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صورت حساب سهام عدالت متوفیان
به زودی ،به ورثه ارائه می شود

...

یادداشت
پاسخ خراسان به ادعای کیهان
روزگذشتهروزنامهکیهاندرستون«خبرویژه»درصفحه 2آن
روزنامه ،با نگارش مطلبی تحت عنوان «کارنامه سازی دولت
برای کارهای نکرده» ،اعالم کرد :روزنامه خراسان در مطلبی
تحتعنوان«کارنامهدولتدراقداموعملبه 10فرمان»کهبه
بررسیمیزاناجرایفرامینرهبرمعظمانقالبدرسخنرانی
نوروز  95در صحن مطهر رضوی اختصاص یافته بود ،دولت
را در اغلب برنامهها موفق دانسته و در مجموع برآیند مثبتی
از عمل به این فرامین را به مخاطب ارائه میکند! این در حالی
است که روزنامهها و شخصیتهای حامی دولت ،با هراس و
نگرانیکارنامهدولترااصلیترینرقیبروحانیدرانتخابات
آینده عنوان میکنند.در ادامه مطلب کیهان به نکات مثبتی
کهدرگزارشخراساندربارهعملکرددولتدراجرایاقتصاد
مقاومتی آمده اشاره شده است و ضمن تمرکز صرف بر این
نکات مثبت ،بخش های انتقادی این گزارش را به صورت
کمرنگ و محدود آورده است تا تصویری مثبت از گزارش
انتقادی خراسان به مخاطب القا کند!در این میان توجه به
یک نکته اساسی ضروری است و آن هم ضرورت انصاف در
مواجهه با همه اشخاص و گروه ها و سازمان ها و از جمله دولت
است .مطالعه گزارش خراسان نشان می دهد که در مجموع
خراسان ارزیابی منفی و نمره نامناسبی برای عملکرد دولت
در 10فرمان اقتصاد مقاومتی دارد ،اما انصاف حکم می کند
بخشهایمثبتعملکرددولترانیزیادآورشویم.اینتوصیه
صریح رهبر انقالب نیز هست و البته ارزیابی ایشان از عملکرد
دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی نیز همین گونه بوده است،
چنان که در پیام نوروزی امسال فرمودند«:من در سال «اقدام
وعمل» -که سال  ۹۵بود -از مسئولین محترم خواستم که
ستادی برای اقدام و عمل تشکیل بدهند و تشکیل دادند؛
کارهای خوبی هم خوشبختانه انجام گرفت که گزارش آن را
به ما دادند؛ لکن آنچه انجام گرفته است ،با آنچه مورد انتظار
مردم و مورد انتظار ما است ،فاصل ه زیادی دارد ».عالوه بر این
در بیانات روز نخست فروردین امسال در حرم مطهر رضوی
نیزفرمودند«:خب ،اقتصادمقاومتی رامطرحکردیموگفتیم؛
بقیه دستگاههای
دوستان و ف ّعاالن مسئول در ق ّوه مجر ّیه و ّ
کشور ،با عالقه این مسئله را دنبال کردند و برنامهریزیهایی
کردند ،کارهایی را انجام دادند .خب این کارها خوب است و
من به بعضی [از آنها] هم اشاره خواهم کرد لکن آنچه امروز
برای ما مشهود است و مقابل چشممان میبینیم[ ،این است
که] خالءهای اقتصادی ما خالءهای بزرگی است».روزنامه
خراسان هم بر این اساس که وظیفه خود را پیگیری و رصد
منصفانهوحرفهایمسائلومشکالتکشورومردمومطالبات
رهبر معظم انقالب برای حل این مسائل می داند ،سعی کرده
است تا در گ��زارش هایی پیگیرانه و مستمر مطالبات 10
گانه رهبر انقالب در نوروز  95برای اقدام و عمل به اقتصاد
مقاومتی را رصد کند و در این میان  7گزارش طی اسفند
سال گذشته در خراسان منتشر شد .اکنون نیز با جمع بندی
این  7گزارش ،تالش شده است تا تصویری واقعی و منصفانه
ازعملکرددولتدر 10مطالبهرهبرانقالبارائهشودونتیجه
آن هم این گونه بوده است که دولت در  8مورد عملکرد نسبتا
ضعیف و یا کامال ضعیف داشته است و تنها در  2بند عملکرد
متوسطویانسبتاقابلقبولداشتهاست.همچنینپیوندزدن
موضوع برجام به این گزارش از سوی روزنامه کیهان هم جای
تعجب دارد و هم این شائبه را که نویسنده مطلب کیهان از
ابتداتصمیمخودرابرایسیاسیوسیاهوسفیددیدنموضوع
گرفته است ،به یقین نزدیک می کند.در هر صورت به نظر می
رسددوستانروزنامهکیهانگزارشروزنامهخراسانرادقیق
مطالعه نکرده اند ،لذا آنها را به مطالعه مجدد و البته دقیق تر
گزارش خراسان دعوت می کنیم.

