
اقتصادی
صفحه 4

دو شنبه 30 تیر 1393 
23 رمضان 1435 - شماره  20828

کوتاه اقتصادی

قیمت سکه و ارز
 به تومان

شهیدان زنده اند اهلل اکبر
)بسم رب الشهداء والصدیقین(

سالی دیگر از پرواز ملکوتی
ش�هید محمدحسن کجداریان 
می گذرد ش��هدا دو امانت گرانبها 
نزد ملت ایران به ودیعه گزارده اند 
1- دی��ن 2- اقتدار مل��ی. این دو 
امر خطی��ر تحق��ق نمی یابد مگر 
ب��ا اطاعت از مق��ام معظم رهبری 

»همسر شهید«انشاءا...

تسلیت

همکار محترم جناب آقای مجید مهدوی
با نهایت تأس��ف و تأثر درگذشت پدر گرامی تان را به جنابعالی 

و خانواده محترم تسلیت عرض می نمائیم.
اللهیاری - بهره ور - پایامهر - تفتیش��ی - تهرانی- حس��ام - 
جعف��ری - جالئ��ی - جلیلی��ان - زارع زاده - زمانی - غروی - 

شریف نژاد - شیبانی - محسنی شاد - محمدیان - وکیلی

* معاون حقوقی وزیر نفت و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت 
نفت تاکید کرد: رس��یدگی به تاخیر در اجرای پروژه ها و تحمیل ضرر به 
کش��ور با جدیت در وزارت نفت دنبال می ش��ود و وزیر نفت و بخش های 
نظارتی این مس��ائل را دنبال می کنند. شجاع الدین بازرگانی در پاسخ به 
این که با توجه به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت چه 
زمانی به طور موردی با پروژه هایی که توسط پیمانکاران داخلی و یا خارجی 
با تاخیر بس��یار زیاد در حال اجرا اس��ت و ضرر بسیاری را به کشور وارد 
کرده برخورد می کنید اظهار کرد: بخشی از این تاخیرها مربوط به مسائل 
قراردادی و مدیریت است و زمینه بروز فساد و تبانی در آن ها وجود ندارد.
* مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: تاکنون 
هیچ گونه خاموشی برنامه ریزی شده ناشی از کمبود انرژی در تهران 
اعمال نشده و در صورت مدیریت مصرف و صرفه جویی، خاموشی 
با برنامه نخواهیم داشت.  سیدمحمد هاشمی افزود: از پاییز سال 
گذشته برای گذر از تابستان، برنامه ریزی های الزم و برنامه های فنی 
و مهندسی مانند افزایش تعداد خطوط، تقویت و توسعه پست ها و 

اجرای مانورهای مختلف انجام شده است.
* در اولین روز هفته کاری س��هامداران فرابورس��ی بالغ بر 103 میلیون 
اوراق را به ارزش 856/6 میلیارد ریال مورد معامله قرار دادند و در همین 
میان بازار نیز نرخ امتیاز تسهیالت مسکن بین 1 تا 2 درصد رشد یافت 
به طوری که هر ورقه امتیاز تسهیالت مسکن بهمن 90 نرخ 927 هزار و 

560 ریال را در سیستم معامالت درج کرد.
* گ�روه صنعت�ی ایران خودرو ج�دول جزئی�ات افزایش قیمت 
محصوالت خود را منتشر کرد. بر این اساس افزایش قیمت نهایی 
محصوالت این ش�رکت در بخش بهای کارخان�ه ای 3/94 درصد 
به صورت میانگین بوده اس�ت. جدول مقایسه ای جزئیات قیمت 
نهای�ی محص�والت ایران خودرو در اس�فند 92 و تیر 93 نش�ان 
می ده�د از میانگین هفت درص�دی افزایش قیمت، 3/94 درصد 
مرب�وط به افزای�ش بهای کارخانه ای بوده و باق�ی مانده مرتبط با 
ع�وارض دولتی )ناش�ی از مالیات بر ارزش افزوده، بیمه ش�خص 
ثالث و مالیات شماره گذاری( است. بر این اساس بخشی از افزایش 
قیمت محصوالت ایران خودرو که از سوی شورای رقابت اعالم شده 
ناش�ی از عواملی مانند افزایش مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، 
بیمه و... است.میزان افزایش قیمت مربوط به خودروساز از 0/4 تا 

6/78 بوده است.
* سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در تازه ترین بولتن آماری 
س��االنه خود گزارش داد که ایران در سال 2013، هشتمین صادرکننده 
س��ازمان اوپک بوده و شش درصد مجموع درآمد این سازمان را به خود 
اختصاص داده اس��ت. به گزارش دبیرخانه اوپک، ایران پس از کشورهای 
عربس��تان، ع��راق، امارات، کوی��ت، نیجریه، آنگوال و ونزوئال، هش��تمین 

صادرکننده بزرگ نفت اوپک در سال 2013 لقب گرفته است.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش  
شماره های 2220، 2221، 2223، 2224، 2239، 2267 الی 2269، 
7754 ال�ی 7759، 7750 الی 7753 و 7760 الی 6665، 3419، 
3430، 3434 ال�ی 3437 و 3439 از امروز به مدت 72 س�اعت 

دچار اختالل می شود.

