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نوع ارز
3253دالر
4052یورو
5095پوند

888درهم

خبرگزاری آمریکای التین طی گزارش�ی از 
اقدام ضد محیط زیستی آمریکا برای استخراج 

نفت خبر داد.
»تله سور« در این گزارش نوشت: آمریکا با استفاده 
از روش »شکست هیدرولیکی« به دنبال خاتمه دادن به 
بازارهای نفتی است.بنابراین گزارش در روش »شکست 
هیدرولیکی« با ایجاد لرزش و ترک در الیه های رسی 
حاوی گاز طبیعی در زیر زمین و ارسال آب با فشار به 

درون ترک ها، نفت و گاز استخراج می شود.
به گفته متخصصان، آمریکا با استفاده از این روش 
در استخراج نفت از الیه های زیرزمینی، آسیب جدی 

به محیط زیست وارد می کند.

در همین راستا »نیکالس مادورو« رئیس جمهور 
ونزوئال ضمن محکوم کردن روش های استخراج نفت از 
قبیل »شکست هیدرولیکی« که به دنبال خاتمه دادن 
به بازارهای نفتی می باش��ند، تصریح کرد: از حقیقت 

این ماده با ارزش و بازارهای آن دفاع خواهیم کرد.
»م��ادورو« افزود: ایاالت متح��ده آمریکا با روش 
»شکست هیدرولیکی« هدف ژئوپولتیکی )جغرافیای 
سیاس��ی( برای ضربه زدن به روسیه را دنبال کرده و 

قصد دارد با این روش قیمت نفت کاهش یابد.
گفتنی اس��ت آمریکا با افزایش شدید تولید نفت 
خود در ماههای اخیر قیمت نفت را 30 درصد کاهش 

داده است.

مع�اون برنامه ریزی و نظارت 
گفت:  رئیس جمه�ور  راهب�ردی 
تکمیل مصالی تهران در دستور 

کار دولت قرار دارد.
محمدباقر نوبخت صبح دوشنبه 
در بازدی��د از ط��رح ب��زرگ مصلی 
ام��ام  خمین��ی )ره( و نشس��ت ب��ا 
دس��ت اندرکاران ای��ن ط��رح، افزود: 
از مجم��وع 41 ه��زار میلیارد تومان 
اعتب��ارات عمرانی امس��ال، تاکنون 

25ه��زار میلیارد توم��ان تخصیص 
یافته و تا پایان س��ال این رقم افزون 
بر 30هزار میلیارد تومان خواهد شد.

وی با بیان اینکه تکمیل470طرح 
نیمه تمام در دس��تور کار دولت قرار 
دارد ک��ه مصل��ی ته��ران از جمل��ه 
آنهاس��ت، افزود: برای تکمیل مرحله 
نخس��ت طرح ب��زرگ مصل��ی امام 
خمینی )ره( در بودجه 94 اعتبار در 

نظر گرفته شده است.

یازده��م،  دول��ت  س��خنگوی 
س��رمایه گذاری در طرح های عمرانی 
را از راهبرده��ای دولت برای خروج 
از رکود، مهار تورم و رش��د اقتصادی 
در کش��ور عنوان کرد و گفت: بدون 
تردی��د ط��رح مصل��ی ته��ران از ابر 
پروژه های عمرانی و مقدس در کشور 
ب��ا ابعاد دینی، فرهنگی، آموزش��ی و 
نمایشگاهی است که با اتمام آن هم 
نمازگزاران جمعه و هم افراد متدین 

و جویای  عل��م و فرهنگ از امکانات 
نمایش��گاهی و سالن های آمفی تئاتر 

آن بهره مند خواهند شد.
نوبخت ب��ا تاکید بر اینکه، دولت 
ب��رای اعت��الی فرهنگ��ی و دین��ی 
جامعه اعتب��ارات قابل توجهی هزینه 
و س��رمایه گذاری می کن��د، گف��ت: 
عالوه بر دس��تگاه های دولتی بخش 
قاب��ل توجهی از اعتب��ارات فرهنگی 
دستگاه های غیردولتی هم از بودجه 

دولت تأمین می شود.
مع��اون برنامه ری��زی و نظ��ارت 
راهب��ردی رئیس جمه��ور همچنین 
از افزای��ش س��هم بخش عم��ران در 
پیش نویس بودجه سال 94 خبر داد 
و گفت: این رقم در مقایس��ه با سال 
ج��اری 20 درصد افزای��ش یافته به 
نحوی که در این پیش نویس 50 هزار 
میلیارد تومان برای طرح های عمرانی 

در نظر گرفته شده است.

وزی�ر ارتباطات و فن�اوری اطالعات با اش�اره به 
کاهش تعرفه اینترنت همراه به نیم ریال گفت: از یکم 
دی یعن�ی یک ماه به همه اپراتورها فرصت دادیم که 

خودشان را برای تعرفه های جدید آماده کنند.
به گ��زارش خبرگزاری فارس، محم��ود واعظی پس از 
جلسه دیروز کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
 GPRS گف��ت: با توج��ه به اینکه همواره در گذش��ته نرخ
ایرانسل در زمان اوج هر کیلوبایت 5 ریال بود و این قیمت 
در همراه اول چهار ریال، شبها یک ریال و تعرفه نسل سوم 
تلفن همراه به شکل دیگری محاسبه می شد، تصمیم گرفته 

شد که این تعرفه ها همه یکی شود.
واعظ��ی دلی��ل این اقدام را خروج مردم از س��رگردانی 
دانست و گفت: همچنین اپراتورها هم دیگر می دانند که با 

یک نرخ و یک تعرفه بیشتر مواجه نیستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره جلسه دو هفته 
پیش کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و تعیین 
نرخ 2/5 ریالی برای هر کیلو بایت اینترنت تلفن همراه نیز 
گفت: 2/5 ریالی که قبال تصویب شده بود در واقع به واسطه 
پیش��نهاد اپراتورها بود که ما به نظرسنجی گذاشتیم و نظر 

مردم و نظر بخش های مختلف را گرفتیم.
واعظی گفت: نکته بسیار مهم این است که ما در همین 
جا بس��ته های مختلفی برای اپراتورها تعریف کردیم که در 
حقیقت اگر مردم عزیز ما از این بسته ها استفاده کنند،  حتی 
در برخی اوقات تا یک دهم ریال این نرخ کاهش پیدا می کند.

