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دغدغه اصلی کدام است :قرارداد
خارجی یا فرارسرمایه های ایرانی؟
آمارهای متفاوتی درخصوص میزان سرمایه ایرانیان خارج
از کشور وجود دارد و آخرین آماری که 2روزگذشته دراتاق
بازرگانی تهران توسط رییس کمیسیون سرمایه گذاری این
اتاق بیان شد؛ 2تریلیون دالر بود که عدد تکان دهنده ای است
و نشان می دهد چه پتانسیل و توان عظیمی درخارج از کشور
به شهروندان این آب و خاک تعلق دارد اما به داخل کشور راه
پیدا نکرده است.این درحالی است که آمارهای جذب سرمایه
گذاری خارجی طی سال های اخیر وضعیت مناسبی نداشته
استواخیرانیزرهبرمعظمانقالبدرسخنرانیابتدایامسال
مطرح کردند که ":رشد اقتصادی ،مثبت نشان میدهد ا ّما
رشد سرمایهگذاری ،منفی است؛ که این یکی از عیوب اساسی
و بزرگ است " .ایشان همچنین درآن سخنرانی بر این نکته نیز
امنیتی باید
تاکید کردند که ":ضابطین ق ّو ه
قضائیه ونیروهای ّ
ّ
امنیت سرمایهگذاری محفوظ باشد .یکی از
کاری کنند که ّ
ً
کارهای مهم ،ثبات سیاستها است؛ قوانین ،قوانین دائما در
تغییر نباشد؛ که این کار ،کار مجلس شورای اسالمی است"...
اکنونبارهنمودگرفتنازاینتوصیههاوتاکیداتدیگرازجمله
توصیه های دیروز ایشان درجمع فرماندهان ارتش درخصوص
اینکه"امروزتقویتاقتصادییکنقطهکلیدیودارایاولویت
برای مسئوالن کشور است؛ جای این پرسش بزرگ وجود دارد
که چقدر مسئوالن اقتصادی ذیربط دغدغه جذب میلیاردها
دالر سرمایه ایرانیان خــارج از کشور به داخــل آب و خاک و
سرزمین آبا واجدادی شان را دارند؛ اصوال آیا چنین دغدغه ای
دراذهان مسئوالن وجود دارد یا بالعکس دغدغه رفتن به خارج
از کشور وماندگارشدن درآنجا درذهن و فکر برخی پرورانده
می شود.رفت وآمد بیش از یکصد هیات سیاسی و اقتصادی
خارجی به داخل کشورپس از برجام گرچه شرایط را برای
انعقاد برخی از قراردادهای بی سابقه درتاریخ پس از انقالب
مانند خرید هواپیمای صفر بوئینگ و ایرباس و  ...فراهم کرده
است اما هنوز نتوانسته آن طور که شایسته است زمینه را برای
سرمایه گذاری خارجی ها درداخل کشورمساعد کند و اکنون
باید به گزینه های دیگری برای جذب سرمایه های خارجی نیز
اندیشید که مهمترین و شاید سهل الوصول ترین آنها،جذب
میلیاردها دالر سرمایه ایرانیان خارج از کشور با حفظ فرهنگ
اسالمی و ایرانی خودمان است.

عکس و شرح
فروش گیاهان کوهی برای کسب درآ مد
فشار بیکاری و تامین معاش در برخی مناطق به حدی
رسیده است که مردم برای امــرار معاش به مشاغلی
مانند فروش گیاهان کوهی رو آورده اند .تصویر ،مربوط
به یک منطقه از استان کهگیلویه و بویر احمد است .به
گزارش مرکز آمار ایران ،در این استان در سال  95از
هر  100نفر ،حدود  13نفر بیکار بوده اند .برداشت بی
رویه گیاهان کوهی در این استان به حدی رسیده است
که گونه های مختلف گیاهی در کوه ها و تپه های این
استان به ویژه در مناطق سردسیری و مستعد با خطر
(منبع :تسنیم)
انقراض جدی مواجه شده اند.