شاخص
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رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد:

وعده حل مشکلکاسپین تا  2ماه آینده

نزول یک پله ای ایران درشاخص توسعه انسانی

هادی محمدی-رئیس کل بانک مرکزی از حل مشکل
 7تعاونی از  8تعاونی موسسه کاسپین خبر داد و اعالم
کرد که مشکل تنها تعاونی باقی مانده تا  2ماه دیگر حل
می شود.ولی ا ...سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در
جمع خبرنگاران درباره اینکه چرا مردم کاهش تورم را
احساس نمی کنند ،اظهار کرد :واقعیت این است که این
احساس بستگی به نوع مراجعه و کاالی خریداری شده
دارد .طبیعتا تورم ،معدلی از سبد کاالیی خاص است
که مطرح می شود.وی در مورد فعالیت برخی موسسات
غیرمجاز و بدهی برخی موسسات به مردم گفت :موسسه
کاسپین یک موسسه تازه تاسیس است که هیچ کدام از
سپرده گذاران سپرده خود را به کاسپین نداده اند ،قرار
است هشت تعاونی در کاسپین ادغام شوند به این نحو که
دارایی آن منتقل شود و متناسب با دارایی های منتقل
شده  ،سپرده ها نیز به کاسپین منتقل شود.سیف یادآور
شد :بدون اینکه هیچ گونه انتقالی انجام شود ،براساس
تصمیم غلطی که در یکی از استان ها گرفته شد یک مقام

گ��زارش جدید سازمان ملل درب��اره وضعیت توسعه
انسانی در کشورهای جهان حکایت از آن دارد که نمره
ای��ران در این شاخص در سال  2015نسبت به سال
قبل از آن تغییر نکرده است اما به خاطر بهبود وضعیت
سایر کشورها ،رتبه ای��ران یک پله ن��زول ک��رده است.
شاخص توسعه انسانی بر اساس وضعیت بهداشت،
آم��وزش و درآم��د کشورها محاسبه می ش��ود؛ امید به
زندگی وضعیت بهداشت را نمایندگی می کند ،تعداد
سال های حضور اف��راد در مدرسه هم معیا ِر سنجش
وضعیت آموزش است و درآمد سرانه نیز به عنوان معیار
سنجش وضعیت درآمدی مردم در نظر گرفته می شود.
با سنجش وضعیت این سه معیار به هر کشور نمره ای از0
گزارش جدید سازمان ملل
تا  1تعلق می گیرد.بر اساس
ِ
که با استفاده از آمار و اطالعات سال  2015محاسبه
شده ،ایران با کسب نمره  0.774باالتر از کشورهایی
چون ترکیه ،ونزوئال ،مکزیک ،تایلند ،چین ،ازبکستان،
مصر و ع��راق در رتبه  69جهان ق��رار گرفته است.بر



قضایی دستوری صادر کرد که تابلوها به کاسپین تبدیل
شود.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد :با سرعت عملی
که به کار گرفتیم در روزه��ای پایانی سال  95مشکل
هفت تعاونی از هشت تعاونی حل شد و در حال حاضر
موسسه جدید التاسیس کاسپین پاسخگوی سپرده
گذاران است .مشکل یک تعاونی باقی مانده نیز ظرف دو
ماه آینده قابل حل است و مقام قضایی همکاری مثبتی
در این زمینه دارد.

