
اقتصادی
صفحه 4

چهار شنبه ۱۸  شهریور ۱۳۹4 
۲۵ ذیقعده۱4۳6 - شماره ۲۱۱۵۳

قیمت سکه و ارز ) به تومان(

کاهش 39 میلیارد تومانی ارزش سهام عدالت
جوان

روزنامه جوان درباره تاثیر ســقوط بورس بر ارزش سهام عدالت نوشت:  
ارزش سبد سهام عدالت كه روزگاري حدود 100هزار میلیارد تومان ارزيابي 
مي شــد، هم اكنون بنا به اعالم سازمان خصوصي سازي به 61 هزار میلیارد 
تومان نزول پیدا كرده است، بدين ترتیب صاحبان سهام عدالت كه جمعیت 
آنها بالغ بر 49 میلیون نفر عنوان شــده است، به همراه 7 میلیون سهامدار 

بورسي به دلیل افت بازار سهام تهران، ثروت شان كاهش پیدا كرده است...
به گزارش »جوان«،  بر اساس طرح توزيع سهام عدالت، بخشي از سهام 
شــركت هاي دولتي از سال 85 تاكنون به اين شرط به مشموالن داده شده 
اســت كه در مدت 10 سال از سود اين سهام، اقســاط آن پرداخت شود و 
پس از تســويه كامل، اين سهام بايد از نیمه نخست سال 95 قابلیت خريد 

و فروش پیدا كند.
در حالي ارزش روز سبد سهام عدالت هر روز به دلیل افت بازار سهام در 
حال كاهش است و هم اكنون به مرز 61 هزار میلیارد تومان رسیده است كه 
آزاد سازي اين حجم از سرمايه هنوز در هاله اي از ابهام قرار دارد و مشخص 
نیست اين حجم از سرمايه چگونه مديريت مي شود، اين در حالي است كه 
ارزش ســبد سهام عدالت در پايان دولت دهم در محدوده 100هزارمیلیارد 

تومان قرار داشت.
نكته قابل تأمل در خصوص سهام عدالت آن است كه مردم تنها مالك 
اسمي اين سهام هستند و به دلیل آنكه ساز و كار آزاد سازي سهام مشخص 
نشــده است، صاحبان سهام نقشــي در بلوك هاي مديريتي پرتفوي سهام 
عدالت ندارند و افت ارزش سهام نشان مي دهد سهام عدالت درست مديريت 

نمي شودو سودجويي هايي در اين بین در جريان است.
رونق داللی با سه نرخی شدن ارز

شرق
اين روزنامه در توصیف بازار ارز نوشت: برخی افراد كه به گفته فعاالن بازار 
از عوامل بانكی هستند بعضی از ساعات روز در بازار حاضر شده و نرخ سوم 
بازار را تعیین می كنند. البته اين بار از چهارپايه خبری نیست، اما يك دستگاه 
كارتخوان )پوز( همیشه كنارشان هست و كارت ملی ها را هم چك می كنند.

می گويند قبال يك خطی )يك میلیون( يا دو خطی دالر عرضه می كردند، 
اما حاال مشــخص نیست چرا میزان آن را به ٣00 تا 400 هزار دالر در روز 
كاهش داده اند. حدود هفت، هشت ماهی است كه حضور دولتی ها به حضور 
فردی مبدل شده و در واقع طیف جديدی از دولتی ها يا همان پارسیانی ها 
وارد بازار شــده اند. ناگفته نماند چنــدان اصراری هم ندارند هر روز در بازار 

حاضر شوند.  
گويا تنها زمانی وارد عمل می شوند كه دالر نزديك به سه هزارو ٣00 تومان 
شده است و كاری به نرخ دالر زير اين قیمت ندارند. حاال كه دالر سه  هزارو 
400 تومان را تجربه می كند، حضورشــان دائمی شده و اصرار دارند هر روز 
در برخی ساعات روز خودنمايی كنند. برخی از فعاالن بازار البته می گويند 

هر وقت بازار نوسانی تر می شود، نرخ گذاری شان چندبار در روز می شود. 
رئیس انجمن ســكه و صرافی تهران نیز چندی پیش در يك نشســت 
خبری از ارز ســه نرخی خبر داده بود و علت آن را حضور عامالن بانكی يا 
همان پارســیانی ها در بازار ارز برشمرده بود. وقتی تقاضای جدی برای دالر 
وجود داشــته باشد، هر میزان عرضه ای از سوی عمو بانكی ها هم نمی تواند 

جلودار بازار باشد.
گزارش های تورم و رشد اقتصادی

با وضعیت معیشت مردم همخوانی ندارد
جهان صنعت

جهان صنعت نوشت: با توجه به روند ماليم و رو به صعودی كه دالر در 
پیش گرفته است  و همچنین تصمیماتی كه دولت و مسئوالن می گیرند كه 
خود می تواند سبب ساز بی انضباطی های مالی در حوزه اقتصادی شود، مانند 
سركشــی به اطالعات حســاب های بانكی و اختصاص دادن هزار ها میلیارد 
تومان برای طرح های عمرانی  در حالی كه ساير حوزه های مولد نیاز شديدی 
به تزريق نقدينگی دارند، دولت چگونه خواهد توانست تورم را كاهش دهد؟