وی افزود:  ما بسته های یک روزه، یک هفته ای و یک ماهه 
داریم که عمال اگر مردم از بس��ته هایی که االن اعالم ش��ده 
و هر سه اپراتور بسته  هایی را در قالب با هم اعالم کرده اند، 

استفاده کنند هزینه کمتری می پردازند.
واعظ��ی درباره تاریخ اعمال تعرفه جدید نیز اعالم کرد: 
آنهایی که بس��ته دارند می توانند از همین امروز اس��تفاده 
کنند که با تعرفه بسیار پایین است؛ آنهایی که به هر دلیل 
نمی خواهند از بسته های اینترنتی استفاده کنند از یک ماه 

دیگر می توانند از تعرفه های جدید استفاده کنند.
وزی��ر ارتباطات همچنین  درباره تعرفه اینترنت نس��ل 
چه��ارم )LTE( نیز گفت: تصمیم��ی که گرفتیم جدای از 
تکنولوژی بود یعنی همه کسانی که از نسل دوم، سوم و یا 
آینده از نسل چهارم با LTE استفاده می کنند، همه با نرخ 

هر کیلو بایت نیم ریال باشد.

ش�انزدهمین نشست وزارتی 
مجم�ع کش�ورهای صادرکنن�ده 
گاز برای نخس�تین بار با دبیرکلی 
جمهوری اسالمی ایران به میزبانی 
دوح�ه قط�ر، 25 آذرم�اه برگزار 

می شود.
به گزارش مهر، پیش بینی می شود 
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران هم در این 
جلسه حضور یابد، زیرا مهمترین محور 
برگزاری این نشس��ت کاهش ش��دید 
قیمت گاز طبیعی در بازار جهانی پس 
از سقوط قیمت جهانی نفت خواهدبود.
زنگنه سال گذشته در پانزدهمین 
نشست کشورهای صادرکننده گاز که 
به میزبانی تهران برگزار ش��ده بود با 
انتق��اد از کاه��ش و ارزان بودن بهای 
گاز در بازار جهانی، گفته بود: سقوط 
آزاد قیمت ها، توجیه اقتصادی اجرای 
طرح های جدید گازی را با مشکالتی 
روبرو کرده و این موضوع حتی ریسک 
اجرای پروژه ها را افزایش و ابهامات در 
عرض��ه پایدار و بلندم��دت عرضه گاز 

ایجاد کرده است.
وزیر نف��ت ایران با اع��الم اینکه 
زمان آن فرا رس��یده که ما فعالیت ها 
و رون��د تکاملی جی .ای.س��ی .اف در 
سال های گذشته با هدف دستیابی به 
دستاوردها مورد بازنگری قرار دهیم، 
تصریح کرده بود: بر این باور هستم که 
در تالش جی.ای.سی.اف برای توسعه 
جایگاه خود در صحنه بین المللی انرژی 
این مجمع باید نقشه راهی را بر اساس 
یک دیدگاه تازه برای آینده تعیین کند.
در همی��ن ح��ال پای��گاه مجمع 
کش��ورهای صادرکنن��ده گاز دیروز با 
انتش��ار گزارش کوتاهی، اعالم کرده 
اس��ت: کارگاه سازوکار گزارش داده ها 
و آمار جی یی س��ی اف نی��ز 26 نوامبر 
)چهارش��نبه 5 آذرم��اه( در مقر این 

مجمع در دوحه برگزار خواهد شد.
بنابراین گزارش: نخستین اجالس 
رتبه کش��ورهای  عالی  کارشناس��ان 
صادرکننده گاز اسفند سال 1379 و به 
دنبال آن نخستین اجالس وزیران این 

مجمع در تهران، برگزار ش��د. فعالیت 
این مجم��ع به تدریج افزایش یافت و 
با امضای اساسنامه آن در دی 1387 
در مسکو، پایتخت روسیه، این سازمان 
به طور رس��می »مجمع کش��ورهای 
صادرکنن��ده گاز« نام گذاری و در این 
نشست دوحه، پایتخت قطر، به عنوان 
مقر دائم دبیرخانه سازمان کشورهای 

صادرکننده گاز انتخاب شد.
اعض��ای مجم��ع صادرکنندگان 
گاز 42 درص��د از تولی��د گاز جهان، 

70 درص��د از ذخایر گازی جهان، 38 
درص��د از انتقال گاز با خط لوله و 85 
درصد از تجارت گاز طبیعی مایع شده 

)ال ان جی( را در اختیار دارند.
13 کشور الجزایر، بولیوی، مصر، 
گینه اس��توایی، ایران، لیبی، نیجریه، 
قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئال، 
امارات متحده عربی و عمان از اعضای 
این مجمع جهانی به شمار می روند و 
کشورهای هلند، قزاقس��تان، عراق و 
نروژ نیز اعضای ناظر مجمع کشورهای 

صادرکننده گاز هس��تند. بر اس��اس 
مصوب��ه اج��الس فوق الع��اده وزارتی 
مجمع صادرکنندگان گاز در مس��کو، 
س��ومین اجالس سران این مجمع در 

ایران برگزار می شود.
هلند، قزاقس��تان و ن��روژ نیز به 
عنوان عضو ناظر در مجمع کشورهای 
صادرکنن��دگان گاز مطرح هس��تند 
ک��ه عراق نیز به تازگ��ی به این جمع 

پیوسته است.
مجم��ع کش��ورهای صادرکننده 
گاز )GECF( نخس��تین بار به ابتکار 
جمهوری اسالمی ایران در سال 2001 
میالدی و با حضور س��ه کشور بزرگ 
دارای ذخایر گاز طبیعی، ایران، قطر و 

روسیه شکل گرفت.
در حال حاضر ب��ا توجه به نقش 
روزافزون گاز طبیعی در س��بد انرژی 
جهان به عنوان س��وختی پاک، ارزان 
و قابل دس��ترس، این مجمع می تواند 
نقش مهم��ی در تامین انرژی حال و 

آینده جهان ایفا کند.