...
اخبار

تجمع سپرده گذاران کاسپین مقابل بانک مرکزی
جمع زیادی از سپردهگذاران کاسپین مقابل بانک مرکزی
تجمع کردند .به گزارش خبرگزاری تسنیم ،بحران ایجاد
شدهبرایموسسهمالیکاسپینوسپردهگذارانآندرحالی
پنجمینماهخودراسپریمیکندکهمسئوالنبانکمرکزی
وعده حل مشکالت تا خردادماه و تعیین تکلیف تعاونی های
ادغامیدراینموسسهتادیروز( 30فروردین)رابهمردمداده
بودند.ازآنجاییکهطبقاعالماکبرکمیجانیقائممقامبانک
مرکزی ،تکلیف تعاونی های ادغامی در موسسه اعتباری
کاسپین تا دیروز باید مشخص می شد ،جمع زیادی از سپرده
گذاران این موسسه برای دریافت خبر خوش راهی میرداماد
شدندتاخبرهایخوبدرخصوصبازگرداندنسپردههایشان
را بشنوند.چند روز قبل و در پی درخواست جمعی از سپرده
گذاران موسسه کاسپین از مجلس خبرگان رهبری ،رئیس
مجلس خبرگان در نامه ای به رئیس بانک مرکزی خواهان
رسیدگیبهمشکالتاینسپردهگذارانشدهبود.

لوفتانزا به خلبانان ایران ایر آموزش می دهد
مدیران شرکت هواپیمایی لوفتانزا گفتند ،این شرکت در
تالش برای منتفع شدن از فرصت های جدید تجاری در
ایرانپسازلغوتحریمها،درحالمذاکرهباایرانایردرمورد
ارائه خدمات مواد غذایی ،تعمیرات و آموزش خلبانان به این
شرکت است.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز،
مدیران شرکت هواپیمایی لوفتانزا گفتند ،این شرکت در
تالش برای منتفع شدن از فرصت های جدید تجاری در
ایرانپسازلغوتحریمها،درحالمذاکرهباایرانایردرمورد
ارائه خدمات مواد غذایی ،تعمیرات و آموزش خلبانان به این
شرکت است .مدیر منطقه ای شرکت لوفتانزا در منطقه
خلیج فارس گفت« :ما در حال انجام مذاکرات خیلی خیلی
فشرده به صورت تقریبا هفتگی هستیم ».وی افزود ،با توجه
به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در ماه می،
انعقاد هر گونه توافقی ممکن است زمان ببرد.

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

رئیسکلبیمهمرکزیدربارهاصالحصورتهایمالیشرکتهایبیمهگفت:تفکیکحسابهایبیمههایزندگیوغیرزندگیوافشایآندرصورتهایمالیشرکتهای
بیمهدرحالانجاماست.عبدالناصرهمتیدرگفتگوبامهر افزود:تکمیلواصالحتدریجیصورتهایمالیوالزامکفایتذخایربیمهایمرتبطباقانونبیمهشخص
ثالث باید در مرحله اول انجام شود تا صنعت بیمه کشور بتواند همسو با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی( )IFRSصورتهای مالی خود را اعالم نماید.
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جدیدترین پیش بینی صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران
در سال :96

رشد 3.3درصدی،افزایشبیکاریوتورم

جدیدترین گــزارش صندوق بین المللی پول از وضعیت
اقتصاد کشورهای جهان حکایت از کاهش رشد اقتصادی
و افزایش بیکاری و تورم برای ایران در سال پیش رو دارد.
جــدول زیــر بر اســاس گــزارش صندوق بین المللی پول
تکمیل شده است و وضعیت کشور از نظر  3شاخص اصلی
اقتصاد کالن یعنی بیکاری ،تورم و رشد اقتصادی را نشان
می دهد .بر اساس این پیش بینی رشد اقتصادی کشور در
سال جاری نسبت به سال قبل نصف خواهد شد؛ موضوعی
که با توجه به توقف رشد صادرات نفت  ،پیش از این هم پیش
بینی می شد.
)94( 2015