افزون بر اين گزارش هايی كه از كاهش تورم و همچنین رشد اقتصادی 
در كشور توسط مسئوالن داده می شود، گرچه نويد وضعیت و آينده ای خوش 
را در اقتصاد می دهد اما با وضعیت معیشت مردم و آنچه از نزديك مشاهده 
می شود، همخوانی ندارد  به طوری كه می توان گفت اگر قرار باشد نه تنها به 
میزان تولید و صادرات اضافه نشود بلكه روز به روز به تعداد كارخانه هايی كه 
گرد تعطیلی رويشان می پاشد نیز افزوده شود، قدرت خريد مردم هم همچنان 
كاهش پیدا كند و وضع معیشت مانند سابق باقی بماند و بلكه بدتر شود اما 
در مقابل تورم و ركود تنها روی كاغذ و بر مبنای اعالم يكسری اعداد كاهش 
پیدا كند و رشد اقتصادی نیز تنها توسط مسئوالن مثبت و مولد ارزيابی شود، 
می توان گفت اين پیشرفت ها در ساده ترين حالت نه افتخاری برای دولت به 

همراه دارد و نه دردی از درد های كسی دوا می كند.
سوءاستفاده از چنددستگی مسئوالن در تنظیم بازار

جهان صنعت
جهان صنعت درباره عملكرد ضعیف دولت در تنظیم بازار هم نوشت:  در 
جريان تنظیم بازاريك اتفاق جالب رخ داده اســت. از آنجا كه دولتمردان بر 
ســر موضوعات مهمی مانند تنظیم بازار و قیمت كاالهای اساسی مورد نیاز 
مردم هیچ گونه هماهنگی با بخش تولید كشور كه عمدتا نیز در اختیار بخش 
خصوصی اســت، ندارند و عالوه بر اين در بدنه دولت نیز چنین هماهنگی 
وجــود ندارد به همین دلیل برخی از تولیدكنندگان بزرگ بازار بطور كامل 
متوجه شكاف و چنددستگی مديران دولتی شده اند و از اين رو به اين فكر 

افتاده اند كه از اين جريان به نفع خود استفاده كنند.
در تايید اين شــكاف می توان به اين مثال بســنده كرد كه در جريان 
دســتور افزايش شش درصدی قیمت كاالهای اساسی توسط وزير صنعت، 
سخنگوی دولت در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش شش درصدی قیمت 
كاالهای اساســی كه وزير صنعت آن را اعالم كرده بود صحت دارد يا خیر، 
گفت: بنده چنین موضوعی را از وزير صنعت نشنیدم اما به طور كلی دولت 

چنین مجوزی صادر نكرده است!...
تكرار اين وقايع آن هم در بخش های استراتژيك و موضوعاتی كه مستقیم 
با معیشت مردم سروكار دارد، می تواند دردسرساز شود و ارگان های ديگر را 
به جان يكديگر بیندازد. از اين رو با اين رويه ای كه دولت در پیش گرفته از 

اين به بعد بايد در بازار شاهد گروكشی باشیم...
رسیدن بازار به اين نقطه كه اخیرا استارتش زده شده برای دولت زنگ 
خطر جدی محسوب می شود از اين رو تا اقتدار دولت شكسته نشده بايد در 
نقطه آغاز جلوی تصمیم گیری ها و اظهارنظرهای متناقض مسئوالن رده باالی 
دولتی گرفته شود تا مسئوالن كوچك تر نیز در اين چندگانگی جوالن ندهند.

واقعیت اين است كه در حال حاضر بازار با نظمی كه انتظار می رفت، اداره 
نمی شــود. مردم به دلیل تورم رو به رشد سال های اخیر هنوز قدرت خريد 
خود را بازنیافته اند و كارشناســان نیز عنوان می كنند تورم به هسته سخت 
خود رســیده و هر لحظه امكان افزايش مجدد آن و بازگشــت به نقطه 40 
درصد وجود دارد، حال در چنین شرايطی اگر به اين مشكالت گردن كلفتی 
و بزن بهادری نیز اضافه شود معنايی نخواهد داشت و به زودی كنترل بازار 
از دست مسئوالن خارج خواهد شد. به هر روی بايد ببینیم دولت چه برنامه 

يا تصمیمی برای حل اين مشكل پیدا خواهد كرد.

اقتصاددرآینهرسانهها

قیمت بازارنوع سکه
917500سكه تمام طرح جديد
917000سكه تمام طرح قديم

469000نیم سكه
259000ربع سكه

171000گرمی
9٣9٣7هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
٣4٣7دالر
٣860يورو
5260پوند

9٣8درهم

حضور  از  نیــرو  وزیــر 
عمان  در  ایرانی  شرکت های 

برای سدسازی خبر داد.
بــه گــزارش ايرنــا، حمید 
چیت چیان در حاشــیه ديدار با 
احمد بــن محمد الشــهی وزير 
امــور شــهرداری ها و منابع آب 
عمــان در محــل وزارت نیرو و 
در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
گفت وگوهای مثبت صورت گرفته 
در زمینــه نحــوه همكاری های 

مشترك بین ايران و عمان، افزود: 
مقرر شــد با تشكیل اين كمیته 
تخصصی و فنی راه های همكاری 
مشترك با دقت و جزئیات بیشتر 
مــورد مطالعه قرار گرفته و نحوه 