 رویترز طی گزارشی در مورد 
نشست آخر هفته اوپک نوشت: در 
صورتی که کشورهای عضو اوپک 
بر س�ر کاه�ش چش�مگیر تولید 
نفت این سازمان در وین به توافق 
نرسند، قیمت نفت می تواند تا 60 
دالر در هر بشکه نیز کاهش یابد.

بنابر این گزارش: به گفته بازیگران 
ب��ازار نفت، قیمت نفت برن��ت از ماه 
جوالی )تیر- مرداد( تاکنون 34 درصد 
کاهش یافته و در 14 نوامبر )آبان( به 
کمتری��ن رقم در 4 س��ال اخیر برابر 
با 76/76 دالر در هر بش��که رس��ید، 
در صورت��ی که اعضای اوپک بر س��ر 
کاهش حداقل یک میلیون بش��که در 
روز به توافق نرسند، این روند می تواند 

با کاهش بیشتر مواجه شود.
»دنیل باث« سرمایه گذار بازار نفت 
در این باره گفت: در صورتی که هیچ 
کاهشی صورت نگیرد، اعتبار اوپک در 
بازار و تاثیر آن بر بازارهای جهانی نفت 

مورد سوال قرار می گیرد.
وی افزود: این امر می تواند قیمت 
نفت برنت را به حدود 60 دالر در هر 

بشکه برساند.
در می��ان بازیگ��ران و مدی��ران 
س��رمایه گذاری بازار نفت نیز در مورد 

توافق یا عدم توافق اوپک برای کاهش 
س��طح تولید اختالف نظر وجود دارد. 
باث گفت: احتمال توافق بر سر کاهش 

تولید بیش از 50درصد نیست.
به نوشته این گزارش، قیمت نفت 
از تابستان به علت عرضه فراوان به ویژه 
نفت شیل آمریکا و رشد تقاضای پایین 
به ویژه در اروپا و آس��یا کاهش یافته 
است، از این رو برخی از سرمایه گذاران 
معتقدند که کاهش اندک حدود 500 
هزار بش��که در روز ب��رای آرام کردن 

بازارها کافی نیست.
ارش��د  مدی��ر  کین��گ«  »دوگ 
س��رمایه گذاری نف��ت گف��ت: قیمت 
نفت برنت حتی با کاهش یک میلیون 
بش��که در روز )از سوی اوپک( به 70 

دالر کاهش می یابد.
وی افزود: اگر اوپک بر سر کاهش 
تولی��د توافق نکند، قیمت ها بیش��تر 
و س��ریع تر کاهش می یاب��د. احتماال 
نفت آمریکا به 60 دالر در هر بش��که 

کاهش می یابد.
»نیک��والس رابی��ن« ی��ک مدیر 
سرمایه گذاری دیگر گفت: قیمت های 
کمتر از 80 دالر فشار قابل توجهی بر 
اعضای ضعیف تر نظی��ر ونزوئال دارد. 
کاهش یک میلیون بش��که در روز یا 

بیشتر می تواند به سرعت قیمت ها را 
به باالی 85 دالر افزایش دهد.

ی��ر  مد  » ث ر هپ��و گ  و د «
س��رمایه گذاری بازار نفت در این باره 
گفت: یک کاهش قابل توجه غافلگیر 
کننده مانند 2 میلیون بشکه در روز، 
ب��رای افزایش قیمت ه��ا به باالی 80 

دالر نیاز است.
به گزارش فارس به نقل از رویترز، 
بازار لبریز از نظریه های تبانی است که 
چرا عربستان هنوز مداخله نکرده است. 
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم 
در مقال��ه ای نوش��ت، »جنگ جهانی 
نفت��ی در جری��ان اس��ت و آمریکا و 
عربستان در یک سو و ایران و روسیه 

در سوی دیگر قرار دارند«.
»تام نلسون« از گلوبال انرژي فاند 
گفت: عربس��تان اجازه داد تا قیمت ها 
کاهش یابد تا تولیدکنندگان کوچک تر 
که اغلب ب��ه تولیدکنندگان بزرگ تر 
ب��رای مداخله متکی هس��تند، برای 

کاهش تولید به ریاض ملحق شوند.
نلس��ون افزود: آنها )عربستانی ها( 
خواهان کاهش هستند اما نمی خواهند 
به تنهایی کاهش را انجام دهند. کاهش 
یک تا 1/5 میلیون بشکه ای می تواند 

برای توازن بازار مناسب باشد.

