

رسیده بود.
در عین حال صندوق بین المللی 
پول پیش بینی خود از رشد اقتصادی 
ایران در سال 2015 را به شدت کاهش 

داده اس��ت. این نه��اد بین المللی در 
گزارشی که پیش��تر منتشر شده بود 
رش��د اقتصادی 2/2 درصدی را برای 
ایران در سال 2015 پیش بینی کرده 
بود اما در گزارش جدید خود این رقم 

را به 0/6 درصد کاهش داده است.
بانک جهانی نیز پیش بینی کرده 
اس��ت اقتصاد ایران در س��ال 2015 
تنها 0/9 درصد رش��د کند. س��قوط 
قیمت نفت عام��ل اصلی کاهش رقم 
پیش بینی ش��ده از سوی این دو نهاد 
برای رش��د اقتصادی ایران در س��ال 

2015 بوده است.
بر اساس برآورد صندوق بین المللی 
پ��ول تولید ناخال��ص داخلی ایران در 
س��ال 2014 ح��دود 20میلیارد دالر 
نسبت به سال قبل افزایش یافته و از 
386/2 میلیارد دالر در س��ال 2013 
به 406/3 میلیارد دالر در این س��ال 

رسیده است.
تولید ناخالص داخلی ایران برای 
س��ال 2015 نیز 386.2 میلیارد دالر 
پیش بینی ش��ده که برابر با رقم سال 

2013 است.
این گزارش رش��د بخ��ش نفتی 
را  ای��ران در س��ال 2014  اقتص��اد 

7/3درصد و رش��د بخ��ش غیرنفتی 
را 2/5درص��د برآورد کرده اس��ت. در 
س��ال پیش از آن بخش نفتی اقتصاد 
ایران رش��د منفی 8/9 درصد و بخش 
غیرنفتی رش��د منف��ی 1/1 درصد را 

تجربه کرده بودند.
پیش بینی شده است بخش نفتی 
اقتصاد ایران در سال 2015 دوباره وارد 
رکود شود و رشد منفی 2/7 درصدی 
را تجربه کند و رش��د بخش غیرنفتی 

هم به 1 درصد کاهش یابد.
بر اس��اس پیش بینی این گزارش 
،تولید نفت ایران در سال 2015 بالغ 
ب��ر 180 هزار بش��که در روز کاهش 
خواهد یافت و به 2/91 میلیون بشکه 
در روز خواهد رس��ید. ام��ا تولید گاز 
ایران افزایشی خواهد بود و به معادل 

2/78میلیون بشکه در روز می رسد.
پیش بینی ش��ده اس��ت صادرات 
نفت ایران در س��ال ج��اری میالدی 
90 هزار بش��که در روز کاهش یابد و 
به 1/15 میلیون بش��که در روز برسد. 
صادرات گاز ایران در این سال تغییری 

نخواهد کرد.
برآورده��ای صندوق  اس��اس  بر 
بین المللی پول دولت ایران در کنترل 

تورم موفق بوده به طوری که تورم 34/7 
درصدی در س��ال 2013 را به 15/8 
درصد در س��ال 2014 رسانده است. 
این نه��اد بین المللی انتظار دارد روند 
نزولی تورم در س��ال 2015 معکوس 
شود و ایران تورم 17/3درصدی را در 

این سال تجربه کند.
تورم رش��د  به م��وازات کاه��ش 
نقدینگ��ی نیز در اقتص��اد ایران طی 
س��ال 2014 کاهش داشته و از 29/8 
درصد در سال 2013 به 22/9 درصد 

در سال 2014 رسیده است.
رون��د کنترل نقدینگی در س��ال 
2015 نی��ز ادام��ه خواه��د یاف��ت و 
پیش بینی ش��ده است رشد نقدینگی 
ایران در این سال به 19/4 درصد برسد 

که کمتر از سال قبل است.
بر اساس برآورد صندوق بین المللی 
پ��ول تراز مالی دولت ایران در س��ال 
2013 معادل منفی 2.2 درصد تولید 
ناخالص داخلی ب��وده که این رقم در 
سال 2014 به معادل 1/4 درصد تولید 

ناخالص داخلی کاهش یافته است.
انتظ��ار می رود وضعیت تراز مالی 
دولت ایران در سال 2015 بدتر شود و 
این شاخص به معادل 3/4 درصد تولید 

ناخالص داخلی در این سال برسد.
این گ��زارش از کاهش صادرات و 
افزایش واردات ایران در س��ال 2014 
خبر داده است. صادرات 100میلیارد 
ب��ه  ای��ران در س��ال 2013  دالری 
94/9میلی��ارد دالر در س��ال 2014 
کاه��ش یافته و واردات 73/7 میلیارد 
دالری در سال 2013 به 82/6 میلیارد 
دالر در سال 2014 افزایش یافته است.
پیش بینی ش��ده اس��ت صادرات 
ایران در س��ال 2015 باز هم کاهش 
یاب��د و ب��ه 80 میلیارد دالر برس��د. 
واردات ایران در این س��ال نیز نسبت 
به سال قبل کاهش خواهد یافت و به 

77/8میلیارد دالر خواهد رسید.
صندوق بین المللی پول از افزایش 
حدود 9 میلی��ارد دالری ذخایر ارزی 
ای��ران در س��ال 2014 خب��ر داده 
اس��ت. ذخایر ارزی ایران که در سال 
2013 بال��غ ب��ر 117/6 میلیارد دالر 
بوده در پایان س��ال 2014 به رکورد 

126/5میلیارد دالر رسیده است.
بر اس��اس پیش بینی ای��ن نهاد، 
ذخایر ارزی ایران در س��ال 2015 نیز 
به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد 
و به 130/1 میلیارد دالر خواهد رسید.

پیش بینی متفاوت صندوق بین المللی پول
از وضعیت اقتصاد ایران در سال 2015