همكاری ها مشخص شود.
وی بــا بیــان آنكه بیشــتر 
صحبت هــای صــورت گرفته با 
طرف عمانــی در زمینه مديريت 
منابــع آب و مطالعــات در اين 
خصوص بود،  تأكیــد كرد: مقرر 

شد شركت های ايرانی برای احداث 
ســدهای مورد نیاز عمان در اين 
كشــور فعالیت های خود را آغاز 

كنند.
چیت چیان تصريح كرد: مقرر 
شــد تجربیات طرفین در زمینه 
منابع آب، مطالعــات و قوانین و 
مقررات با يكديگر مبادله شود و 
هر كــدام از اين تجربیات نهايت 

بهره برداری را داشته باشند.
وزير نیرو با اشــاره به سابقه 

حضور موفق شــركت های ايرانی 
اضافــه كرد:  در كشــور عمان، 
شركت های ايرانی فعال در زمینه 
مديريــت منابــع آب در عمان 
بیشــتر حضور خواهند يافت و با 
بررســی پروژه ها و مطالعه نحوه 
اجــرا، قراردادهايــی نیز منعقد 

خواهند كرد.
وی با بیان آنكه عمان همانند 
ساير كشورهای حوزه خلیج فارس 
در زمینه استفاده گسترده از آب 

شیرين كن تجربیات خوبی دارد، 
گفت: به لحاظ همانندی شرايط 
ايران با عمان سعی خواهیم كرد 

از اين تجربیات استفاده كنیم.
در ادامه اين مراســم احمد 
بــن محمد الشــهی وزيــر امور 
شــهرداری ها و منابع آب عمان 
با اشــاره به مذاكرات خوبی كه 
با وزير نیروی ايران داشته، گفت: 
عمــان برنامه های زيــادی برای 
همكاری گســترده تر با ايران در 

زمینه منابع آب دارد.
وی افزود به دنبال استفاده از 
ايران در زمینه احداث  تجربیات 
ســد و خطوط انتقال هستیم و 
برهمیــن اســاس همكاری های 

گسترده ای را خواهیم داشت.
الشهی تأكید كرد: عالقه منديم 
عالوه بــر وزارت نیــروی ايران 
شركت های بخش خصوصی اين 
كشور بیشــتر در عمان فعالیت 

داشته باشند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از اعالم 
آمادگی فعالیت بورس مســکن در هر زمان که 
نهادهای دولتی بخواهند واحدهای مســکونی 

خود را به فروش برسانند، خبر داد.
به گزارش ايسنا، محمد فطانت، در حاشیه مراسم 
رونمايی از سامانه بستر تبادل اطالعات اقتصادی و مالی 
كشور درباره ورود مسكن به بازار بورس با اشاره به اين 
كه در حال حاضر امكانات خريد و فروش مســكن در 
بورس كاال به وجود آمده است، گفت: در حال حاضر 
امكاناتی فراهم كرده ايم كه خريد و فروش مسكن در 
بورس كاال و روی تابلوهای بورس كااليی انجام شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته 
اولويت در بورس با مزايده های مسكن است كه در آن 
بانك ها يا بخش هــای مختلف می خواهند واحدهای 
تجاری، مســكونی و اداری خود را از طريق اين بازار 

به مزايده بگذارند.
فطانت در خصوص بورس مسكن اظهار كرد: در فاز 
اول قرار است مزايده های ساختمان های دولتی و اموال 

غیرمنقول مازاد بانك ها در بورس مسكن اجرايی شود. 
به اين صورت كه زيرساختی در مجموعه بورس كاال 
فراهم شده تا نهادهای دولتی بتوانند واحدهای انبوه 
مازاد مســكونی و تجاری اداری خود را از اين طريق 

به فروش برسانند.
وی ادامه داد: امكان فروش مزايده ای ساختمان های 
بزرگ و واحدهای مســكونی از طريق بورس مسكن 
انبوه فراهم شده است اما هنوز اين امكان برای فروش 
واحدهای خرد مهیا نیســت و امكان ارتقای مجموعه 
اقتصاد مسكن با فروش واحدهای خرد و تك واحدی 

در بورس كاال وجود ندارد.
دبیر شورای عالی بورس درباره زمان اجرايی شدن 
بورس مســكن گفت: در حال حاضر زيرساخت های 
اجرای بورس مسكن آماده است و ما آمادگی داريم تا 
بــا هر كدام از بانك ها و نهادهای دولتی در هر زمانی 
كــه بخواهند واحدهای مســكونی و تجــاری اداری 
مازاد خود را از طريق بورس كاال به فروش برســانند، 

همكاری كنیم.