...

...



خودرو

افزایشقیمتخودرودرپیگرانشدنبیمهشخصثالث

به دنبال افزایش قیمت محصوالت گروه خودروسازی سایپا ،قیمت تیبا
حدود  ۱۲۰هزار تومان و انواع پراید بهطور میانگین  ۱۷۰هزار تومان
افزایش یافته است.به گزارش ایسنا ،طبق اعالم گروه خودروسازی
سایپا افزایش قیمت محصوالت این شرکت و شرکتهای پارس خودرو
و زامیاد به دنبال افزایش نرخ بیمه شخص ثالث خودرو در سال ۱۳۹۶
صورت گرفته است .بر این اساس قیمت سایپا  131به  20میلیون و
 837هزار تومان و سایپا  111به  21میلیون و  67هزار تومان رسیده
است .گفتنی است رقم پایه حق بیمه شخص ثالث برای خودروهای
پیکان و پراید از  812هزار تومان در سال  95به  900هزار تومان در
سال  96افزایش یافته است .این نرخ ها بابت  280میلیون تومان
تعهدات بدنی (دیه) 7 ،میلیون تومان تعهدات مالی و  210میلیون
تومان تعهدات بیمه حوادث راننده است.

قیمت نفت که از آخرین روزهای سال گذشته میالدی
با رشدی قابل توجه به بیش از  55دالر رسیده بود ،طی
یک ماه گذشته روند نزولی گرفت .افزایش بی سابقه
ذخایر نفتی آمریکا مهمترین دلیل این افت بود .اما
این روند طی چند روز گذشته معکوس شده و مجددا
قیمت نفت تا نزدیکی  55دالر رسیده است .مالحظه
نشانه هایی از کاهش شکاف میان عرضه و تقاضا و
کاهش  17درصدی صادرات نفت توسط کشورهای
صادرکننده از ابتدای سال جاری میالدی علت این
رشد اعالم شده است.

...
خبر

واردات محصوالت کیاموتورز ممنوع شد
ب��ر اس��اس ج��دول منتشر ش��ده در سایت ثبت سفارش،
خودروهای کیا موتورز ،اپل ،هوندا ،آئودی ،اشکودا و سئات
در سال ۹۶مجوز واردات به کشور را نخواهند داشت .گزارش
تسنیمدراینبارههمچنیننشانمیدهدکهاعتبارنمایندگی
شرکت کیاموتورز در ایران در سامانه "دبیرخانه هیات عالی
نظارت بر سازمانهای صنفی کشور" منقضی شده است.
یدا ...صادقی سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی
وزارت صنعت درباره احتمال ممنوعیت واردات برندهای
خ��ودرو س��ازی مانند اپ��ل ،آئ��ودی و کیا به دلیل ع��دم ثبت
نمایندگی رسمی آنها در ایران اظهار کرد :ثبت نمایندگیها
در معاونت ما و ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت انجام
میشود و تا مجوز اولیه از سوی ما صادر نشود عملیات ثبت
سفارش آنها انجام نمیشود .وی با بیان اینکه شرکتهای
خارجینمایندگیدارندتصریحکرد:درصورتیکه کسیاین
مجوز را باطل کند یا اقدام به تمدید آن نکند ،توضیحات آن با
سازمان توسعه تجارت است .اما در صورتی که نام برندی در
سامانه "دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی
کشور" نباشد به صورت موردی آن را بررسی می کنیم.

شاخص کل

بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل مشخص شد:

تشکیل پرونده تعزیراتی برای «شرکت پست»

اساس این گزارش امید به زندگی در ایران  75.6سال،
متوسط تعداد سال های تحصیل  8.8سال و درآمد
سرانه 16هزارو  661دالر در سال ( 60میلیون تومان
در سال) اعالم شده است.از نظر شاخص توسعه انسانی
کشورهای نروژ ،استرالیا ،سوئیس ،آلمان ،دانمارک و
سنگاپور در رتبه های اول تا ششم ،آمریکا در رتبه دهم،
ژاپن هفدهم ،فرانسه بیست و سوم ،چین نودم و مصر
صدو یازدهم قرار دارند.