در همین حال نماینده سابق ایران 
در اوپ��ک با بیان ای��ن که پیش بینی 
درب��اره نتیجه اجالس اوپک در پایان 
این هفته س��خت است و اگر اعضا بر 
س��ر کاهش تولید به تفاهم نرس��ند 
اوضاع بدتر می ش��ود، می گوید اوپک 
همچن��ان توان تاثیرگ��ذاری در بازار 
نفت را مانند گذشته دارد و باید دید 
که چه زمانی تصمیم به استفاده از این 

توان می گیرد.
سیدمحمدعلی خطیبی طباطبایی 
با بیان این که پیش بینی نتیجه جلسه 
اوپک ساده نیست تصریح می کند؛ با 
توجه به اینکه هم اکنون یک میلیون 
بشکه مازاد عرضه در بازار وجود دارد 
و طبق پیش بینی دبیرخانه اوپک تقاضا 
برای نفت اعضای این سازمان در سال 
آینده حدود یک میلیون بشکه دیگر 
ه��م کاه��ش می یابد ک��ه در صورت 
ادام��ه روند فعلی در ش��ش ماهه اول 
سال 2015 میالدی شاهد دو میلیون 
بش��که م��ازاد در بازار نف��ت خواهیم 
بود که این امر باعث فش��ار بیشتر بر 

قیمت ها خواهد شد.
بلومبرگ  خبرگ��زاری  همچنین 
در ادامه فش��ار به اعضای اوپک برای 
ع��دم کاهش تولید نف��ت در تحلیلی 

مدعی شده است؛ تصمیم گیری برای 
کش��ورهای عضو اوپک بسیار دشوار 
خواه��د بود، زیرا اعضای اوپک ممکن 
اس��ت برای احی��اء قیمت نفت که در 
چهار سال اخیر به کمترین میزان خود 
رس��یده تولید نفت سازمان را کاهش 
دهند اما در این صورت با خطر از دست 
دادن س��هم خود در بازار و جایگزین 
ش��دن رقیبان از جمل��ه حفاران نفت 

شیل در آمریکا مواجه هستند.
بلومب��رگ در ادام��ه ادع��ا کرد، 
تصمیم دوم این است که آنها اقدامی 
انج��ام ندهن��د و بگذارند قیمت نفت 
به اندازه کافی س��قوط کند تا رش��د 
تولید نفت شیل آمریکا غیراقتصادی 
و متوق��ف ش��ود. البته ای��ن اقدام به 
وضعیت مال��ی اعض��اء فقیرتر اوپک 

آسیب وارد می کند.
از سوی دیگر رئیس جمهور ونزوئال 
اعالم کرد: وزیر امورخارجه این کشور 
برای ش��رکت در نشس��ت اوپک و به 
منظور دفاع از قیمت نفت راهی وین 

شده است.
گفتن��ی اس��ت ونزوئ��ال از جمله 
کش��ورهایی است که خواهان کاهش 
تولید نف��ت اوپک برای مقابله با روند 

نزولی قیمت هاست.

اقتصاد ایران در چند سال اخیر از دو عامل، 
تحریم های خارجی و مدیریت داخلی رنج برده 
است. متاس�فانه این دو عامل کار دولتمردان را 
سخت کرده و باعث شده تا دولتها با چالش های 
اساسی در مدیریت اقتصادی کشور مواجه شوند.
داود دانش جعفری در گفت وگو با تراز با بیان این 
توضیح که تحریم های خارجی که در س��ال های اخیر 
اقتصاد ایران را با چالش های گسترده ای مواجه کرد در 
نابسامانی های اقتصادی تاثیر زیادی داشته است گفت: 
البت��ه باید اذعان کرد که مدیریت نیز نقش اساس��ی 
داشت و توانست اشکاالت اقتصاد ایران را آشکار کند.
وی ادامه داد: برخی ها می گویند اگر تحریم های خارجی 
در س��ال های گذشته نبود اقتصاد ایران با چالش های 
کنونی مواجه نمیشد.اما بنده این مسئله را قبول ندارم 

و معتقدم دیر یا زود چالش های اقتصادی کش��ور که 
ناش��ی از صعف س��اختاری و مدیریت ناسالم اقتصاد 
کشور بود باالخره مشکالت را عیان و آشکار میکرد اما 
با تشدید تحریم ها، چالش ها و تهدیدات زودتر از موعد 
مقرر خود را نشان داد. وی عمل به آموزه های اقتصاد 
مقاومتی را تنها راه اقتصاد ایران برای جدایی از سیطره 
چالش ها و تهدیدات دانست و گفت:  اقتصاد مقاومتی 
مسیر درست را نشان می دهد و به سیاستگذار فرمان 
می دهد که چه طور و چگونه باید در مس��یر حرکت 
کنید.وی با بیان اینکه سیاست های نادرست و اشتباه 
سال های گذشته تاثیر زیادی بر مشکالت اقتصاد کشور 
داشته است تاکید کرد: هرچه زودتر باید برای اجرا و 
عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی تالش کرد وگرنه بازهم 
امکان دارد اشتباهات و خطاهای گذشته تکرار شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سازمان بازرسی 
کشور در حال پیگیری دکل گم شده 78 میلیون دالری است، گفت: برخی 
از شنیده ها حاکی از آن است که دکل نفتی مفقودی ایران توسط دالالن 

به یکی از کشورهای همسایه اجاره داده شده است.
نادر قاضی پور در گفت  وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره سرنوشت دکل نفتی 
گمشده ایرانی گفت: با پیگیری ها و نامه نگاری که در زمینه مفقود شدن دکل نفتی 
ایرانی داشتیم، دکتر الریجانی رئیس مجلس دستور بررسی دکل گمشده 78میلیون 

دالری »دین«  را به مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس داد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی افزود: رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس موضوع مفقود شدن دکل نفتی را برای پیگیری به سراج رئیس سازمان 
بازرسی، رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور، شجاع الدین بازرگانی معاون وزیر 

نفت و منوچهری مدیر تاسیسات دریایی ایران ارجاع داده است.
قاضی پور گفت: برخی شنیده ها حاکی از آن است که به دلیل عدم پرداخت 
اقساط  دکل نفتی خریداری شده در سال 90 که در حال حاضر مفقود شده  از 
سوی دالالن این دکل نفتی  به کشور دیگری اجاره داده  شده است که البته این 

موضوع مورد تایید نیست.
وی ادامه داد: س��راج رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور به من اطالع داد که 
در زمینه مفقود ش��دن دکل نفتی ایران پرونده ای در س��ازمان تشکیل و موضوع 

پیگیری می شود.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس افزود: در هر صورت مسائل مربوط 
به این دکل نفتی باید روش��ن  و موضوع در کمیس��یون صنایع و معادن  و صحن 

علنی مجلس گزارش شود. 
ب��ه گزارش خبرگزاری خانه ملت، یک دس��تگاه دکل نفت��ی با حدود مبلغ 
78میلیون دالر در س��ال 90 به نام   دکل »دین« از یک ش��رکت ترک خریداری 

شده ولی تاکنون این دکل به ایران انتقال نیافته است.