قیمت بازارنوع سکه
952000سکه تمام طرح جدید
949000سکه تمام طرح قدیم

477000نیم سکه
268000ربع سکه

176000گرمی
97100هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3130دالر
4260یورو
5360پوند

853درهم

مع�اون وزیر نی�رو برنامه 
دولت برای خرید برق از مردم 

را اعالم کرد.
هوشنگ فالحتیان در تشریح 
جزئیات سیاست های تشویقی برای 
مش��ترکان خودکفا و خودتامین 
برق کشور، گفت: تعدادی از اماکن 
بیمارس��تان ها،  کش��ور همچون 
ساختمان های اداری و کارخانه ها 
به مولدهای دیزلی مجهز هستند 
که این مولده��ا در طراحی اولیه 
س��اختمان ها ایجاد شده است و 
مس��ئولیت تامین برق آنها را در 
مواردی که ش��بکه سراسری برق 
دچار وقفه می ش��ود، برای تامین 
انرژی مورد نیاز آن اماکن برعهده 

می گیرد.
مع��اون وزی��ر نیرو ب��ا اعالم 
اینکه وزارت نیرو برای اس��تفاده 
از این مولدها به منظور کمک به 

شبکه سراسری برق برنامه ریزی 
انج��ام داده اس��ت، تصریح کرد: 
از این رو تم��ام هزینه  گاز دیزل 
ژنراتورهای گازس��وز به ازای هر 
کیلووات ساعت 0/25 مترمکعب 
به صورت کامل پرداخت می شود 
و مولدهایی که با سوخت گازوئیل 
ب��ه تولید ب��رق اق��دام می کنند، 

وزارت نی��رو به ازای هر کیلووات 
ساعت 0/4 لیتر هزینه سوخت را 

تقبل می کند.
ای��ن مقام مس��ئول اف��زود: 
چنانچه صاحبان مولدهای دیزلی 
از این مولدها برای تولید برق در 
تابستان با هماهنگی مرکز کنترل 
ش��رکت های توزیع برق استفاده 

کنند، هزینه سوخت با هر نرخی 
که در اختیار آنها قرار بگیرد، ما آن 
هزینه ها را پرداخت می کنیم؛ این 
بدین معنی است که بهای سوخت 
مصرفی این مولدها برعهده وزارت 
نیرو اس��ت و در عین حال، تولید 
برق��ی که توس��ط  ای��ن مولدها 
صورت می گیرد، بر این اس��اس 
به��ای آن با بهای انرژی مصرفی 

آنها تهاتر می شود.
اینکه  بی��ان  ب��ا  فالحتی��ان 
صاحب��ان مولده��ای دیزل��ی با 
به کارگی��ری مولدهای خود از دو 
بخ��ش منتفع می ش��وند، اظهار 
داش��ت: پول س��وخت مولدها به 
صورت کامل پرداخت می ش��ود 
و برق تولیدی توسط این مولدها 
از آنها خریداری می شود و هزینه 
برق مصرفی آنها را با بهای تولید 

برق تهاتر می کنیم.

معاون وزیر نیرو در امور برق 
و ان��رژی با ی��ادآوری اینکه همه 
اش��خاص حقیق��ی و حقوقی که 
دارای مولدهای دیزلی هس��تند، 
در فصل تابس��تان با به کارگیری 
مولده��ای خود اف��زون  بر ایجاد 
درآمد، می توانند هزینه های برق 
مصرفی خود را به شدت کاهش 
دهند گفت: همه مش��ترکانی که 
اقدام به تهیه پنل های خورشیدی 
جه��ت ایجاد ظرفیت برای تولید 
برق می کنند ح��دود 5 میلیون 
توم��ان کمک بالع��وض دریافت 

می کنند.
ای��ن مقام مس��ئول در پایان 
خاطرنشان کرد: اگر برق تولیدی 
از طریق پنل را به شبکه سراسری 
بفروش��ند، ب��ه ازای هر کیلووات 
ساعت حدود 444 تومان به آنان 

پرداخت می شود.

معاون وزیر نیرو اعالم کرد

برنامه دولت
برای خرید برق از مردم

صن�دوق پس ان�داز خرید 
مسکن با هدف پرداخت 60 تا 
80 میلیون تومان پرداخت وام 

راه اندازی می شود.
حس��ین عبده تبریزی مشاور 
وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو 
با ف��ارس درباره صندوق پس انداز 
خرید مسکن، افزود: این صندوق 
طی 8 ماه جلسه با بانک مرکزی در 

مرحله نهایی راه اندازی قرار دارد.
عض��و ش��ورای عال��ی بورس 
درباره جزئیات این صندوق تصریح 
کرد: این صن��دوق، پس اندازهای 
مردم را جمع آوری و پس از طی 
دوره، ماهانه تس��هیالت پرداخت 

خواهد کرد.