)95( 2016

)96( 2017

- 1.6

6.54

3.29

میزان بیکاری

11

12.45

12.52

رتبه بیکاری

25

18

؟

11.9

8.87

11.23

نرخ رشد

تورم

▪ تورم دوباره دورقمی خواهد شد

این مرجع اقتصادی بین المللی ،نرخ تورم کشور در سال
 2016را حدود 9درصد و تک رقمی برآورد کرده است .اما
پیشبینیایننهادآناستکهدرسالجاریایننرخدوباره
دورقمی شده و به  11.23درصد برسد .به این ترتیب تورم
کشور در سال جاری به نرخ سال  2015بازخواهد گشت.
نرخ بیکاری هم همچنان در حال رشد است و طبق پیش



...

پارس جنوبی

بینی امسال به بیش از  12.5درصد می رسد .آنگونه که
فارس به نقل از صندوق گزارش کرده ،در عین حال ،رتبه
کشور به لحاظ بیکاری در جهان نسبت به سال گذشته
 7پله بدتر شده است و هنوز نتوانسته به جایگاه  3سال
گذشته یعنی در سال  2013بازگردد .بر این اساس ،ایران
در سال  2016هجدهمین کشوری است که نرخ باالی
بیکاری در آن وجود دارد .به این ترتیب ،رتبه ایران از 25
در سال  2015به  18در سال  2016رسیده و  7پله بدتر
شده است.
▪افزایش سهم ایران از اقتصاد جهان در سال 2016

برآوردهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد ،سرانه
تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید
نیز که در سال  2016بالغ بر  18077دالر برآورد شده
است ،در سال جاری ( )2017به حدود  18858دالر
افزایش خواهد یافت .به این ترتیب ،سهم ایران از اقتصاد
جهانی در سال 2016افزایش یافته است و از 1.17درصد
در سال  2015به  1.213درصد رسیده است اما در سال
 2017دوباره کاهش مییابد و به  1.212درصد خواهد
رسید.همچنین پیشبینی شده اســت ،بدهی ناخالص
دولت ایــران در سال جاری به حدود  443هزار میلیارد
تومانکاهشیابد.اینرقمبرایسالقبلبالغبر 457هزار
میلیارد تومان برآورد شده است.



...
گاز

علت رشد بهاری قیمت گوجه فرنگی چه
بود؟

رئیس سازمان بورس خبر داد:

رشد  ۱۰۰درصدی انتشار اوراق
مالی اسالمی در سال گذشته
رئیس سازمان بورس با بیان این که تاکنون 14/5
میلیارد دالر اوراق مالی اسالمی منتشر شده است،
از رشد  ۱۰۰درصدی انتشار اوراق مالی اسالمی در
سال گذشته خبر داد.به گزارش خبرگزاری تسنیم؛
شاپور محمدی در جریان مراسم برگزاری نهمین
دوره بین المللی بازار سرمایه اسالمی گفت :از زمان
شروع انتشار ابزارهای مالی اسالمی تاکنون 14.5
میلیارد دالر اوراق مالی اسالمی منتشر شده و مانده
این اوراق در سال  2017معادل  9.8میلیارد دالر
بوده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشــاره به این
که از ایــن مبلغ  2.2میلیارد دالر مربوط به اسناد
خــزانــه اســامــی اســت کــه بــرای تامین مالی دولــت
استفاده میشود افزود :نسبت به سال  ،94در سال
گذشته انتشار اوراق مالی اسالمی  100درصد رشد
داشته است.وی ضمن اظهار امیدواری نسبت به این
موضوع که از ابزارهای مالی اسالمی برای تامین مالی
پروژههای دولتی و نیمه خصوصی استفاده شود اذعان
داشت :انتشار اوراق مشارکت ،اوراق اجاره شرکتی و
دولتی ،اوراق سلف موازی استاندارد ،اوراق رهنی،
اسناد خزانه و اوراق استصناع تاکنون در بازار سرمایه