  رئیس کمیس�یون اقتصادی مجلس از درخواس�ت فعاالن اقتصادی 
ب�رای حضور در این کمیس�یون به منظور بیان انتق�ادات خود به الیحه 
خروج از رکود خبر داد و گفت: راه حل احیای تولید بکارگیری رهنمودهای 

مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی است. 
ارسالن فتحی پور در گفت  وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره سرنوشت الیحه 
حمایت از تولید ملی و خروج از رکود در مجلس، اظهار داشت: الیحه پیشنهادی 

دولت برای رفع موانع تولید توجه خاصی به تولید نکرده بود.
وی با اشاره به پیشنهاد دولت برای افزایش سرمایه بانک ها و تهاتر بدهی ها از 
محل تسعیر نرخ ارز در الیحه موانع تولید و خروج از رکود، گفت: اما باید توجه 
داشت که این موارد درد اصلی تولید نیست چراکه تولید ملی ما مشکالت اساسی 

دارد که از جمله آن تسویه تسهیالت ارزی است.
نماینده مردم کلیبر در مجلس نهم در همین ارتباط اضافه کرد: وقتی تولید 
ملی با ارز  1000 و 800 تومان تسهیالت گرفته و نرخ ارز بدون مدیریت افزایش 
یافته آیا منطقی است که بخش خصوصی هزینه این افزایش قیمت ها را بپردازد؟

رئیس کمیس��یون اقتصادی در رابطه با تقسیط بدهی تولیدکنندگان، گفت: 
پیشنهاد مجلس این بود که تسویه بدهی تولیدکنندگان و تقسیط بدهی  آنها به 
بانک ها بصورت استانی انجام شود و با همفکری سازمان صنعت، اتاق بازرگانی و...  
تصمیم گیری برای تقسیط واقعی بدهی این بخش انجام شود؛ اما در کمیسیون 

مشترک به این توجه نشده است.
وی ادامه داد: االن فعاالن اقتصادی به کمیسیون نامه نوشته اند و درخواست 
جلس��ه کرده اند و می گویند با این پیشنهادات مشکالت ما اساسی حل نمی شود 

معضالت سرجای خود است و حمایت از تولید ملی لفظی است.
نماینده مردم در مجلس نهم همچنین تصریح کرد: تولید ما االن با ظرفیت 30 
درصد کار می کند و باید این بخش را احیا کنیم و راه حل احیای تولید بکارگیری 

رهنمودهای مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی است.

رئیس سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای اع�الم کرد: تبدیل 
وضعی�ت اس�تخدام مربی�ان 
حق التدری�س فنی و حرفه ای 
در کمیسیون اجتماعی دولت 

در حال بررسی است.
ک��ورش پرن��د در گفت وگو با 
ف��ارس،  درباره آخری��ن وضعیت 
تبدیل وضعیت اس��تخدام مربیان 
حق التدری��س فن��ی و حرف��ه ای 
اظهار داش��ت: در مقطعی که این 
مسئله در مجلس شورای اسالمی 
به تصویب رسید، مجلس آن را به 
سازمان فنی و حرفه ای ابالغ نکرد.

رئیس س��ازمان آموزش فنی 
و حرفه ای کش��ور اف��زود: چندی 
پی��ش با مذاک��ره ای که ب��ا وزیر 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی انجام 
دادیم پیش نوی��س آئین نامه این 
مسئله را تدوین کردیم و شخص 
وزی��ر پس از امض��اء، پیش نویس 
آئین نامه را به کمیسیون اجتماعی 

دولت ارسال کردند.
پرند ادامه داد: تبدیل وضعیت 
مربیان فن��ی وحرف��ه ای باید در 
جلسات کمیسیون اجتماعی دولت 
بررس��ی ش��ود که تاکنون، س��ه 
جلس��ه کارشناس��ی برگزار شده 
و ط��ی آن برخ��ی تغیی��رات در 
پیش نویس آئین نامه اعمال و نهایی 
ش��د و امیدواریم که با تصویب در 

رویترز:

تولید اوپک کاهش نیابد نفت 60 دالر می شود

وزیر اسبق اقتصاد: 

اقتصادمقاومتیعملیاتینشودخطاهاتکرارمیشود

نوبخت:

تکمیلمصالیتهراندردستورکاردولتقراردارد

با محوریت کاهش قیمت گاز طبیعی در قطر

شانزدهمیننشستاوپکگازی25آذربرگزارمیشود

ورود سازمان بازرسی به پرونده
دکل گم شده 78 میلیون دالری

فعاالن اقتصادی در نامه به مجلس:
الیحه خروج از رکود مشکالت تولید را ندید

وزیر ارتباطات اعالم کرد

مهلتیکماههاپراتورها
برایاعمالتعرفههایجدیداینترنتهمراه

وزیر راه و شهرسازی گفت: 
س�هم 88 کیلومت�ری ایران در 
ایران- ترکمنستان-  خط آهن 
قزاقس�تان آماده افتتاح اس�ت 
که ت�ا دوازده�م ماه ج�اری با 
حضور مقامات سه کشور ایران، 
ترکمنس�تان و قزاقس�تان ب�ه 

بهره برداری می رسد.
عباس آخوندی دیروز در تشریح 
عملی��ات اح��داث زیرس��اخت ها و 
توس��عه ریلی کش��ور اظهار داشت: 
از سیاس��ت های وزارت راه  یک��ی 
و شهرس��ازی، اتصال ش��بکه ریلی 
داخل��ی ب��ه خط آهن کش��ورهای 
همس��ایه در راستای توسعه هر چه 