در راســتای رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقالب و با دستور رئیس 
جمهور، ســتاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و 

عضویت تیم اقتصادی دولت و وزرای ذیربط تشکیل می شود.
به گزارش مهر، جلســه پیگیری تحقق سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی به 
رياست معاون اول رئیس جمهور و با حضور معاون اول قوه قضائیه و نايب رئیس 

مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
اســحاق جهانگیری در اين جلســه از اهتمام ويژه دولت نســبت به اجرای 
سیاســت های كلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: موضوع 
تشكیل ســتاد اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی كه رهبر معظم انقالب 
در ديــدار اعضای هیأت وزيران بر آن تأكید كردند، هم اكنون توســط دولت در 
دست پیگیری جدی است كه تا هفته آينده ساختار و نحوه تشكیل اين ستاد به 

تصويب دولت خواهد رسید.
معاون اول رئیس جمهور ضمن تشريح اقدامات دولت پس از ابالغ سیاست های 
كلی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان كرد: با ابالغ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی 
از ســوی مقام معظم رهبری، از اواخر سال 92 مسئولیت از سوی رئیس جمهور 
به اينجانب محول شــد و پس از تقســیم كار میان دستگاه های اجرايی ذيربط، 
دبیرخانه ای برای پیگیری موضوع در سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور فعال شد.

جهانگیری افزود: شورای اقتصاد به صورت مستمر و با جديت جلساتی را برای 
پیگیری اقتصاد مقاومتی تشكیل داد و وظايف و تكالیف هر دستگاه ابالغ گرديد 
و پس از آن نیز دبیرخانه شــورای اقتصاد ضمن دريافت گزارش هفتگی از روند 
پیشــرفت كار و اجرای برنامه ها از دستگاه های ذی ربط، اين گزارش ها را به طور 

مرتب برای استحضار مقام معظم رهبری و رئیس جمهور ارسال كرد.
وی با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تشكیل ستادی 
برای پايه ريزی اقتصاد مقاومتی تصريح كرد: رهبر معظم انقالب در ديدار با هیأت 
وزيران در هفته دولت فرمودند كه مسئولین دو قوه ديگر نیز در اين ستاد حضور 
داشته باشند و كمك كنند تا مسئله ای حل نشده باقی نماند و فرمودند كه بايد 
غیر از دســتگاه های دولتی، ســاير نهادها و سازمان های غیر دولتی مثل بسیج و 
قرارگاه و نهادهای توانمند  ديگر بايد دعوت شوند و در اجرای برنامه های اقتصاد 

مقاومتی با همه امكانات كمك كنند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: پس از مذاكره با آقای رئیس جمهور مقرر شد 
كه ستاد مورد نظر زير نظر معاون اول در قالب يك كارگروه طراحی و تشكیل شود 

و تیم اقتصادی دولت و وزرای ذيربط نیز در اين ستاد عضو باشند.
جهانگیری با يادآوری موضوع ابالغ قانون پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی كه 
در هفته گذشــته توسط رئیس مجلس شورای اسالمی ابالغ شد گفت: براساس 
اين قانون نیز بايد ستادی با حضور معاون اول رئیس جمهور و معاون قوه قضائیه 
و نايب رئیس مجلس شــورای اســالمی تشكیل شــود و روند پیشرفت و تحقق 

برنامه های اقتصاد مقاومتی را پايش كند.
حجت االســالم ابوترابی فرد نايب رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در اين 
نشست ضمن قدردانی از اقدام دولت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
گفت: موتور محرك كار قوه مجريه است و قوه مقننه با تمام امكانات جهت كمك 
و همكاری با دولت آماده است و برای اجرای اين سیاست ها بايد به گونه ای عمل 

كنیم كه با همیاری و همكاری همه قوا قدم های مؤثرتری برداشته شود.
همچنین حجت االســالم محســنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه نیز در اين 
نشست با تصريح اين نكته كه اراده و توان الزم در قوه مجريه و تیم دولت برای 
اجرای سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی وجود دارد، برآمادگی قوه قضائیه در 
اين زمینه به ويژه در بخش سیاســت گذاری، برنامه ريزی و رســیدگی به مسائل 

فراقوه ای باتمام توان و امكانات تأكید كرد.

جهانگیری با دستور رئیس جمهور
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی شد

رئیس ستاد هماهنگی مبارزه 
خواستار  اقتصادی  مفاسد  با 
مجازات هــای  جایگزینــی 
تخریب  همچون  سرسختانه 
به  غیرمجاز  ساخت وسازهای 

جای جرایم نقدی شد.
بــه گــزارش مهر، اســحاق 
جهانگیــری در جلســه ســتاد 
هماهنگــی مبــارزه با مفاســد 
اقتصادی با اشــاره بــه تخلفات 
صــورت گرفته در حــوزه تغییر 

كاربری اراضی و رواج زمین خواری 
در استان های شمالی كشور گفت: 
بايد تمهیداتی انديشــیده شــود 
تا در اســتان هايی كه متخلفین 
طمع بیشتری برای تصرف زمین 
و تغییر كاربــری اراضی دارند، از 
طريق وضع و اعمال مجازات های 
ســنگین تر و جايگزينی مجازات 
تخريب ساخت و سازهای غیرمجاز 
به جای جرايم نقدی با آنها برخورد 
شود تا متخلفین بدانند كه اقدامات 

غیرمجاز آنها هزينه های بااليی به 
همراه خواهد داشت.

معــاون اول رئیس جمهور با 
تاكید بر اينكه دولت با پاسخگويی 
به درخواســت های طبیعی مردم 
در حوزه ساخت و سازها مخالفتی 
نــدارد، تصريح كرد: البته بايد در 
اين زمینه به صورت جدی نظارت 
شود كه ساخت و سازهای كشور 
در مســیر قانونی انجام شــود تا 
فرصــت تخلف و تصــرف اراضی 

ملی از ســودجويان و متخلفین 
سلب گردد.