...
صنعت

تشکر200نماینده از دولت برای
افتتاح  6فاز پارس جنوبی

نخستینقراردادفروشگازمایعبههند
امضاشد

نوبخت :باید به داروگر
کمک کرد

 200نماینده مجلس در بیانیه ای از فعالیت های
دولتبرایافتتاحفازهایجدیدپارسجنوبیتشکر
کردندوآنرابهتریننمادتحققسیاستهایاقتصاد
مقاومتی دانستند .به گــزارش ایرنا ،در این بیانیه
که در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه قرائت شد،
آمدهاست :افتتاحهمزمان 6فازتوسعهمیدانعظیم
گازی پارس جنوبی ،شروع بهره برداری از الیه نفتی
اینمیدانو 4طرحپتروشیمیدرتاریخ 27فروردین
 1396با سرمایه گــذاری قریب به  20میلیارد
دالر برگ افتخار زرینی بــرای جمهوری اسالمی
ایــران و موید کارآمدی و توانمندی نظام در سخت
ترین شرایط تحریم های ستمگرانه علیه صنعت
نفت کشور است .این  200نماینده ضمن اشاره
به فعالیت تحسین برانگیز شرکت های پیمانکاری
و سازندگان اداری ،این افتخار را به مردم ،رهبری و
دستاندرکاراناینپروژههاتبریکگفتهاند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایــران از امضای
نخستین قــرارداد فروش گاز مایع به هند خبر داد
و گفت :به دنبال متنوع ساختن بازارهای هدف
خود هستیم .به گــزارش شرکت ملی گاز ایــران،
«محمدعلی براتی» در دومین کنفرانس گاز مایع
(ال.پی.جی )LPG -افزود« :تالش می کنیم سهم
خود را از تجارت این فرآورده به دست آوریم .از این
رو ،مذاکره با کشورهای مختلفی در حال انجام
استوبهتفاهمهایینیزدستیافتهایم» .مدیرعامل
شرکت بازرگانی گاز ایران یادآوری کرد :مسئولیت
فــروش ال.پی.جی مخازن  4و  5پــارس جنوبی و
کل گوگردهای تولید شده در این منطقه بر عهده
این شرکت است و بر اساس مذاکرات انجام شده،
قرار است ال.پی.جی همه فازهای پارس جنوبی،
پاالیشگاه گاز سرخون و قشم و فجر جم نیز برای
فروش به شرکت بازرگانی گاز ایران سپرده شود.

سخنگویدولتدرواکنشبهاخبارمربوطبهتعطیلی
شرکت داروگر اعالم کرد که گزارش مقدماتی وزارت
صنعت در خصوص این شرکت گرفته شده و حتم ًا با
همکاریوزارتصنعتبایدبهاینواحدوسایرواحدها
کمک شود .به گــزارش تسنیم ،نوبخت در پاسخ به
سوالی مبنی بر تعطیلی شرکت داروگــر و این که آیا
دولت در این رابطه گزارشی از وزارت صنعت خواسته
است یا خیر؟ گفت :در این خصوص و برخی دیگر از
کارخانههاوزارتصنعتگزارشمقدماتیراارائهکرده
و همچنان مشغول بررسی است .البته ممکن است
خیلی از شرکت ها مشکل داشته باشند .وی افزود:
حتم ًاباهمکاریوزارتصنعتبایدبهاینواحدوسایر
واحدها کمک شود البته کارآمدی مدیران واحدها و
مسائل آنها هم می تواند موثر باشد.پیشتر مسئوالن
شرکت داروگر تعطیلی این شرکت را تکذیب کرده و
دلیلتعطیلیموقترابازسازیعنوانکردهبودند.