...



تعزیرات

رئیس ستاد طرح نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل پرونده
برای شرکت پست بابت افزایش غیرقانونی تعرفهها خبر داد .به گزارش
تسنیم ،محمد حسن سرابیان در نشست خبری صبح دیروز خود در
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای شرکت ملی پست به دلیل افزایش
غیرقانونی تعرفهها ،پروندهای تشکیل شده است یا خیر اظهار کرد :در
جریان این پرونده هستم و رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و پس از
اتمام رسیدگی و صدور رای ،جزئیات آن اعالم میشود.رئیس ستاد
طرح نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه با اشاره به وقوع تخلف
گران فروشی در عرضه پرتقالهای دولتی افزود :دولت و ستاد تنظیم
بازار در این ایام پرتقالهایی را وارد کشور کردند و مقرر شد این پرتقالها
به قیمت هر کیلو سه هزار و  900تومان به دست مردم برسد اما بعض ًا
گرانتر از نرخ مصوب عرضه صورت میگرفت.

تورم

هشدار یک مقام بانک مرکزی به شکستن سد نقدینگی

مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی که زیرمجموعه
بانک مرکزی است ،گفت :در حال حاضر نقدینگی  ۱۲۰۰میلیارد
تومانی در کشور مانند آب جمع شده پشت سد است و هر لحظه امکان
شکستن این سد وجود دارد و اثرات مخربی بر اقتصاد کشور وارد خواهد
شد .به گزارش تسنیم ،کامران ندری رشد نقدینگی در کشورمان تا دی
ماه سال  95را  17.6درصد و متوسط نرخ رشد نقدینگی در  4دهه
گذشته را  18تا  19درصد در سال اعالم کرد.مدیر گروه بانکداری
اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه رشد نقدینگی منجر
به رشد تورم می شود ،مشکالت رشد نقدینگی را ساختاری خواند و
گفت :رشد نقدینگی از سال های  92تا  95توسط بانک مرکزی با روش
انقباضی به نوعی مدیریت شد ولی باید برای حل این مشکل به شکل
بلند مدت ،ساختار اصالح شود.

...

بازار خبر
نیاز به  200میلیارد تومان برای تکمیل
طرح های نیمه تمام آب
خبرگزاری صدا و سیما -معاون آب و
آبفای وزیر نیرو گفت :برای تکمیل 800
طرح نیمه تمام آب به 200میلیارد تومان
اعتبار نیاز است .رحیم میدانی ادامه داد:
طرح های بزرگی در بخش آب کشور وج��ود دارد که به
تنهایی حدود  7هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد ،به
عنوان مثال طرح آبرسانی غدیر در استان خوزستان که
بسیاری از شهرهای ای��ن استان را تحت پوشش قرار
میدهد .یکی از راه های حل این مشکالت استفاده از توان
بخش خصوصی در قالب خرید تضمینی است.

رکورد تخصیص اعتبارات عمرانی شکسته شد

ایسنا -بر اس��اس گ��زارش ارائ��ه شده از
سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد
بودجه سال  ،۱۳۹۵منابع عمومی در
قانون بودجه سال  ۱۳۹۵بالغ بر ۲۹۴
هزار میلیارد تومان بود که از این رقم  ۲۸۲هزار میلیارد
تومان یعنی  ۹۶درصد تحقق یافته است.

رشد  42واحدی شاخص بورس

ایسنا -در آخرین روز معامالت بورس
تهران در این هفته شاخص کل  ۴۲واحد
و شاخص کل هموزن  ۱۰۶واحد رشد
کردند .پاالیشی ها دی��روز در افزایش
دماسنج بازار تاثیر داشتند.روز چهارشنبه شاخص کل
بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران  ۴۲واحد
رشد کرد و به رقم  ۷۷هزار و  ۶۸۹واحد رسید.