جهانگیری با اشاره به طرح های 
هادی روستايی كه در نقاط مختلف 
كشور تصويب و اجرا می شود، بر 
لزوم محدود شدن حريم طرح های 
هادی تاكید كــرد و گفت: برای 
اجرای طرح های هادی روستايی 
بــه خصوص در مناطق پراهمیت 
كشور كه بیم امكان سوءاستفاده 
سودجويان و زمین خواران می رود، 

بايد محدوديت وجود داشته باشد و 
حريم اين طرح ها به حداقل سطح 
ممكن كاهش يابد و قانون تغییر 
كاربری اراضی نیز در اين مناطق 

با حساسیت بیشتری اجرا شود.
معــاون اول رئیس جمهور با 
اشاره به مسائل مربوط به تخلفات 
صورت گرفتــه در گردنه حیران، 
خاطرنشان كرد: دولت در صیانت 
از اراضی ملی و كشاورزی مصمم 
است و نمی تواند از كنار تخلفات 

گردنه حیران بگذرد و نســبت به 
آن بی تفاوت باشد.

اژه ای  حجت االسالم محسنی 
معاون اول قوه قضائیه نیز در اين 
نشست با اشاره به برخی خألهای 
قانونی موجود در حوزه طرح های 
هــادی، گفت: الزم اســت دولت 
از طريــق تدوين اليحــه و ارائه 
آن به مجلس شــورای اسالمی، 
خألهــای قانونی در اين زمینه را 

برطرف كند.

جهانگیری خواستار شد

تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز به جای جریمه نقدی

خبرگزاری رویترز طی گزارشی 
اعالم کرد سرمایه گذاری در بخش 
فوالد ایران طی سال های گذشته 
به حدی بوده است که این کشور 
را از یک واردکننده مطلق به یک 
مدعی صادرات تبدیل کرده است.
به گزارش فارس به نقل از رويترز، 
در حالی كه شركت های بزرگ تولید 
فوالد جهان در حال بستن كمربندهای 
خود برای ورود به بازار ايران هستند، 
شرايط تولید فوالد در ايران به گونه ای 
است كه به نظر می رسد كشور بیش 
از اينكــه به واردات فوالد فكر كند به 
رقابت در بازار بین المللی اين صنعت 

می انديشد.
براساس اين گزارش، ايران ديگر به 
شرايط گذشته و واردات  ده ها میلیون 
تن فوالد در سال باز نخواهد گشت و 
سرمايه گذاری كشور در صنعت فوالد 
در سال های تحريم، حجم تولید فوالد 

ايران را به شدت افزايش داده است.

ايران قصد  براساس اين گزارش، 
دارد تا سال 2025 تولید فوالد خود را 
با حدود ٣ برابر افزايش به 55 میلیون 
تن ســاالنه برســاند، اما اين مسئله 
علی رغم بد بودن برای شــركت های 
صادركننده فوالد بــه ايران می تواند 
فرصت خوبی بــرای صادرات فناوری 

از سوی اين شركت ها به كشور باشد.
در حال حاضر شركت های بزرگ 
فوالد جهان مانند پوسكو كره جنوبی و 
شركت فلزات سامیتومو و فوالد نیپون 
ژاپن به دلیل كاهش بازار خود در چین 
به عنوان يكی از بزرگ ترين بازارهای 
فوالد در جهان، در حال جستجو برای 

بازارهــای جديد بوده و در حال آماده 
شدن برای حضور در بازار ايران هستند.

بنا به اعالم انجمن فوالد جهانی، 
در دوران تحريم ها ايران سرمايه گذاری 
قابل توجهــی در صنعت فوالد خود 
داشــته و توانسته اســت تولید اين 
محصول را با 60 درصد افزايش نسبت 

به ســال 2007 به 16/٣ میلیون تن 
ساالنه در سال 2014 برساند.

اين گــزارش به نقــل از رئیس 
انجمن تولیدكننــدگان فوالد ايران، 
تاكید می كند كه  احرامیــان،  بهادر 
ايران در سال های پیش از تحريم های 
گذشته ساالنه 10 تا 12 میلیون تن 
فــوالد وارد می كرد اما بــا اطمینان 
می توان اعالم كرد كه ســطح واردات 
ايران ديگــر به اين حجــم نخواهد 

بازگشت.
بنا به آمار مؤسسه فوالد جهانی 
و ســازمان آمار فــوالد بین المللی، 
ايران در سال های گذشته بزرگ ترين 
واردكننده فــوالد در خاورمیانه بود 
به گونــه ای كه ارزش واردات فوالد به 
ايران براساس قیمت كنونی اين فلز، 
در سال 2007 حدود 7 میلیارد دالر 
بوده است اما ســال گذشته واردات 
اين محصــول بــه 4/5 میلیون تن 

كاهش يافت.