اجرایی شده است.
محمدی در خصوص عملکرد کمیته فقهی بازار سرمایه
اضافه کرد :در  9سال گذشته که کمیته فقهی بازار
سرمایه شروع به کار کرده است تا به امروز  145جلسه
برگزار شده که نتیجه آن بررسی حدود  50ابزار نهاد
مالی و قرارداد بوده است.
در این مراسم ،مصباحی مقدم رییس کمیته فقهی
ســازمــان ب ــورس از تصویب و انتشار اوراق اج ــاره،
استصناع ،مرابحه ،منفعت ،سلف موازی ،اوراق بهادار
با پشتوانه تسهیالت رهنی و اسناد خزانه اسالمی به
عنوان مهمترین مصوبات این کمیته در سالهای گذشته
یاد کرد .وی با بیان این که بازار سرمایه کشور همگام با
آخرین تحوالت در بازار سرمایه اسالمی از نظر اقدام به
انتشار ابزار معامالتی مبتنی بر قوانین اسالمی و شریعت
اقدامات قابل توجهی را انجام داده ودر زمره کشورهای
پیشرو در این زمینه است ،اظهار داشت :این کمیته که
متشکل از  5فقیه آشنا به مسائل مالی  ،یک حقوقدان،
یک متخصص بازار و ابزارهای مالی و یک اقتصاد دان
اســت ،در سال  2007میالدی فعالیت خود را آغاز
کرده و در حال حاضر حدود  45جلسه موفق را پشت
سر گذاشته است.



...
نیرو

پیشنهاداتونظراتنهادهاینظارتی
درقراردادیونیتترکیهاعمالشد
وزیر نیرو در پاسخ به سؤال خبرگزاری فارس مبنی
بر این که با توجه به اعتراض نهادهای نظارتی از
جمله سازمان بازرسی کل کشور به قرارداد یونیت
ترکیه چرا این قرارداد بازنگری نمیشود ،اظهار
داشت :تمام نظرات سازمانهای نظارتی را در
این قــرارداد لحاظ کردهایم و انعقاد این قرارداد
در مجموعه نظرات و اصالحاتی بوده که پیشنهاد
شده است .الزم به ذکر است قرارداد شرکت تولید
برق حرارتی با یونیت اینترنشنال ترکیه در ابتدا
مربوط به پروژه ای با ظرفیت  5000مگاوات و
سرمایهگذاری  3میلیارد دالری بود ،اما پس از
انتقادات فراوان حجم آن کاهش یافت .هم اینک
اظــهــارات مسئوالن شرکت تولید نیروی برق
حرارتی نشان میدهد سازمان حسابرسی با
احداث دو نیروگاه با ظرفیت  2000مگاوات در
قالب این پروژه موافقت کرده است.

در نامه ای به دستگاه های اجرایی

معاون اول رییس جمهور ،در ابالغیه ای ،دستگاه های
اجرایی و وزارتخانه های مختلف را به اجــرای بسته های
رونق تولید و اشتغال در سال  96مکلف کرد.به گزارش
ایرنا ،اسحاق جهانگیری ،رییس ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی در این ابالغیه ،تاکید کرده است :دستگاه های
اجراییبایدبرنامهاجراییمربوطرامطابقمفادوزمانبندی
مندرج در بسته ها ،در قالب نظام یکپارچه پیشبرد و پایش
اقتصاد مقاومتی (نیپا) ،تنظیم و از طریق سامانه نیپا ،به
دبیرخانه ستاد ارسال کنند .ضمن این که گزارش ماهانه
اقداماتبهعملآمدهبرایاجرایاینمصوبهنیزمیبایست
به طور مستمر به این دبیرخانه ارسال شود.بر اساس این
ابالغیه ،دولت  5بسته را برای رونق تولید و اشتغال در نظر
گرفته است که عبارتند از« :بسته ارتقای توان تولید ملی» ،
«بستهتامینمالیوسرمایهگذاری»«،بستهجذب،توسعهو
تعمیقتکنولوژی»«،بستهتجارتخارجی(توسعهصادرات
غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات)» و «بسته اشتغال و
توانمندسازینیرویکار».دربارزترینبندهایاینابالغیه،
ستاد فرماندهی ،وزارت صنعت را مکلف کرده است تا طرح
رونقتولیدرادر 10هزاربنگاهکوچکومتوسطبهگونهای
به اجرا درآورد که میزان ایجاد اشتغال یا اشتغال مجدد و
همچنینتولیداتاینبنگاههانسبتبهسالقبل 10درصد
مسئوالن حــوزه مسکن ضمن تاکید بر اینکه 2.5
میلیون خانه خالی عمدتا خانه های لوکس است
تصریح می کنند که بــازار مسکن اشباع نیست و در
عرضه خانه هایی مناسب برای اقشار متوسط و ضعیف
کمبود داریم.
مدیر علمی طرح جامع مسکن با تاکید بر اینکه بیشترین
آمــار خانههای خالی از سکنه مــربــوط بــه واحــدهــای
لوکس است گفت :با یک قدم زدن در شمال شهر تهران
واحدهای خالی از سکنه به راحتی قابل تشخیص است.
یزدانی در گفتگو با فــارس گفت :قطعا اضافه تولید
واحدهای مسکونی مربوط به واحدهای لوکس است و
آمار تولید واحدهای مسکونی برای کم درآمدها و اقشار
متوسط پایین است.