وی در پاس��خ به این س��ؤال 
ک��ه آیا این وام می تواند جایگزین 
اوراق تس��هیالت خرید مسکن در 

فرابورس ش��ود، گفت: پیش بینی 
شده 60 تا 80 میلیون تومان وام 
توس��ط این صندوق به متقاضیان 

پرداخت شود.
عبده تبریزی در پاسخ به این 
س��ؤال که صندوق ه��ای زمین و 
س��اختمان چه زمانی رس��ماً آغاز 
به کار خواهند کرد، اظهار داشت: 
تاکن��ون چن��د صن��دوق زمین و 
ساختمان مجوز گرفته اند و باتوجه 
به طی مراحل اجرایی، هرچه زودتر 
راه ان��دازی خواهد ش��د. بنابراین 
گ��زارش: اکن��ون بابت ه��ر ورقه 
اوراق تس��هیالت خرید مس��کن 
هزینه ای بی��ش از 93هزار تومان 
بای��د پرداخته ش��ود، یعنی برای 
دریاف��ت 45میلیون توم��ان وام، 
90 اوراق هر کدام به ارزش بیش 
از 93ه��زار تومان در مجموع )84 

میلیون ریال( تهیه شود.
بنابراین در نهایت با احتساب 
هزینه ه��ای جانب��ی دریافت وام 
از بان��ک مس��کن وام��ی ح��دود 
35میلیون تومان نصیب متقاضی 
خواهد ش��د که نس��بت به سایر 
روش های دریافت وام از بانک های 
دیگ��ر هزینه ب��ر و ب��دون صرفه 

اقتصادی است.
ب��ا این وجود پس از راه اندازی 
نی��از عمده  صن��دوق پس ان��داز 
دریاف��ت  درم��ورد  متقاضی��ان 
تسهیالت بلندمدت برطرف شده 
و تقاضا از اوراق تس��هیالت خرید 
مس��کن فرابورس به این صندوق 

سرازیر خواهد شد.

با راه اندازی صندوق پس انداز خرید صورت می گیرد

پرداخت 60 تا 80 میلیون تومان وام مسکن

و  دانش�گاه  اس�تاد  ی�ک 
اقتصاددان در تبیین بسته خروج 
غیرتورمی از رکود، پنج ابهام به 

این بسته را ذکر کرد.
ابوالقاسم حکیمی پور در گفت وگو 
با خبرگزاری فارس در پاس��خ به این 
س��وال ک��ه راهکار او ب��ه عنوان یک 
کارش��ناس ب��رای خ��روج از رکود و 
کاهش تورم چیس��ت، گفت: در حال 
حاضر 3 عامل ساختار اقتصادی ناسالم 
که 35 سال است آن را یدک می کشد، 
سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر در 
دو دولت قبلی و تحریم جهانی موجب 
ایجاد مشکالت اقتصادی ایران شده و 

در آن تاثیرگذار بوده است.
حکیمی پور گفت:  در حال حاضر 
3 مش��کل در اقتصاد داریم، ساختار 
اقتصادی ناسالم، تحریم های جهانی 
و سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر، 
پس بنابرای��ن دیدگاه کارشناس��ان 

اقتصادی نش��ان می دهد که مشکل 
اقتصاد ایران سوء مدیریت است.

حکیمی پ��ور گفت: اگرچه دولت 
فعلی بسته سیاستی را بعد از یکسال 
بر روی کار آمدن ارائه کرده اما توقع 
داش��تیم که این بس��ته سیاستی در 
هم��ان 100 روز اول تدوی��ن و ارائه 
می ش��د اما ب��ه هر حال این بس��ته 
سیاستی یک بس��ته تدوین شده اما 

دارای 4 برنامه کوتاه مدت است.
وی اضاف��ه ک��رد، در واقع دولت 
معتقد اس��ت که اصلی ترین مشکل 
اقتصاد ایران این است که هم تورم و 
هم رکود دارد در حالیکه در دنیا تنها 
دو کشور ایران و زیمباوه هستند که 

این شرایط را دارند.
وی اف��زود: پس مش��کل اقتصاد 
م��ا هم تورم و هم رکود اس��ت و اگر 
بخواهیم از رکود خارج ش��ویم دچار 
تورم می شویم پس باید با برنامه ریزی 

مدون و معقوالنه این مش��کل را حل 
کنیم.

وی ادامه داد: دولت می گوید تورم 
را به 25 درص��د کاهش خواهد داد، 
این در حالی اس��ت که اقتصاد دانان 
می گوین��د این محال اس��ت چرا که 
رک��ود همچن��ان در اقتص��اد ایران 

سایه افکنده است.
حکیمی پور گف��ت:  دولت فعلی 
می گوی��د اقتصاد ای��ران در التهاب 
است و ایران دارای تورم و بیکاری در 
کنار اعمال تحریم ها است پس باید 
از حالت ت��ورم خارج و آن را کنترل 
و پایدار کنیم و اینکه بخواهیم رکود 
را کنترل و تورم را کاهش دهیم تنها 

یک نظریه پردازی صرف است.
وی افزود: در بس��ته سیاس��تی 
تدوین ش��ده به طور مشخص گفته 
نشده که چگونه می خواهند تورم را 
کاهش و از رکود خارج ش��وند پس 
این بسته سیاستی یک نظریه پردازی 