احرامیــان همچنین تاكید كرده 
است كه لغو تحريم ها می تواند به باز 
شدن دست ايران در تامین مالی و در 
نتیجه افزايش صادرات فوالد كشــور 

بیانجامد.
ايــران به عنــوان يــك قطــب 
خودروســازی در منطقــه در ســال 
گذشته حدود 17/٣ میلیون تن فوالد 
مصرف كرده است كه اين میزان حدود 
يك ســوم فوالد مصرف شده در كل 

خاورمیانه بوده است.
بنا به گفته منابع آگاه از شــركت 
پوســكو كره جنوبی، پنجمین شركت 
بزرگ تولیدكننده فــوالد در جهان، 
بازارهای  از مهمتريــن  ايران يكــی 
محصوالت اين شــركت در سال های 
گذشته بوده است و اين شركت با لغو 
بازخواهدچ گشت،  ايران  به  تحريم ها 
تا پیش از تحريم ها ايران ساالنه 200 
هزار تن از اين شــركت فــوالد وارد 

می كرده است.

و  برنامه ریــزی  معــاون 
اقتصــادی وزارت نیرو گفت: 
وزارت نیرو از دو ســال پیش 
تعرفه های آب را علی رغم نرخ 
تورم افزایش نداد و تاکنون نیز 
شورای اقتصاد هیچ تصمیمی در 

این زمینه نگرفته است.
علیرضــا دائمــی در گفت وگو 
با ايســنا، با بیان اينكه هنوز هیچ 
ابــالغ و تصمیمــی در اين زمینه 
گرفته نشــده اســت، اظهار كرد: 

تصمیم گیری در شورای اقتصاد در 
حوزه رئیس جمهور است و تاكنون 
نیز چیزی به وزارت نیرو مبنی بر 
قبولی بسته پیشــنهادی ما ابالغ 

نشده است.
وی در واكنش به خبری كه در 
تصمیم گیری  درباره  دولت  سايت 
شــورای اقتصاد درباره تعرفه آب 
منتشر شده است، گفت: من در اين 
زمینه هیچ اطالعی ندارم و تاكنون 
هیچ صحبتی در اين زمینه صورت 

نگرفته اســت و بايد اين را از خود 
سايت دولت پیگیر شد.

معاون برنامه ريزی و اقتصادی 
وزارت نیــرو با بیــان اين كه هنوز 
پیشــنهادات ما تايید و ابالغ نشده 
اســت، اظهار كرد: در حال حاضر 
تمامی اطالعات در حال بررســی 
است و هنوز در سازمان برنامه در 
اين زمینه جلساتی برگزار می شود 
و به طور قطــع می توان گفت كه 

موضوعی به ما ابالغ نشده است.

به گزارش ايسنا، اظهار بی خبری 
معــاون وزير نیرو از تصمیم دولت 
درباره تعرفه آب در شرايطی انجام 
شده است كه پايگاه خبری دولت 
از تصمیم گیری درباره تعرفه آب در 

شورای اقتصاد خبر داده بود.
جلسه شورای اقتصاد پیش از 
ظهر دوشنبه به رياست معاون اول 

رئیس جمهور برگزار شد.
 بر اســاس گزارشــی كه در 
پايگاه خبری دولت منتشــر شده، 

در اين جلسه كه وزرای نفت، نیرو، 
صنعت، معدن و تجــارت، رئیس 
ســازمان مديريــت و برنامه ريزی 
كشــور، رئیس كل بانك مركزی 
و رئیس اتــاق بازرگانی، صنايع و 
معادن و كشاورزی ايران نیز حضور 
داشتند، نماينده وزارت نیرو به ارائه 
توضیحاتی در خصوص دستورالعمل 
تعیین تعرفه های آب و فاضالب در 
ســال 1٣94 پرداخت كه پس از 
بحث و تبادل نظر، تصمیمات الزم 

در اين خصوص اتخاذ شد.
پیش تر، معــاون وزير نیرو در 
امور آب از برنامه اين وزارتخانه برای 
افزايش تعرفه آب برای مشتركان 
پرمصرف خبر داده و با اشــاره به 
مصرف كنندگان  درصد   72 اينكه 
آب محدوه مصرف معقولی دارند، 
گفت: هدف وزارت نیرو از افزايش 
تعرفه آب برای پرمصرف ها، كسب 
درآمد نیست بلكه اعمال روش هايی 
برای كنترل مصرف بی رويه است.

با وجود تصمیم گیری دولت درباره تعرفه آب

معاون وزیر نیرو: تصمیمی درباره تعرفه آب گرفته نشده است

حســین راغفر با اشاره 
بنگاه های  فعاالن  حضور  به 
اقتصادی قــوی پس از لغو 
تحریم ها، از بازگشت اقتصاد 
ابراز  پنجاه  دهــه  به  ایران 

نگرانی کرد.
عضو  تــراز،  گــزارش  بــه 
هیئت علمی دانشگاه الزهرا درباره 
هدف غرب برای ارتباط اقتصادی 
با جمهوری اسالمی، گفت: يكی 
از نگرانی های رفع تحريم ها اين 
است كه انتظارات غرب از كشور 
ما چگونه تأمین می شود و آن ها 
به دنبال چه چیزهايی هستند. 
آن ها قطعاً برای توسعه صنعتی 

ايران به كشور ما نخواهند آمد؛ 
بلكــه می آيند تــا منابع نفت و 

انرژی ما را برداشت كنند.
راغفر افــزود: آن ها به دنبال 
منافع امنیتی خودشان در منطقه 
هستند. امروز غرب به اين نتیجه 