دلیل گرانی تخممرغ چیست؟

ایسنا -دبیر کانون سراسری انجمن
صنفی پرورش دهندگان تخم مرغ گفت:
کاهش تولید ناشی از بیماری و حک
نشدن قیمت روی محصول عامل گرانی
تخم مرغ و نوسان ب��ازار آن است .از سال گذشته قیمت
تخممرغ افزایش یافت و به شانه ای حدود  ۱۴۰۰۰تومان
رسید اما پس از عید و طی هفتههای نخست امسال نیز
قیمت این محصول با کاهش نسبی به حدود ۱۲تا ۱۳هزار
تومان رسیده است.

وضعیت کیفی نامناسب خودروهای سنگین

ایسنا -نیمی از خ��ودروه��ای سنگین
ت��ول��ی��دی در خ���ودروس���ازان داخ��ل��ی در
پایینترینسطحکیفیقراردارند.براساس
ارزیابی کیفی خودروهای سنگین تولیدی
در بهمن ماه ،۱۳۹۵از هشت مدل خودروی سنگین تولیدی
در این ماه چهار مدل در سطح کیفی دو و چهار ستاره و چهار
مدل در سطح کیفی یک ستاره قرار دارند.

بازتاب آمریکایی قرارداد بوئینگ و آسمان
از اشتغال زایی  18هزار نفری برای بوئینگ تا دفاع مک کین از قرارداد
پس از انتشار خبر قرارداد بوئینگ و آسمان،
بوئینگ در بیانیه ای اعالم کرد که فروش 30
فروند هواپیما به هواپیمایی آسمان ایران18 ،
هزار فرصت شغلی در آمریکا ایجاد می کند.
سناتور مک کین رییس کمیته نیروهای مسلح
آمریکانیزاینقراردادراکام ً
القانونیخواند.در
این حال آسمان نیز اعالم کرد که به مذاکره با
شرکت میتسوبیشی برای خرید هواپیما ادامه
می دهد.قرارداد دو روز قبل کمپانی بوئینگ
و هواپیمایی آسمان ،با واکنش های متفاوتی
در داخ��ل آمریکا مواجه ش��د .ق���راردادی که
قرار است  60فروند بوئینگ  737به صورت
مشروط و طی دو مرحله به هواپیمایی آسمان
فروخته شود.در این زمینه باشگاه خبرنگاران
جوان گزارش داد که شرکت بوئینگ پس از
انتشار خبر این ق��رارداد ،در بیانیه ای اعالم
ک��رد که ای��ن توافق که نیازمند تایید دولت

آمریکاست ،می تواند  18هزار فرصت شغلی
در آمریکا ایجاد کند.روزنامه نیویورک تایمز
نیزاینقراردادکهنخستینقراردادیکشرکت
تجاری ب��زرگ آمریکایی با طرف ایرانی بعد
از روی کارآمدن ترامپ محسوب می شود را
آزمونی جدید برای دولت آمریکا خواند .چرا
که از یک سو ترامپ بارها از توافق هسته ای
انتقاد کرده و آن را امتیازدهی به کشوری می
داند که به زعم وی بزرگترین حامی دولتی
تروریسم و برهم زننده ثبات در خ��اور میانه
است.اما از سوی دیگر ،رییس جمهور جدید
آمریکا ،وع��ده داده اس��ت که می خواهد از
صنایع داخلی و کارگران آمریکایی در برابر
بازاررقابتخارجیحمایتکند.لذادرصورتی
که بوئینگ از این ق��رارداد با ایران منع شود،
شرکت های هواپیمایی دیگر جای خالی آن
را پر خواهند کرد .این گزارش ،نحوه پرداخت