صرف است.
حکیمی پ��ور گفت: اینکه در این 
بس��ته سیاس��تی به گذش��ته اشاره 
نشده که چه عواملی باعث تورم 45 
درصدی ش��ده تا س��راغ دالیل این 
افزای��ش تورم بروی��م و جلوی آن را 
بگیریم یک ایراد اس��ت، پس باید بر 
روی چالش های گذشته بحث شود و 
در این بس��ته سوال شود که چرا به 
چرایی چالش ها پرداخته نشده است.
وی ادام��ه داد: در ای��ن بس��ته 
سیاستی دیدگاه متضادی با دیدگاه 
وزارت اقتصاد برای رونق تولید وجود 
دارد و آن ای��ن اس��ت که به کاهش 
مالیات اش��اره شده در حالی که وزیر 
اقتصاد می گوید که بودجه بر اساس 

وصول مالیات ها باید تدوین شود.
حکیمی پور افزود: دریافت مالیات 
به شرطی خوب است که قدرت خرید 
مردم کاهش نیابد در حالیکه قدرت 

خرید مردم کاهش یافته است.
وی ادام��ه داد: در ای��ن بس��ته 
سیاس��تی بر کاهش قابل توجه تورم 
هم اش��اره ش��ده ام��ا در جامعه این 
موضوع را مردم احس��اس نمی کنند 
و قیم��ت اقالم مدام در حال افزایش 

است.
وی با بیان اینکه از مردم 2 سوال 
پرسیده شود که آیا یارانه می خواهند 
ی��ا اینکه می خواهن��د این پول ها در 
ایجاد اشتغال مصرف شود، گفت: بد 
نیست که دولت این سوال را از مردم 

بپرسد تا مردم به آن جواب دهند.
وی اف��زود: عاملی که در بس��ته 
سیاستی به آن اشاره شده گسترش 
صادرات است، این موضوع خوبی است 
و چیز جدیدی نیست بنابراین ما توقع 
داش��تیم که در این بسته سیاستی 
راه های وصول برای گسترش صادرات 
مشخص شود چون احساس می شود 
ما در فرهنگ صادرات مشکل داریم.
حکیمی پ��ور گف��ت: اندونزی و 
مالزی 10/5 میلی��ارد دالر صادرات 
آبمیوه دارند این در حالی اس��ت که 
آذربایجان غربی بهترین سیب را تولید 
می کند اما آیا می تواند در این حجم 

باال اقدام به صادرات آبمیوه کند.
وی اف��زود: مش��کل دیگری که 
در اقتصاد وجود دارد این اس��ت که 
هماهنگ��ی بین سیاس��ت های پولی 
دیده نمی ش��ود، چ��را که مرکز ثقل 
این بس��ته، سیاست های پولی است 
که اگر سیاست ها دچار مشکل شود 

این بس��ته به هیچ دردی نمی خورد 
چرا که سیاس��ت های پولی است که 

منجر به انضباط بودجه ای می شود.
وی با اش��اره به اینکه سیس��تم 
بانکی کشور دچار چالش است، گفت: 
اگر این چالش ها حل نشود با شکست 

مواجه می شود.
وی گف��ت: عاملی که در بس��ته 
سیاس��تی دولت دیده نش��ده فضای 
کسب و کار است بنابراین باید اذعان 
داش��ت که برای بهبود فضای کسب 
و کار بای��د قوانی��ن دس��ت و پاگیر 
را ح��ل کند و تا زمان��ی که قوانین 
سخت و دست و پاگیر داشته باشیم 
سرمایه گذار به سمت داللی می رود.

وی اف��زود: دولت در این بس��ته 
سیاستی باید جاذبه های تولید را باال 
ببرد و باید بازار مصرف هم برای تولید 

ایجاد کنیم.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه هنوز 
هماهنگ��ی میان سیاس��ت نرخ ارز 
و س��ود تس��هیالت در بانک مرکزی 
وجود ن��دارد، گفت: مقبولیت دولت 
و موفقی��ت این بس��ته سیاس��تی با 
هماهنگی میان سیاس��ت نرخ ارز و 
س��ود تس��هیالت ایجاد می شود که 
اگر این دو سیاس��ت نرخ ارز و سود 
تس��هیالت با هم هماهنگ نباش��ند 
بس��ته سیاستی با شکس��ت مواجه 

می شود.
حکیمی پور ادامه داد: هدف نهایی 
هر اقتص��ادی بهبود وضعیت رفاهی 
مردم است یعنی افزایش قدرت خرید 
و کاهش ش��کاف درآمدی است که 
باعث می شود وضعیت رفاهی مردم 
بهب��ود یابد و ش��اهد کاهش تورم و 

رونق اقتصاد باشیم.

شورایعالی بیمه پوشش بیمه ای درمان اعتیاد را تصویب کرد.
علی  ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه در تش��ریح مصوبات هشتمین جلسه شورایعالی بیمه 
گفت: شورایعالی بیمه ضمن تصویب تعرفه های درمانی بر اساس واقعیات موجود بسته نظارت 
بر اعمال این تعرفه ها را با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام 
پزش��کی و س��ایر دستگاه های بیمه گر به اعضای این شورا تصویب کرد که این بسته نظارتی 
می تواند از هرگونه سوء استفاده احتمالی در اجرای مصوبات شورایعالی بیمه جلوگیری کند.