بیشتر ترانزیت است.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: 
در راستای تعامالت بین المللی ایران 
با کشورهای همسایه و جهان خط 
آهن گرگان- اینچه برون تکمیل شد 
که در توسعه حمل ونقل ریلی نقش 

مؤثری دارد.
وی گفت: بخش عمده ترانزیت 
بی��ن چین و غ��رب اروپ��ا بیش از 
350میلیون تن در س��ال است که 
اگر خط آهن ایران - ترکمنستان- 
قزاقستان تکمیل شود در نقش یک 

کریدور ترانزیتی مؤثر عمل کرده ایم.
وی اظه��ار داش��ت: در کن��ار 
کریدوره��ای ش��مال ب��ه جن��وب 
کریدورهای ش��رقی و غربی نیز در 

کشور فعال است.
وزی��ر راه و شهرس��ازی بی��ان 
کرد: کریدور ش��رق خزر از ایران تا 
ترکمنستان و قزاقس��تان با تالش 
سه کشور تکمیل می شود و بخش 
گ��رگان ت��ا اینچه برون روز س��وم 
دس��امبر مصادف با 12 آذر افتتاح 

رسمی خواهد شد.
وی گف��ت: امیدواریم بازاریابی 

مشترک توسط س��ه کشور در این 
خ��ط ملی به خوبی انجام ش��ود تا 
کری��دور نقش مؤث��ری در ترانزیت 

کاال داشته باشد.
آخوندی یادآور ش��د: س��رعت 
قطارهای مس��افری در این مس��یر 
ریل��ی 160 کیلومت��ر بر س��اعت و 
سرعت قطارهای باری 120 کیلومتر 

بر ساعت است.
وی گف��ت: همزمان ب��ا افتتاح 
این کری��دور ریلی افزایش ظرفیت 
محورهای داخل در دستور کار قرار 

گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: 
امیدواریم در اقدام مناسب کریدور 
ریلی خواف-هرات نیز تکمیل شود.

آخون��دی گفت: س��ه کریدور 
گ��رگان- اینچه ب��رون، خ��ط آهن 
تهران- قزوین- رش��ت- آس��تارا و 
کری��دور ریلی خ��واف- هرات جزو 

اولویت های وزارت راه است.
وی یادآور شد: همچنین دنبال 
این هس��تیم تا خط آهن شمال به 
جنوبی دیگر فعال ش��ود که در این 
راستا امکان ساخت قطعه ای از این 
مسیر ریلی با مقامات ارمنی بررسی 

شد. بنابراین گزارش: معاون شرکت 
س��اخت با بیان اینکه 130میلیارد 
توم��ان ب��رای تکمیل خ��ط آهن 
گ��رگان- اینچه برون هزینه ش��ده 
گفت: 75 درصد این پروژه در دولت 
قبلی و 25 درص��د در دولت فعلی 

اجرا شده است.
س��ید مس��عود نصرآزادانی نیز 
در نشست خبری درباره خط آهن 
گرگان- اینچه برون اظهار داش��ت: 
راه آهن کریدور ترانزیتی شرق خزر 
از ایران تا ترکمنس��تان و قزاقستان 
در سال 1390 حسب توافقات دولت 
سه کشور بررسی و تفاهمنامه ای در 

این باره منعقد شد.
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی 
این پروژه از سال 91 آغاز شد، گفت: 
خ��ط آهن ای��ران- ترکمنس��تان- 
قزاقستان حدود 900 کیلومتر است 
ک��ه 80 کیلومتر از این مس��یر در 
ایران، 700 کیلومتر در ترکمنستان 
و 120 کیلومتر در قزاقستان است.

نصر آزادانی افزود: امکان حمل 
14 میلیون تن کاال در سال در این 
مسیر پیش بینی شده و ایستگاه ها و 
خطوط امکان تعویض بوژی و مبادله 

کاال در کریدور فراهم است.

با حضور مقامات ایران، ترکمنستان و قزاقستان

خطآهنگرگان-اینچهبرونهفتهآیندهافتتاحمیشود

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از 
گزارش نهادهای نظارتی به مجلس در مورد واردات 
بنزین های غیر استاندارد پس از خرداد ماه و تا آبان 

ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش مهر مسعود میر کاظمی در خصوص واردات 
بنزین در دولت یازدهم گفت: بنزین های وارداتی تا تیرماه 
نه تنها دارای استانداردهای یورو 4 نبودند بلکه استانداردهای 

یورو 2 را هم نداشتند.
 نماینده مردم تهران گفت: افزودنی های فلزی موجود 
در این بنزین ها برای خودروها بسیار مخرب هستند حتی 
اج��ازه توزیع این نوع بنزین ها را در کش��ورهای اروپایی 

نمی دهند.
 وزیر اسبق نفت این نوع بنزین ها را از نوع پاتیلی خواند 
و گفت: این نوع بنزین ها دارای کمترین کیفیت می باشند.

 او با اشاره به اظهارات سازمان محیط زیست و وزارت 
نف��ت مبنی بر اینکه همزمان با واردات بنزین آلودگی هوا 
نیز کاهش یافته اس��ت، گفت: پس از آنکه اسناد مبنی بر 
تخلف دولت در واردات بنزین یورو 2 منتش��ر ش��د وزارت 

نفت اظهارات گذش��ته خود را پس گرفت و اعالم کرد که 
از خ��رداد ماه بنزین یورو 4 وارد کرده اس��ت در حالی که 
گزارش های دستگاه های نظارتی حاکی از آن است که حتی 
بعد از خرداد ماه هم محموله های بنزینی وارد کشور شده 

است که دارای استانداردهای یورو4 نمی باشد.
 او گفت: نمی دانم پشت پرده واردات بنزین چه کسانی 
هس��تند و چه منفعت هایی دارن��د که به راحتی به مردم 