رسیده است كه به قدری ناتوان 
اســت كه فرصت لشكركشــی 

ندارد.
وی اضافــه كرد: به نظر من، 
تجربه ای  جدی ترين  افغانستان 
اســت كه صحت اين مسئله را 

نشان می دهد. افغانستان يكی از 
فقیرترين كشورهای دنیاست و 
ناتو با همه قدرت های جهانی در 
آنجا حضور پیدا كردند ولی ادامه 
حیاتشــان امكان پذير نبود. در 
نتیجه، بدون اينكه به اهدافشان 
دســت پیدا كنند، يك كشــور 
تخريب شــده را به جا گذاشتند 
و از آن خارج شــدند. به عالوه، 
هزينه های بزرگی روی دستشان 

باقی ماند.
وی در ادامه بــا بیان اينكه 
امــروز بــه يــك معنــا، عصر 
يافته است و  پايان  نظامی گری 
استمرار سلطه نظامی كارآمدی 

اقتصــادی خود را به شــدت از 
دست داده است، گفت: به همین 
دلیل غرب ســعی می كند كه 
برای  منطقــه ای  قدرت های  از 
منافــع خودش اســتفاده كند. 
بنابراين آنها ايران قدرتمند را در 
كنار خودشان می خواهند و اين 
بهترين ظرفیتی است كه امروز 
در اختیار جمهوری اسالمی ايران 

در مذاكرات قرار دارد.
وی خاطرنشــان كرد: البته 
نگرانی ما اين اســت كه اقتصاد 
ايران با حضور فعاالن اقتصادی 
يا بنگاه هــای اقتصادی قوی به 
نیمه اول دهه 50 برگردد؛ يعنی 

دورانی كه حضور غرب در اقتصاد 
ايران به صورت رشــد تولیدات 
مونتاژی و كارخانه های مونتاژی 

پررنگ بود.
اين اقتصاددان اضافه كرد: اگر 
مصرف گرايی افراطی در جامعه 
شكل بگیرد، رشد بخش خدمات 
در كشور به زيان تولید صنعتی 
می شــود. اصاًل يكــی از داليل 
مذاكره غرب با ايران، جلوگیری 
از رشد اقتصادی ايران است. اگر 
ايران در تحريم باشد، امكان رشد 
اقتصــادی آن به مراتب بیش از 
زمانی است كه در نظام اقتصاد 

جهان وجود داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا مطرح کرد

نگرانی از بازگشت اقتصاد ایران به دهه ۵۰ پس از لغو تحریم ها

گفت:  کشاورزی  وزیر جهاد 
عده ای به بهانــه این که اجازه 
افزایش قیمت روغن نباتی داده 
نشده کشــاورزان را تهدید به 
می کنند،  کلزا  و  سویا  نخریدن 
این عــده بی خود می کنند این 
مملکت  مگر  می زنند،  را  حرف 
بدون صاحب اســت که چنین 

تهدیداتی می کنند.
به گزارش فارس، محمود حجتی 
وزير جهاد كشــاورزی ديــروز در 
ســومین گردهمايی مديران وزارت 
جهاد كشــاورزی با اشاره به واردات 

4میلیارد دالری 
گفت:  روغــن 
ايــن پولی كه 
صــرف واردات 
می شود،  روغن 
بین  ســرمايه 
پول  و  نســلی 
نفت اســت كه 
صــرف واردات 

می شود.
وی بیــان داشــت: مقام معظم 
رهبری تأكید دارند كه مراقب واردات 
باشــیم. وزيرجهاد كشاورزی اظهار 
داشــت: كلزا هم در تناوب كشــت 
گندم و هــم در تقويت خاك مؤثر 
اســت. بنابراين ما نبايد اجازه دهیم 
آنهايی كه رانت هايی پشــت واردات 
روغــن دارند مانع تولیــد دانه های 

روغنی شوند.
وزير جهاد كشاورزی با اشاره به 
اينكه در دو ســال گذشته در تولید 
كلزا موفق نبوده ايم، گفت: در سال 
اول متوجه شديم بذر F2 برای كشت 

كلزا به كشاورزان دادند، ولی امسال 
طبق گزارشات بذر تأمین است.

حجتــی در مــورد واردات بذر 
اظهار داشــت: اگر يــك زمان بذر 
به انــدازه كافی نداشــتیم، بايد با 
مراقبت های بهداشــتی بذر خارجی 
را وارد كنیــم، زيرا اين حساســیت 
دربــاره واردات بذر باعث می شــود 
كه ما با رقم باالتری محصول نهايی 
را وارد كنیم. در همین حال معاون 
امور زراعی وزارت جهاد كشاورزی در 
اين همايش گفت: بخش عمده ای از 
ارز كشور بابت روغن از كشور خارج 
می شود كه 25 تا 50 درصد واردات 
ما مختص روغن و كنجاله است. چهار 
میلیــارد دالر صرف واردات روغن و 

كنجاله می شود.
عباس كشــاورز درباره وضعیت 
تولید گنــدم اظهار كــرد: تا صبح 
روز سه شنبه 17 شهريور ماه، هفت 
میلیــون و 950 هزار تــن گندم از 
كشــاورزان سراسر كشور خريداری 