وی یادآور شد: به منظور اجرای صحیح تعرفه های خدمات درمانی و جلوگیری از افزایش 
پرداخت از جیب مردم و ساماندهی بازار خدمات سالمت این دستورالعمل تصویب شده که 
شامل سرفصل هایی نظیر فرآیند رسیدگی به تخلفات در اجرای تعرفه ها و برخورد انضباطی 

با متخلفین است.
وی همچنین در مورد دیگر مصوبه ش��ورایعالی بیمه گفت: با توجه به نیاز به حمایت از 
معتادان زن، کودکان و نوجوانان معتاد زیر 18 سال و گروه های پرخطر، پوشش بیمه ای درمان 
اعتیاد در س��ال 1393 جهت افراد یاد ش��ده در مراکز سرپایی درمان نگهدارنده با متادون و 
بستری درمان اعتیاد مصوب شد و خدمات درمان اعتیاد جهت گروه فوق نیز حداکثر تا 6 ماه 
تحت پوشش بیمه قرار می گیرد و سازمان بیمه سالمت موظف شد تا برای درمان معتادان 

برنامه ریزی الزم را به عمل آورند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: از سوی دیگر با توجه به فقدان تعرفه یکسان 
ب��رای خدمات درمان س��وء مصرف مواد و مراکز ارائه دهن��ده این خدمات که منجر به بروز 
اختالف وسیع در میزان نرخ اعالم شده برای خدمات مشابه در مراکز درمان سوء مصرف و 
س��ردرگمی بیماران می ش��ود، تعیین تعرفه در بخش دولتی و خصوصی جهت خدمات ارائه 

شده در مراکز سرپایی و تعرفه هتلینگ مراکز اقامتی نیز صورت پذیرفت.
وی گفت: به منظور حمایت از بیمه ش��دگان و بهره مندی بیشتر آنان از خدمات بیمه ای 

تعدادی از داروهای گرانقیمت مورد اس��تفاده بیماران خاص و متابولیک، بیماران دیالیزی و 
مبتال به آرتریت روماتوئید تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفت.

ربیعی ادامه داد: همچنین تسری شمول تعهدات بیمه پایه در خصوص یک نوع اسپری 
تنفسی، نوعی از داروی ضد درد بیمارستانی و یک داروی ضد افسردگی مصوب شد.

ربیعی تاکید کرد: در راس��تای بهینه ش��دن سطح کمی و کیفی خدمات دندانپزشکی و 
افزایش س��طح رضایتمندی مردم و دندانپزشکان، تعیین ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی 
که مش��مول تعهد بیمه پایه می باش��ند در این نشست تصویب شد. سیدحسن هاشمی وزیر 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی که در این جلسه حضور داشت، نیز گفت: اراده شخص 

رئیس جمهور و اعضای کابینه همواره حمایت از طرح تحول سالمت است.
وی با بیان اینکه به عنوان پزش��ک باید به حرفه و خدمات مان به چش��م انسانی بنگریم، 

تصریح کرد: ما نباید به بیمه ها همانند بنگاه  اقتصادی بنگریم.
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی با بیان اینکه در این برهه زمانی خیلی کارمان 
س��خت اس��ت و با مشکالت زیادی مواجه هس��تیم، تصریح کرد: به عنوان مثال اگر در سال 
گذشته هزینه دارویی را به قیمتی پرداخت کرده بودند نباید اکنون سطح آن را کاهش دهند 

چرا که خالف مقررات است لذا همراهی ما با مردم باید مستدام باشد.
هاش��می خاطرنش��ان کرد: ش��ورای عالی بیمه تصمیمات خوبی در جهت واقعی شدن 

تعرفه های، هتلینگ و ویزیت گرفته چرا که نباید اشتباه سالهای گذشته تکرار شود.
وی افزود: به طور یقین این تصمیم به نفع مردم و ارتقا اخالق پزشکی و صیانت از جامعه 
پزش��کی اس��ت و مردم و ما اعالم کردیم که هزینه واقعی هر خدمت را می پردازیم که حتما 

این تصمیم مهم به نفع مردم خواهد بود.
وی از بیمه مرکزی و بیمه های تکمیلی درمان خواست که پای کار بایستند و در جهت 
تصمیمات شورای عالی بیمه و اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حرکت کنند.

پوشش بیمه ای درمان معتادان تصویب شد

یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد

ابهام های بسته خروج غیرتورمی از رکود

یک فعال بورس:
حمایت شعاری دولت از بازار سرمایه 

فایده ای ندارد

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران به اخبار برخی رسانه ها 
درباره میزان فروش روزانه و تغییر مشتریان نفت کشورمان واکنش 

نشان داد.
سیدمحسن قمصری در گفت وگو با ایرنا،  اظهار داشت: قرارداد خرید نفت 

توسط پاالیشگاه ها تمدید شده و مشکلی با آنها نداریم.
وی با بیان اینکه این قراردادها س��الیانه هستند، افزود: چین، هند، کره 
جنوبی، ژاپن و ترکیه به خرید نفت خام از ایران در چارچوب توافقات موجود 

ادامه می دهند.
قمصری با بیان اینکه چین مش��تری 40درصد نفت خام صادرات فعلی 
ایران اس��ت، گفت: بزرگترین خریدار نفت ایران چین اس��ت که روزانه 400 

هزار بشکه در روز از ایران نفت می خرد.
مدیر امور بین  الملل شرکت ملی نفت ایران اضافه کرد: پس از چین، هند 

با خرید 25 درصد نفت ایران دومین خریدار نفت ایران به شمار می رود.
وی در خصوص ادعای خرید نفت ایران توسط سریالنکا، آفریقای جنوبی 
و یونان در ماه های اخیر نیز گفت: این اخبار صحت ندارد و تکذیب می شود.