دروغ می گویند.
 او با اش��اره به بررسی موضوع تخلفات وزارت نفت در 
کمیسیون اصل 90 گفت: این موضوع در کمیسیون بررسی 
ش��ده اما هنوز گزارش آن برای صحن علنی مجلس آماده 
نش��ده اس��ت باید وزارت نفت و سازمان محیط زیست به 

عنوان متخلف به قوه قضاییه معرفی شوند.
 میرکاظمی همچنین درخصوص اظهارات اخیر رئیس 
کمیس��یون انرژی مبنی بر سالم بودن بنزین های وارداتی 
گفت: ایشان نظر شخصی شان را مطرح کردند و نظر رسمی 
کمیس��یون مبنی بر عدم دارا بودن استانداردهای الزم در 

بنزین های وارداتی پیش از این اعالم شده بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

بنزینهایوارداتیخطرناکاست

رئی�س کمیس�یون برنام�ه و 
بودجه مجلس ش�ورای اس�المی 
اعالم ک�رد: احتم�ال دارد قیمت 
نفت در بودجه س�ال 94 بین 75 

تا 80 دالر تعیین شود.
غالمرضا تاجگردون در گفت وگو 
با ایرنا، با اش��اره به آنک��ه دولت باید 
ب��ا توجه به بحث کاهش قیمت نفت، 
بودجه س��ال آینده را مناسب تدوین 
و الیح��ه آن را به مجل��س ارایه کند، 
افزود: به نظر می رسد موضوع کاهش 

قیمت نفت ادامه دار باش��د و بازگشت 
ب��ه قیمت های س��ابق در کوتاه مدت 

پیش بینی نمی شود.
وی ب��ا بیان آنک��ه در بودجه 94 
ب��ه دلیل افت قیمت نف��ت با کاهش 
مناب��ع در حوزه بودجه ه��ای عمرانی 
مواجه خواهیم ش��د، ادامه داد: دولت 
با اولویت بن��دی برنامه های اقتصادی 
و صنعت��ی می تواند با موفقیت از این 

مشکل عبور کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه 

افت ناگهانی قیمت نفت در بازارهای 
جهانی، کش��ورهای نفت خیز را برآن 
داشت تا در تدوین قانون بودجه سال 
آینده خود محتاط تر عمل کنند، گفت: 
اعض��ای اوپک قصد دارن��د در بودجه 
س��نواتی خود قیمت هر بش��که نفت 
را حدود 60 تا 80 دالر تعیین کنند.

آینده نگری  اف��زود:  تاجگ��ردون 
اعض��ای اوپک در حالی رقم می خورد 
ک��ه ایران نیز درص��دد اعمال کاهش 
قیمت در بودجه س��ال آینده است اما 

از آنجا که هن��وز قیمت نفت خام در 
بودجه 94 نهایی نشده است، احتمال 
گنجان��دن نفت 75 ت��ا 80 دالری در 
بودجه و تقبل ریسک کمتر وجود دارد.
وی با اش��اره به اینکه باید منتظر 
وضعی��ت بازار نف��ت در زمینه عرضه 
و تقاض��ا و دیگ��ر مؤلفه های جهانی و 
داخلی باش��یم، افزود: هنوز نمی توان 
قیمت مشخصی برای نفت در بودجه 
سال 94 متصور شد اما به نظر می رسد 
با احتیاط و دوراندیشی همان رقم 75 

تا 80 دالر مالک بودجه قرار داده شود.
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و 
محاس��بات مجلس با بیان اینکه اگر 
قیم��ت نف��ت در بودجه س��ال آینده 
منطقی باشد، در صورت افزایش قیمت 
نفت حتی به بش��که ای بیش از 100 
دالر نیز می توان مازاد درآمدهای نفتی 
را به صندوق توس��عه ملی واریز کرد، 
اف��زود: اما اگر قیم��ت نفت در بودجه 
سال آینده باال گنجانده شود، احتمال 

کسری بودجه وجود خواهد داشت.

* پیش��رفت فیزیکی پاالیش��گاه فاز 17 و 18 میدان پارس جنوبی از 93 درصد 
گذشته و پیش بینی می شود تا پایان ماه جاری نخستین ردیف شیرین سازی این 
پاالیشگاه وارد مدار تولید شود. حسن بویری با اشاره به این که هم اکنون 20 روز از 
آماده سازی سکوی 18 پارس جنوبی، خط لوله های دریایی و میان فازی می گذرد، 
گفت: ارسال گاز ترش به خشکی منوط به آمادگی پاالیشگاه فاز 15 و 16 پارس 
جنوبی است. مجری فاز 17 و 18 پارس جنوبی تصریح کرد: طرح توسعه فاز 17 
و 18 پارس جنوبی در مجموع به غیر از دو سکوی اقماری این فاز که در شرکت 
صدرا در حال ساخت است، هم اکنون بیش از 91 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

* س�ازمان مل�ل اعالم کرد: ب�ه ازای هر دالری که روی آب و بهداش�ت 
سرمایه گذاری شود، 4/3 دالر درآمد، به شکل کاهش هزینه مراقبت های 
بهداش�تی، ایجاد می ش�ود. بنا به اعالم این سازمان، 2/5 میلیارد نفر در 
جهان هنوز به خدمات اولیه بهداش�تی دسترس�ی ندارن�د.در حالی که 
تالش های جهانی برای بهبود آب و بهداشت شتاب بیشتری گرفته است، 
خألهای سرمایه گذاری همچنان به این فرایند صدمه می زند.مایکل جراند 
رئیس بخش آب س�ازمان ملل گفت: اگر می خواهیم آینده ای بسازیم که 
در آن همه از امکان سالم زیستن برخوردار باشند، باید آب و بهداشت از 

اولویت های بی چون و چرا باشند.
* رئیس اتحادیه مش��اوران امالک اس��تان تهران با اشاره به افزایش 20 درصدی 
معامالت خرید و فروش مس��کن در آبان ماه امس��ال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، گفت: تا  پایان سال ثبات نسبی را در قیمت ها داریم و معتقدم که نتیجه 