شده است.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: زوج های حجتی: بی خود می کنند کشاورزان را تهدید به نخریدن محصول کنند
متقاضی تسهیالت 10 میلیون تومانی کاال برای بهره گیری از این وام 

باید به سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند.
حمیدرضا غنی آبادی در گفت وگو با ايرنا، در پاســخ به اين پرســش كه 
متقاضیان چگونه می توانند به جای دريافت وام سه میلیون تومانی نقدی ازدواج، 
تسهیالت 10 میلیون تومانی خريد اقساطی كاال دريافت كنند، افزود: براساس 
تبصره 26 قانون بودجه امسال زوج ها می توانند به جای تسهیالت نقدی ازدواج 

از تسهیالت 10 میلیون تومانی خريد كاال استفاده كنند. 
وی اظهار داشــت: ارائه اين وام در حالی است كه وام سه میلیون تومانی 
ازدواج به ازای هر يك از زوجین همچنان پابرجا بوده و در حال اجراســت و 

متقاضیان می توانند يكی از دو مورد را انتخاب و از آن بهره مند شوند.
غنی آبــادی با بیان آنكه، تســهیالت 10 میلیون تومانــی كاال از طرف 
تولیدكنندگان و فروشندگان ارائه می شود، ادامه داد: بانك ها تنها نقش عاملیت 
داشته و تضمین كننده وصول اقساط خريد انجام شده هستند و هیچ منابعی 

از بانك ها درگیر پرداخت تسهیالت 10 میلیون تومانی كااليی نمی شوند.
اين مقام مســئول در بانك مركزی درباره نحوه دريافت اين تســهیالت 
نیز گفت: در واقع نقطه شروع اجرای آيین نامه تسهیالت 10 میلیون تومانی 
در اختیــار وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت به اين نحو كه فهرســتی 
از فروشــندگان و تولیدكنندگانی كه تمايل دارنــد از ظرفیت های اين طرح 
اســتفاده و يا در آن مشاركت كنند در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

قرار گرفته است.
غنی آبــادی ادامه داد: بر همین اســاس متقاضیــان می توانند به پايگاه 
اطالع رســانی مربوطــه مراجعه كرده و با دريافت اطالعات به فروشــگاه ها و 

تولیدكنندگانی كه اعالم آمادگی كردند پیش فاكتور خريد تهیه كنند.
مدير اداره مطالعات و مقررات بانكی بانك مركزی ادامه داد: متقاضی بايد 
پیش فاكتور را به بانك عامل تحويل دهد و با انعقاد قراردادی بین تسهیالت 
گیرنده و بانك مراحل پیش برود. با انعقاد اين قرارداد، بانك تضمین هايی را از 
گیرنده دريافت می كند تا در هنگام تعهد وصول اقساط با مشكل مواجه نشوند.
وی درباره اينكه آيا پرداخت مبلغ خريد از همان ابتدا به طور اقساطی است 
و يا بايد مبلغی به عنوان پیش پرداخت داده شود، گفت: طبیعتا پرداخت مبلغ 
خريد از همان ابتدا اقساطی بوده و نیاز به پول پیش نخواهد داشت، در عین 
حال كه میزان اقساط و ساير شرايط نیز از سوی فروشنده تعیین خواهد شد.

غنی آبادی با تاكید بر اينكه گیرنده به طور مســتقیم اقساط را به حساب 
فروشنده  يا تولیدكننده واريز نخواهد كرد، گفت: اقساط از طرف دريافت كننده 
تسهیالت به بانك عامل واريز شده و بانك قسط هر ماه را به حساب فروشنده 
واريز می كند. وی اين را هم گفت كه ارتباط فروشنده و خريدار تنها به زمان 
خريد كاال محدود شده و ديگر هیچ ارتباطی با هم نخواهند داشت و اين بانك 

عامل است كه ارتباط بین دو طرف را بر عهده می گیرد.
مدير اداره مطالعات و مقررات بانكی بانك مركزی در مورد اينكه بانك ها 
چه نفعی در اين بین خواهند برد، گفت: بانك ها كار مزدی را دريافت خواهند 

كرد كه البته نرخ آن توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
وی ادامه داد: البته قرار اســت در سامانه تسهیالت ازدواج بانك مركزی، 
گزينه ای برای تسهیالت گیرندگان 10 میلیون تومانی كاال نیز در نظر گرفته 
شــود كه متقاضیان می توانند گزينه  تســهیالت نقدی يا كااليی را در اين 

سامانه انتخاب كنند.

بانک مرکزی:
زوج های متقاضی تسهیالت 10 میلیونی کاال 

به سامانه وزارت صنعت مراجعه کنند

تسلیت
همکار محترم جناب آقای ابراهیم حاجی محمدزاده

مصیبت درگذشت پدر همســر گرامیتان را تسلیت عرض 
نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران و رحمت 
واســعه الهی و برای شما و ديگر بازماندگان محترم صبر و 

اجر مسئلت می نمائیم.
سرپرست، مدیران و کارکنان مؤسسه کیهان

وزیر نیرو:

شرکت های ایرانی در عمان سد می سازند

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:

معامله مسکن در بورس کاال
 امکان پذیر شد

اعتراف رویترز:

ایران با وجود تحریم ها صادرکننده فوالد می شود