بهای هواپیماها به شرکت بوئینگ را مهمترین
مانعدوطرفدرخصوصاینقراردادبرشمرده
است .چرا که ایران امکان دسترسی به نظام
بانکی آمریکا را ندارد از این رو پرداختها باید
در خارج از آمریکا و به ارزهایی به غیر از دالر
انجام گیرد.در این حال قانونی بودن یا نبودن
این قرارداد ،یکی دیگر از موضوعات واکنش
برانگیز در آمریکا بود .شرکت بوئینگ اعالم
کرده است این قرارداد براساس توافق هسته
ای ،قانونی است و تضمینهای کافی وجود
دارد که مانع از آن میشود ایرانیها استفاده
«غیرمجاز»ازاینهواپیماهابکنند.اینموضوع
مورد تایید سناتور مشهور جمهوریخواهان
کنگره آمریکا یعنی مک کین نیز قرار گرفته
است.به گزارش ایرنا به نقل از بلومبرگ ،وی
که سمت رییس کمیته نیروهای مسلح سنای
آمریکا را نیز دارد ،گفت :من با توافق هسته

اعتراف وزیر اقتصاد به ملموس نبودن رشد اقتصادی

تکاپوی نفت برای افزایش قیمت

مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی اعالم کرد :از 49میلیون نفر مشمول سهام عدالت نزدیک به 2میلیون و 600هزار نفر فوت کرده
اند که در آینده ،صورت حساب این افراد پس از طی مراحل انحصار وراثت ،به ورثه ارایه می شود .به گزارش پیام رسان شبکه اقتصاد و دارایی
ایران (شادا)« ،جعفر سبحانی» یادآوری کرد :براساس برنامه ها اکنون به وراث متوفیان صورت حساب سهام عدالت ارایه نمی شود.

طیب نیا :سطح زندگی مردم هنوز به سطح قبلی نرسیده است
وزی���ر اق��ت��ص��اد ب��ا ط��رح ای��ن س���وال ک��ه چ��را ب��ا وج��ود
برخورداری از رشد  ۱۱درصدی اقتصاد ،هنوز آثار مثبت
آن در زندگی مردم ،چندان محسوس نیست ،گفت:
جواب این پرسش این است که سطح زندگی مردم ،در
حال حاضر ،هنوز به سطح قبلی خود نرسیده است.به
گزارش تسنیم ،علی طیب نیا در اولین جلسه کاری سال
جدید با مدیران بانک ها،بیمه ها،بازار سرمایه و شرکت
های تابعه وزارت اقتصاد با طرح این سوال که پس چرا
با وجود برخورداری از رشد  11درصدی اقتصاد ،هنوز
آثار مثبت آن در زندگی مردم ،چندان محسوس نیست،
گفت :ج��واب این پرسش این است که سطح زندگی
مردم ،در حال حاضر ،هنوز به سطح قبلی خود نرسیده
و اقتصاد کشور هنوز پایین تر از خط رشد پایدار و بلند
مدت کشور قرار دارد.وی تصریح کرد :وقتی کشور به
دلیل عملکرد نادرست گذشته ،زیر مسیر رشد بلند
مدت خود حرکت می کند و دارای ظرفیت های تولیدی
راکد است ،میتوان با استفاده از امکانات و سرمایه های
موجود و افزایش بهرهوری ،رشد اقتصادی را افزایش
داد اما در بلندمدت ،این امر امکان پذیر نیست.طیب نیا
افزود :به همین دلیل است که اگر ما خواهان پایداری

و افزایش ضریب رشد اقتصادی فعلی در سال های
آتی هستیم ،نیاز به افزایش سرمایهگذاری داریم.وزیر
اقتصاد با بیان اینکه هم اکنون به مرحله ای رسیده ایم
که زمان پرداختن به اصالحات بلند مدت ساختاری
فرا رسیده است ،گفت :االن وارد مرحله ای شده ایم که
اولویت ما اصالحات ساختاری و بلندمدت اقتصاد کشور
است و خوشبختانه راه حل و برنامه عملیاتی و زمانبندی
شده آن هم آماده اجراست.وزیر اقتصاد در بخش دیگری
از سخنان خود با بیان اینکه دولت خود را مقید و مکلف
به بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی می داند گفت:
رقم 20هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی
در حال تسویه حساب است.