مدی��ر امور بین  الملل ش��رکت ملی نفت ایران، افزود: متاس��فانه برخی 
رس��انه ها با اتکا به منابع غیررس��می اخباری درمورد فروش نفت خام ایران 

مطرح می کنند.
قمصری خاطرنشان کرد: ایران در حال حاضر بر اساس توافقات موجود، 

به طور میانگین روزانه یک میلیون بشکه نفت خام به فروش می رساند.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران درخصوص ادعای برخی محافل 
بین المللی مبنی بر فراتر رفتن میزان فروش نفت خام ایران به بیش از یک 
میلیون بشکه در روز، اظهار داشت: بر اساس تحریم، اسامی کشورهایی که 
می توانند از ایران نفت خام خریداری کنند و میزان خرید آنها مشخص است و 
ایران از میزان تعیین شده فراتر نرفته است. وی تصریح کرد: اما برخی نظرات 

غیرکارشناسی مبنی بر افزایش فروش مطرح می شود که سندیت ندارند.
وی اف��زود: البته ف��روش روزانه یک میلیون بش��که در روز به این معنا 
نیس��ت که به طور ثابت روزانه باید یک میلیون بشکه نفت خام صادر شود، 
بلکه میانگین فروش نفت در یک سال باید یک میلیون بشکه در روز باشد.

مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی نفت ایران گفت: امکان دارد که یک 
پاالیش��گاه در یک ماه برداشت نفت خام خود را کاهش دهد اما در ماه های 
بعد میزان برداشت را افزایش خواهد داد تا به سطح متوسط قراردادی برسد.

قمص��ری تصری��ح کرد: اگر میانگین فروش در نظر گرفته ش��ود، همان 
یک میلیون بشکه در روز است و از آن فراتر نرفته ایم.

با گذشت 25روز از مصوبه 
ش�ورای پول و اعتبار مبنی بر 
کاهش سود بانکی تا 22درصد 
ولی همچنان بانکها تسهیالت 
خود را با سود 26 تا 30درصد 

پرداخت می کنند.
خبرگ��زاری ف��ارس در ای��ن 
زمین��ه نوش��ت: به نظر می رس��د 
بانک و مؤسس��ات اعتباری خیال 
تنظیم نرخ س��ود تسهیالت خود 
را مطابق مصوبه جلس��ه یک هزار 
و یکصد وهفتاد و نه ش��ورای پول 
و اعتبار که در سوم تیرماه برگزار 
شد، ندارند زیرا با گذشت 25 روز 
از تصوی��ب و 15 روز از زمان ابالغ 
مصوبه نرخ س��ود تس��هیالت که 
براس��اس آن نرخ سود تسهیالت 
عقود مبادله ای حداکثر 22درصد 
و نرخ س��ود م��ورد انتظ��ار عقود 
مش��ارکتی 21درصد تعیین شد، 
پیگیری ها از شعب بانک ها حکایت 
از ادام��ه پرداخ��ت تس��هیالت با 
نرخ های س��ابق 26 ت��ا 30درصد 

دارد.
وقت��ی از کارمن��دان ش��عب 
می پرس��یم آیا تس��هیالت با سود 
22درصد ه��م پرداخت می کنید، 
پاس��خ می دهند: هنوز بخش��نامه 
آن به  شعبه ما ابالغ نشده است!

ب��ا ش��نیدن ای��ن حرف ها با 
خود می گوییم نه به آن تأکیدات 
ج��دی رئیس کل بان��ک مرکزی 
ب��رای اجرای مصوب��ه و نه به این 
سهل انگاری در عملیاتی کردن آن.
ب��ه هرح��ال ف��ارغ از اینک��ه 
ن��رخ س��ود چ��ه تأثی��ری را ب��ر 
ش��اخص های اقتص��ادی از جمله 
نرخ سرمایه گذاری، نرخ پس انداز و 
میل به مصرف دارد، اجرای مصوبه 
ش��ورای پول و اعتبار ب��ه عنوان 
مهم ترین نهاد سیاست گذاری پولی 

حائز اهمیت است.
درصورت��ی ک��ه ع��دم اجرای 
مصوبات ش��ورا به ام��ری طبیعی 
و ع��ادی تبدیل ش��ود، جایگاه و 
اثرگ��ذاری آن در س��اماندهی و 
سیاس��ت گذاری مخدوش شده و 
به تدریج جایگاه خود را از دس��ت 

خواهد داد.
در این شرایط، افزایش نظارت 
معاونت نظارتی بانک مرکزی برای 
پیاده سازی مصوبه های شورای پول 
و اعتبار که توس��ط بانک مرکزی 
ابالغ می ش��ود، مهمترین وظیفه 

این معاونت است.