افزایشیابد.تدوینبرنامههایاجرایی،ایجادتوازنزنجیره
مواداولیهموردنیازوتوسعهصنایعاولویتدارمعدنی،برنامه
اجرایی هدایت تقاضای حوزه های مهم و دارای وزن باال
در اقتصاد کشور (نفت ،گاز ،پتروشیمی ،معادن و صنایع
معدنی و خدمات) به توانمندی صنایع پیشرفته ،برنامه
اجرایی اصالح شبکه های توزیع در جهت کاهش هزینه
های مبادله و قیمت نهایی مصرف کننده ،برنامه اجرایی
فعالسازیبخشخصوصیدرساختوتولیدانواعهواپیما
و بالگردهایی که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت
میپذیرد ،از دیگر وظایف وزارت صنعت در این ابالغیه در
راستایارتقایتوانتولیدملیاست.وزارتصنعتدرحوزه
تجارت خارجی مکلف شده است تا برنامه توسعه صادرات
 20محصولاصلیصادراتیغیرنفتیبدونمیعاناتگازی
رابهنحویتهیهنمایدکهتاپایانسالمجموعصادراتوزنی
این محصوالت  30درصد افزایش نسبت به سال ماقبل
داشته باشد.طی این ابالغیه وزارت نفت نیز مکلف شده
استبرنامهاجراییافزایشظرفیتتولیدنفتخامتامیزان
 4700هزاربشکهدرروزدرافق 1400راباتمرکزبرمیادین
مشترکوباتاکیدبربرداشتصیانتیازمنابعبهنحویتنظیم
نمایدکهتولیدنفتخامبهچهارمیلیونبشکهدرروزدرپایان
سالجاریافزایشیابد.تدوینبرنامههایاجراییافزایش

خبرهای جدید از مسکن اجتماعی و خانه های خالی

مسکن اشباع نیست؛ کمبود عرضه مسکن برای اقشار متوسط و ضعیف
▪ 24میلیون خانوار داریم و  25میلیون خانه

در این رابطه ،معاون وزیر راه ،در گفتوگو با فارس در
پاسخ به این سوال که داستان این روزهای آمار باالی
واحدهای خالی از سکنه چیست؟ چرا که انبوهسازان
عنوان میکنند وجود این تعداد ( 2.5میلیون) واحد
مسکونی خالی به دلیل تولید نیست بلکه به دلیل
کاهش قدرت خرید است ،گفت :ارائه آمار حدود 2.5
میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه از سوی مرکز
آمار نمیتواند اشتباه باشد اما به هر حال دالیل خالی

بودن واحدهای مسکونی بحث پیچیدهای است .حامد
مظاهریان معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی با اشاره به
اینکه بعد از انتشار جزئیات این گزارش مشخص میشود
که چه تعداد خانه خالی از سکنه و چه تعداد خانه دوم
داریم تاکید کرد :آنچه که روشن است این است که در
حال حاضر موجودی مسکن  25میلیون واحد مسکونی
است 24 .میلیون خانوار داریم و این آمار نشان میدهد
یک میلیون واحــد مسکونی بیش از خانوار در کشور
وجود دارد.