افزایش قیمت لبنیات و وعده بازگشت قیمت

درخواست افزایش  6درصدی در سال 96

در حالی که افزایش قیمت برخی از محصوالت لبنی در
ابتدای سال جاری ملغی شده و قیمت ها به نرخ های
سال  95برگشته ،مسئوالن این صنعت از افزایش 6
درصدی در سال  96سخن می گویند.
در همین راستا رضا باکری ،دبیر انجمن صنفی صنایع
لبنی ،با اعالم بازگشت قیمت محصوالت لبنی گران
شده به قیمتهای قبل گفت :دو شرکت تولیدکننده
محصوالت لبنی با اعالم سازمان حمایت موظف شدند
که مواد لبنی گران شده خود را با قیمتهای گذشته به

فروش برسانند .به گزارش میزان ،وی درباره علت این
افزایش قیمت گفت :این دو شرکت برای افزایش قیمت
محصوالت شیر و ماست خود دالیلی از قبیل تغییر در
قیمت مواد پتروشیمی در جهت بسته بندی محصوالت
لبنی و افزایش حقوق و دستمزد را اعالم کردند.
نعمت اللهی ،مدیر رواب��ط عمومی سازمان حمایت از
مصر فکنندگان و تولیدکنندگان در گفتگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،در این باره گفت :موضوع در دستور
کار واحد های تخصصی و نظارتی سازمان قرار گرفت

کوچولوهای بورس معرفی شدند

ای ایران مخالف بودم و تمایلی به انجام کاری
در راستای کمک به ایرانی ها ندارم اما آنچه
ایرانی ها در مورد قرارداد با بوئینگ انجام داده
اند ،کامال قانونی است .آنها پول را دریافت
کرده اند و مفاد قرارداد در مورد یک سیستم
تسلیحاتی نیست بنابراین نیازی به اقدامی
از س��وی کنگره آمریکا نیست .با وج��ود این
اظ��ه��ارات ،برخی از اعضای کنگره مخالف
توافق هسته ای با ایران در مورد این قرارداد
ابراز نگرانی کرده اند.از سوی دیگر گزارش
تسنیمبهنقلازبلومبرگحاکیازآناستکهاز

زمان اعالم انعقاد قرارداد فروش هواپیماهای
بوئینگ به شرکت آسمان ،ارزش پایه سهام
این شرکت هواپیماسازی آمریکایی دیروز در
بورس نیویورک  0/8درصد افزایش یافت و به
 178/۰۷دالر رسید.علیرغم وجود خبرهای
مثبتازتوافقنامهبوئینگوایرباس،هواپیمایی
آسماناعالمکردکهبهمذاکرهباشرکتصنایع
سنگین میتسوبیشی ژاپن برای خرید هواپیما
ادامه می دهد .به گزارش ایرنا ،این مذاکرات
برای خرید حدود  20جت مسافربری 100
ن��ف��ره ،از ی��ک س��ال قبل ش��روع ش��ده اس��ت.

تسنیم-جدیدترینآمارهانشانمیدهد
ک���ه در اس��ف��ن��دم��اه گ��ذش��ت��ه  ۱۰کد
سهامداری برای نوزادان در کشور صادر
ش���ده اس���ت ک��ه م��ط��اب��ق آن ام��ی��رب��رن��ا
کرمعلیان  3روزه از اصفهان کوچکترین نوزادی است که
اسفند ماه کد سهامداری خود را از شرکت سپرده گذاری
مرکزی دریافت کرده است.

عکس و شرح

واکنش زنگنه به تهدید هند برای کاهش خرید نفت

مشتری های زیادی داریم!