رئی�س اتحادیه ط�ال و جواهر 
گفت: با توج�ه به اینکه مذاکرات 
هسته ای در چندین نوبت با تاخیر 
همراه ش�ده، تمدید چه�ار ماهه 
توافق ژنو در مذاک�رات اخیر نیز 
تاثیری بر قیمت ه�ای بازار طال و 

سکه نخواهد داشت.
محمد کش��تی آرای در گفت وگو 
با ایرنا، درباره تاثیر تمدید چهار ماهه 
توافق ژنو در مذاک��رات اخیر گروه 5 
بعالوه یک و ایران بر بازار طال و سکه، 
اف��زود: قیمت ها در بازار س��که و طال 

متاثر از قیمت های جهانی است.
وی با اش��اره به اف��ت 43 دالری 
قیم��ت ه��ر اونس ط��الی جهانی در 
یک نوبت هفته گذشته، اظهار داشت: 
سقوط هواپیمای مالزیایی در اوکراین 
باعث افت سهام اتحادیه اروپا شد و طال 
نیز در مسیر نزولی قرار گرفت تا اینکه 
ن��رخ هر اونس طالی جهانی در هفته 

مذکور به کمتر از 1300 دالر رسید.
کشتی آرای تصریح کرد: تحوالت 
بازارهای جهانی، سیاسی، منطقه ای و 
تغییرات نرخ بهره آمریکا بر قیمت طال 

در بازار داخل تاثیرگذار است.
رئی��س اتحادی��ه ط��ال و جواهر 
پیش بین��ی کرد با توج��ه به نزدیکی 
به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و 
نزدیک شدن به عید فطر و مناسبت ها 
بازار طال و س��که از حالت رکود خارج 
ش��ود و با بهبود ش��رایط داد و س��تد 

مواجه شویم.
وی گف��ت: نرخ ه��ر اونس طالی 
جهانی در روز شنبه 1311 دالر، سکه 
تمام طرح قدیم 950 هزار تومان، سکه 
تم��ام طرح جدی��د 954 هزار تومان، 
نیم س��که 478 هزار تومان، ربع سکه 
270ه��زار تومان، س��که یک گرمی 
177ه��زار تومان و ی��ک گرم طالی 
18 عیار 97 هزار و 200 تومان است.

گفتنی اس��ت، نماین��دگان ایران 
و 1+5 از دوم ج��والی )11 تیرم��اه( 
شش��مین دور مذاک��رات جامع خود 
را برای رس��یدن به توافق جامع آغاز 
کردن��د اما به دلیل اختالفات بر س��ر 
موضوعات اساس��ی به وی��ژه موضوع 
ظرفیت غنی سازی ایران، نتوانسته اند 
متن پیش نویس توافق نهایی را به اتمام 
برسانند چرا که هنوز در برخی مفاهیم 

به درک مشترکی نرسیده اند.

با گذشت 25روز از زمان 
تصویب رخ داده است

سهل انگاری نظام 
بانکی در اجرای 
مصوبه کاهش سود

رئیس اتحادیه طال و جواهر:
تمدید مذاکرات 
هسته ای در بازار 

سکه و طال
 بی تاثیر است

سرپرست معاونت نوسازی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 
گفت: فرایند اس�قاط خودروهای فرس�وده فقط در مراکز اسقاط 
مجاز که تحت نظارت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت فعالیت 

می کنند انجام خواهد شد.
محمد حیدری پاش��اکی گفت: کنسرسیوم مراکز اسقاط تنها مبادی 
جم��ع آوری خودروهای فرس��وده نبوده و ضمن اینکه این کنسرس��یوم 
انحصاری نیس��ت، س��ایر تشکلها و 126 مرکز اس��قاط و همچنین کلیه 
واردکنن��دگان خودرو می توانند در خصوص جمع آوری و ثبت نام خودرو 

فرسوده اقدام کنند.
وی ادامه داد: الزم به ذکر اس��ت فرایند اسقاط فقط در مراکز اسقاط 
مج��از که تحت نظارت س��تاد مدیریت حمل و نقل و س��وخت فعالیت 

می نمایند انجام خواهد گرفت.
حیدری پاش��اکی با اشاره به مراجعه مستقیم واردکنندگان به مراکز 
اسقاط سراسر کشور گفت:  این امکان وجود دارد تا واردکنندگان به 126 
مرکز سراسر کشور مراجعه نمایند و در صورتی که با قیمت و شرایط بهتر 

مواجه شدند همکاری کنند.
وی در پایان تاکید کرد: انحصاری برای این کنسرسیوم در نظر گرفته 
نشده و این کنسرسیوم به عنوان بخش خصوصی و در کنار تمامی مراکز 

اسقاط در این طرح همکاری دارند.
حیدری پاشاکی هدف از تشکیل این کنسرسیوم را آشنایی و دسترسی 
راحت تر واردکنندگان اعالم کرد و افزود: قیمت و کنترل بازار از مواردی 
اس��ت که این کنسرسیوم دنبال می کند که به صورت عادالنه و متعارف 

انجام شود.
سرپرست معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 
پیش بینی کرد که کنسرسیوم های دیگری از تشکل های واردکنندگان و 

مراکز اسقاط به این جمع اضافه خواهند شد.
وی خاطرنش��ان کرد: الزم به توجه اس��ت که این کنسرس��یوم ها در 
خص��وص جمع آوری خودرو ب��ه عنوان بخش خصوص��ی در این عرصه 

فعالیت می کنند.
محم��د حیدری با اش��اره به پایان مهلت ی��ک ماهه به واردکنندگان 
خودرو گفت: از 26 تیر ماه همه واردکنندگان موظف هستند با توجه به 
میزان سوخت مصرفی خودروهای وارداتی، خودرو فرسوده اسقاط کنند.
وی تمامی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده در سراسر کشور را آماده 
اسقاط خودروی فرسوده اعالم کرد و افزود: تعدادی از این مراکز توانسته اند 
با توافقی که داشته اند تشکیل یک کنسرسیوم بدهند که این کنسرسیوم 
تالش می کند روند اسقاط را برای واردکنندگان تسهیل نماید وگرنه تمامی 
مراکز اسقاط کشور امکان صدور برگه اسقاط و روند آن را خواهند داشت.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری خواستار حمایت عملی 
و نه شعاری دولت از بازار سرمایه شد.