...

بازار خبر
سال سخت شرکت های آمریکایی در چین
مهر -تعدیل مــواضــع تــرامــپ در قبال
سیاستهایتجاریچینموجبشداتاق
بازرگانی آمریکا اعالم کند که سال جاری
میالدیبرایشرکتهایآمریکاییکهدر
چینفعالیتمیکنند،یکیازپرچالشترینسالهاخواهد
بود .به گزارش رویترز «ویلیام زاریت» ،رئیس اتاق بازرگانی
آمریکا گفت :در حال حاضر به دولت ترامپ پیشنهاد می
کنیمکهازهرتیریکهدرترکشداردبرایحمایتازشرکت
های آمریکایی در چین استفاده کند؛ اگر چه بعضی از آنها
می توانند اثر زیان بخشی هم برای ما داشته باشند.

رشد اقتصادی عربستان به صفر نزدیک میشود
فارس  -صندوق بینالمللی پول اعالم
کــــرد :کــاهــش تــولــیــد نــفــت اقــتــصــاد
کشورهای منطقه خاورمیانه به ویژه
کــشــورهــای عربی را در ســال 2017
کاهش خواهد داد و رشــد اقتصادی عربستان به صفر
نزدیکتر خواهد شد.

جهاد کشاورزی :کمبود برنج نداریم؛
حداکثر قیمت  ۱۲هزار تومان
ایسنا -مدیرکل دفتر غــات وزارت
کشاورزی گفت که هماکنون از نظر تولید
داخلی و واردات کمبودی در بازار برنج
مشاهده نمیشود و قیمت منطقی این
محصولنهایتاکیلویی ۱۰تا ۱۲هزارتوماناست.خاکسار
افــزود :بعضا قیمتهای غیر منطقی در بــازار مشاهده
میشود که دستگاههای نظارتی باید با آنها برخورد کند.

پایان کار ساخت بزرگترین پل ریلی کشور
ایسنا -معاون وزیــر راه و شهرسازی با
اشــاره به پیشرفت  95درصــدی پــروژه
بــزرگ ریلی قزوین -رشت اعــام کرد:
طــوالن ـیتــریــن پــل ریــلــی کــشــور آمــاده
بهرهبرداری شده است و ظرف چند ماه آینده ریلگذاری نیز
به پایان می رسد.

 ۱۳/۲هزار میلیارد تومان از سبد سهام
عدالت ارزش گذاری نشده است

جهانگیری بسته های رونق تولید و اشتغال را ابالغ کرد
ظرفیت تولید میعانات گازی با تمرکز بر میادین مشترک
تا  683هزار بشکه در سال جاری ،اصالح بازارهای انرژی
با هدف تقویت حضور بخش غیردولتی در این بازار ،برنامه
اجرایی کنترل نرخ رشد مصرف حاملهای انرژی ،پیاده
سازیطرحهایذخیرهسازیزیرزمینیگازطبیعیباهدف
کاهشمصرفسوختهایمایعدرفصولسرددرمحدوده
شبکه گاز (و باالبردن پایداری شبکه) ،تکمیل گازرسانی به
استانسیستانوبلوچستانونقاطصنعتیونیروگاهیآن
استاننیزازدیگربندهایاینابالغیهخطاببهوزارتنفت
برایارتقایتوانتولیدملیدراینحوزهاست.اینوزارتخانه
همچنین در قالب بسته جذب ،توسعه و تعمیق تکنولوژی
مکلف شده است تا نسبت به انعقاد و اجرای  10قرارداد
نفتی و گازی (با الگوی جدید قراردادهای نفتی و گازی) با
هدففراهمکردنامکانجذبفناوریوارتقایفناوریملی
اقدامکند.جهانگیریهمچنیندرابالغیهبهبانکمرکزی،
ازاینبانکخواستهاستتاترتیبیاتخاذکندکهبانکهای
عامل ،بنگاههای معرفی شده از سوی دستگاههای ذیربط
که کاالهای اساسی ،ضــروری و حساس را تولید داخلی
مینمایند،بارعایتموارداعتبارسنجیدراولویتپرداخت
تسهیالت قرار دهند ،همچنین سیاستهای ارزی را در
چارچوب مکانیزم بازار و سازگار با اقتضائات اقتصاد کالن