وزیر نفت گفت :هند یکی از مشتریهای خوب ماست
اگر هم این مقدار را کاهش دهند ما مشکلی نداریم
و مشتریهای زی��ادی داریم.به گ��زارش ف��ارس ،بیژن
نامدار زنگنه در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به
این سوال که واکنش شما به تهدیدات هندیها مبنی
بر کاهش  50درصدی واردات نفت از ایران در صورت
در اختیار قرار داده نشدن قرارداد توسعه میدان نفتی
«فرزاد بی» چیست ،گفت :هند از مشتر یهای خوب
ما هست و عالقه داریم روابطمان را با این کشور توسعه
دهیم .اگرهم ای��ن میزان را کاهش دهند مشکلی
نداریم ،زیرا ما مشتریهای زیادی داریم و تقاضا برای
نفت ما بیش از ظرفیت فعلی ص��ادرات��ی ماست.وی
اف��زود :رئیسجمهور قولی را به نخستوزیر هند در
سال گذشته داده بودند که تا سپتامبر یعنی شهریور
ماه به طرف هندی وقت داده شود که بهطور انحصاری
برای توسعه این میدان نفتی مذاکره کنیم که در آن
تاریخ آنها پیشنهاداتشان را ندادند که ما تا ماه دسامبر
و آخر سال  2016وقت دادی��م ،اما پیشنهاداتی که
دادند برای ما قابل قبول نبود ،لذا تقریب ًا پیشنهاداتی
که طرف هندی داده ،در طول  30سال هیچ چیز عاید

و به دنبال انجام بازرسی و سایر اقدامات الزم مقرر شد
این دو واحد قیمت های این محصوالت را به قیمت سابق
برگردانند.باکری در ادامه در رابطه با پیشبینی افزایش
قیمت مواد لبنی در ما ههای آینده با اشاره به بررسی
درخواست های تولیدکنندگان از سوی سازمان حمایت
اظهار کرد :پیشبینی میشود قیمت مواد لبنی تا پایان
سال  96بیش از  6درصد رشد نکند و هرگونه افزایش
قیمت اطالع رسانی خواهد شد.
در این رابطه ،رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات هم
در گفتوگو با ایسنا ،گفت :افزایش قیمتها در سال
جدید خواسته تمام کارخانهداران است ،چراکه با توجه
به تورم هر ساله الزم است هزینههای مربوطه از طریقی
جبران شود .وی همچنین عنوان کرد :قرار بر این است

مزیت های مغفول گردشگری در رشد
تولید ملی

ما نمیشود و تقریب ًا هرچه که تولید میشود ،طرف
هندی به عنوان دستمزد و هزینه عملیات برمیدارد،
لذا ما که قصد نداریم نفت را همینجوری تولید کنیم و
دلمان خوش باشد که یک میدان نفتی یا گازی توسعه
میدهیم؛ چراکه هدفمان از توسعه میدانهای نفتی و
گازی ،درآمد است.زنگنه با بیان اینکه اخیر ًا همکاران
بنده نامهای را ب��رای طرف هندی نوشتهاند که این
آخرین نامه است و اعالم آمادگی مذاکره با مقامات
سیاسی ص��ورت گرفته ،اف��زود :باید شرایط معقول
فراهم شود .ما نمیتوانیم قراردادی ببندیم برای 30
سال با تهدید ،لذا هیچ گاه کار با تهدید جلو نمیرود و
بهتر است با زبان انصاف در منطق تجاری صحبت شود.

جاذبه های طبیعی یکی از مزیت های نسبی کشور ما
در جهت رشد گردشگری و کسب درآمد از این محل
است .طبق گ��زارش دنیای اقتصاد ،ش��ورای جهانی
سفر و گردشگری ( )WTTCنیز پیش بینی کرده است
که سال  2017برای گردشگری ای��ران رشد خوبی
به همراه خواهد داشت و تعداد گردشگران ورودی
با رشد  6/11درصدی به  5میلیون و  531هزار نفر
خواهد رسید .با این حال به نظر می رسد این جاذبه ها
هنوز برای گردشگران داخلی هم چندان شناخته شده
نیست .یکی از این جاذبه های بی بدیل ،تپه های شنی
ریگان در روستای علی آباد شهرستان ریگان در شرق
استان کرمان می باشد .این تپه ها که  75متر ارتفاع و
 30کیلومتر مربع وسعت دارند ،به عنوان بلند ترین تپه
های شنی دنیا شناخته شده اند( .عکس از میزان)

ƞ

که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
جلسهای در این خصوص تشکیل دهد تا در صورت نیاز
افزایش قیمتها در آینده اعمال شود.
CMYK