بهروز خدارحمی درباره راهکار رونق در بازار سرمایه گفت: در یکی دو 
ماه گذشته به اندازه کافی توجهات نهادهای ذیربط دولتی و مجلس به بازار 
سرمایه با برگزاری جلسات مشترک و غیرمشترک شکل گرفته و بسیاری 
از راهکارها مطرح و بخش زیادی از سوءبرداشت ها اصالح و تا حد زیادی 

درک مشترکی نسبت به بازار سرمایه حاصل شده است.
وی ادام��ه داد: دولت و مجلس در این چند ماه درباره بازار س��رمایه 
صحبت های بسیاری کردند و گاه در جهت حمایت از بازار سرمایه شعارهای 
مشترکی داده اند و حتی در یکی دو ماه گذشته اثر حرف ها و مصاحبه های 

خود را در بازار سرمایه به وضوح دیده اند.
خدارحمی گفت: هم اکنون بازار س��رمایه برای حمایت شدن از طرف 
مس��ئوالن نیاز به حمایت در س��طوح عملی دارد و تا وقتی که حمایت 
مسئوالن از بازار به صورت عملی نمود عینی پیدا نکند، دیگر هیچ جلسه 
مشترک و غیرمشترک و هیچ خبر خوش و غیرخوشی در این بازار اثرگذار 
نخواهد بود و در نهایت بازار سرمایه راه خودش را از مسئوالن جدا می کند 

و به سمتی می رود که خود تعیین می کند.
این مقام مس��ئول با تاکید بر این که هم اکنون بازار س��رمایه منتظر 
اقدام عملی مسئوالن است، گفت: اگر مجلس و دولت در صدد حمایت از 
بازار سرمایه و بازار دارایی های مالی است باید تصمیمات شان از حرف به 
روی کاغذ آورده شود و با مصوبه ها و دستور العمل ها و پشتیبان های الزم 

چگونگی این حمایت ها را به منصه ظهور برسانند.
خدارحمی خاطرنشان کرد: بازار منتظر نتیجه عملی اقدامات مسئوالن 
اس��ت که به عنوان مثال وزارتخانه ه��ای مختلف اقتصاد، نفت و صنعت، 
معدن و تجارت و حتی بانک مرکزی چطور می خواهند به بازار س��رمایه 

کمک کنند.
وی افزود: آنچه این روزها در بازار زیاد است حرف و شایعه است و اگر 
دولت و سایر ارکان به دنبال کمک به بازار سرمایه هستند و بازار را جزو 
اولویت های اقتصادی می شمارند باید این را بدانند تاثیری که این روزها 
بازار می گیرد فقط از رفتار عملی مسئوالن و مدیران اقتصادی کشور است.
وی در ادامه با بیان این که طوالنی شدن فرآیند توافق مذاکرات خبر 
خوبی برای بازار بود، اظهار داش��ت: حاصل نش��دن این توافق در این بازه 
زمانی، بازار را از حالت هیجانی خارج کرد و انتظار اتفاقات خلق الساعه جای 
خودش را به رفتار منطقی داد و همین امر به مرور به بازار ثبات می دهد.

یک کارش��ناس دیگر بازار س��رمایه هم با بیان این که بورس یک روز 
پس از اعالم تمدید چهار ماهه مذاکرات هسته ای تنها با سه واحد نزول 
مواجه شد گفت: به نظر می رسد فعاالن بازار سرمایه چندان نگران تمدید 

مهلت مذاکرات نیستند.
حسین خزلی خرازی همچنین به ایرنا گفت: بسیاری از نمادها تا دو 
هفته آینده برای برگزاری مجامع شرکت ها بسته می شوند و بازار سرمایه 

پس از دریافت اطالعات مالی با روند مطلوب مواجه خواهد شد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه پیش بینی کرد: با نزدیکی به پایان ماه 
مبارک رمضان و ش��روع مردادماه بازار س��رمایه با رونق و گردش مناسب 

معامالت همراه شود.

واکنش وزارت نفت به جوسازی رسانه ای 
درباره فروش نفت ایران

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت:
اسقاط خودروهای فرسوده

 فقط در مراکز مجاز انجام می شود

همکار محترم جناب آقای مجید مهدوی
با نهایت تاسف و تالم مصیبت درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض 
نم��وده از درگاه پ��روردگار رحمان برای آن مرح��وم آمرزش و رحمت 

واسعه الهی و برای شما و دیگر سوگواران صبر و بردباری آرزومندیم.

مدیریت و کارکنان امور فنی و چاپ