توافقات 1+5 هرچه باشد باز هم تغییری در حوزه قیمت گذاری مسکن نداریم.
* رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: بی نظمی در 
صادرات، اول از همه به اتاق بازرگانی تهران باز می گردد و اتاق بازرگانی 
ته�ران در بروز مش�کالت صدور کارت بازرگانی مقصر اس�ت. اس�داهلل 
عسگراوالدی بر ضرورت اصالح نحوه صدور کارت بازرگانی تأکید کرد و 
گفت: به حذف کارت بازرگانی معتقد نیس�تم بلکه روند دریافت آن باید 
اصالح شود چون تشریفات زیادی برای صدورش وجود دارد. وی با بیان 
اینکه اتاق بازرگانی تهران در این زمینه سخت گیری های بیشتری داشته 
و روند تش�ریفات زیادی برای صدور کارت باید سپری شود، اظهار کرد: 
برای صدور این کارت، مفاصا حس�اب مالیاتی دریافت می شود. عالوه بر 
آن یک در هزار و سه در هزارهایی که اتاق بازرگانی از صادرات می گیرد، 
همه این عوامل باعث شده که روند صدور کارت بازرگانی با کندی مواجه 

و دیر صادر شود.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مش��ترکین با پیش ش��ماره های 
2254 ال��ی 2259، 2276 الی 2279 و 2665، 3680 و 5683 از امروز به مدت 

72 ساعت دچار اختالل می شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعالم کرد

احتمالگنجاندننفت80دالریدربودجهسال94

خبرگزاری آمریکای التین اعالم کرد

اقدامضدمحیطزیستیآمریکابرایاستخراجنفت

معاون وزیر کار و رفاه خبر داد
بررسیاستخداممربیانحقالتدریسفنیوحرفهای

دردولت
کمیس��یون اجتماع��ی دولت این 
پیش نویس برای تصویب به هیئت 

دولت ارسال شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره 
برنام��ه اش��تغال فارغ التحصیالن 
دانشگاهی گفت: در این طرح 12 
بسته و مدل اجرایی در نظر گرفته 
ش��ده است برای مثال آموزش در 
مراکز جوار دانش��گاهی از گذشته 
تا االن در حال اجراست و بحث ما 
این است که این آموزش ها تقویت 

شده و توسعه پیدا کند.
پرند افزود: یکی از برنامه های 
مهم ب��رای فارغ التحصیالن، طرح 
کارورزی است که جزو برنامه های 
وزارت کار است که با کمک وزارت 

صنعت اجرایی خواهد شد.

مع��اون وزی��ر تع��اون، کار و 
رفاه اجتماعی با اش��اره به اجرای 
آموزش ه��ای محصول مح��ور ب��ا 
کم��ک بخ��ش خصوص��ی گفت: 
اخیرا کارآفرینان در حوزه هنر در 
خانه و همچنین تولید کیف و مانتو 
وارد چرخه این کار شدند و مشاوره 
و هدایت شغلی را هم همراه دارند.
پرند در پاسخ به سؤالی درباره 
چگونگ��ی اجرای برنامه آموزش و 
اش��تغال در مناطق محروم اظهار 
ک��رد: در ای��ن گونه اس��تان ها با 
اس��تاندار هماهن��گ می کنی��م و 
در صورت عالقمندی مس��ئوالن 
استانی، یک تور کارآفرینی براساس 
نیازهای استان و آمایش سرزمینی 

به آن استان اعزام می کنیم.

رئی�س کنفدراس�یون ص�ادرات ایران می�زان ص�ادرات محصوالت 
کش�اورزی در 7 ماه س�ال جاری را اعالم کرد و  گفت: صادرات از لحاظ 

ارزش 28درصد و از نظر وزن 25 درصد رشد داشته است.
س��ید رض��ا نورانی در گفت وگو با خبرگزاری ف��ارس در مورد حجم صادرات 
محصوالت کش��اورزی در س��ال جاری گفت: صادرات محصوالت کش��اورزی در 
7ماه امس��ال حدود 2 میلیارد و 37 میلیون دالر و وزن 2 میلیون و 77 هزار تن 
بوده اس��ت.وی افزود: صادرات محصوالت کشاورزی در مقایسه با سال 1392 از 
نظر ارزشی حدود 28 درصد و از نظر وزنی حدود 25 درصد افزایش داشته است.
رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران بیان داشت: از این میزان یک میلیون و 
97هزار تن به ارزش 620 میلیون دالر به صادرات میوه و تره بار، سبزی و صیفی و 
گل گیاه اختصاص داشته که از نظر ارزشی حدود 58 درصد و از نظر وزنی حدود 
32 درصد نسبت به 7 ماه سال 92 رشد داشته است.وی افزود: این مقدار صادرات 
نسبت به توانمندی های موجود در عرصه تولید محصوالت کشاورزی کم بوده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: اگر دولت زیرساخت های صادراتی و 
مشکالت پیش روی صادرات را بردارد جهش در صادرات دور از دسترس نیست.

نورانی اظهار داش��ت: میزان صادرات در گروه کاالیی کش��اورزی کشمش و 
آبزیان کاهش داش��ته و در محصوالتی مانند خرما، چ��ای، میوه و تره بار و غیره 
افزایش داشتیم.وی افزود: سهم گروه کاالیی محصوالت کشاورزی از کل صادرات 
غیرنفتی حدود 10 درصد و میانگین ارزش صادرات گروه کاالی کشاورزی در طول 
این هفت ماه هر تن هزار دالر بوده که در مقایسه با قیمت جهانی نفت صادرات 
هر بشکه محصوالت کشاورزی نزدیک به سه برابر یک بشکه نفت ارز آوری دارد.

رشد 28 درصدی صادرات محصوالت کشاورزی 