گوجه فرنگی که هر سال در اواســط زمستان گران
می شد و طی فصل بهار به مرور ارزان می شد امسال
روند دیگری داشت؛ زمستان بدون گرانی محسوس
گذشت اما نزدیک بهار به یکباره رو به فزونی گذاشت.
در رابطه با علت گرانی اخیر  ،رئیس تنظیم بــازار
سازمان جهادکشاورزی استان همدان به ایسنا گفت:
قیمت سیبزمینی و گوجهفرنگی به علت بارندگی و
محدودیت تردد کامیونها باال رفته است که البته به
مرور در حال کاهش است.
منبع داده های نمودار :بانک مرکزی

به گونهای اجرا کند که نرخ ارز متناسب با اختالف نرخ تورم
داخل و خارج تعدیل شود .همچنین این بانک موظف شده
است تا برنامه اجرایی تک رقمی ماندن و پایداری نرخ تورم
را تهیه کند.اما وزارت امور خارجه نیز طبق ابالغیه رییس
ستاداقتصادمقاومتی،بهماموریتهاییمکلفشدهاست.
این وزارتخانه در حوزه تجارت خارجی مکلف شده است تا
همکاریبادستگاههایذیربطبرایفعالیتکمیسیونهای
مشترک اقتصادی با طرفهای خارجی جهت توسعه
صادرات کاالها و خدمات کشور را به نحوی ارتقا دهد که
تراز تجاری منفی مربوط به کاالهای مصرفی با هر کدام از
کشورهای خارجی طرف مبادله ،در سال جاری نسبت به
سال گذشته ده درصد کاهش یابد.بر اساس این ابالغیه،
صندوق توسعه ملی ایران موظف شده است حداقل معادل
ریالی هفتصد میلیون دالر را از طریق بانک های عامل به
صورت تسهیالت ریالی با نرخ سود سپرده مصون از تورم در
اختیارصادرکنندگانکاالهاوخدماتقراردهد.

تسنیم -مدیرکل دفتر امور سهام عدالت
سازمان خصوصیسازی گفت :از ۶۰
شرکت حاضر در سبد سهام عدالت۴۹ ،
شرکت به ارزش  ۲۷۲۶۰میلیارد تومان
ارزش گــذاری قطعی شده و  ۱۱شرکت دیگر به ارزش
 ۱۳۲۰۰میلیارد تومان همچنان ارزش گذاری نشده است
و فرآیند ارزش گذاری این  11شرکت طوالنی خواهد بود.

مشموالن سهام عدالت شماره شبای حساب
های بانکی خود را در سامانه وارد کنند
ایرنا -مشاور مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با اشاره
به آغــاز مرحله دوم ساماندهی سهام عدالت از دقایق
نخستین بامداد دیروز (چهارشنبه) از مشموالن خواست تا
شماره شبای حساب های بانکی خود را با ورود به صفحات
شخصی خود در این سامانه وارد کنند.

▪روند بهتر رونق مسکن در سال جاری

وی در پاسخ به ایــن ســوال که آیــا امسال مسکن رونق
میگیرد ،گفت :گزارشهای بانک مرکزی نشان میدهد
کهدرسالگذشتهتعدادمعامالتوقیمتمسکن 5درصد
رشد داشته است پس این آمار نشان میدهد که امسال هم
این رونق روند بهتری بگیرد .مظاهریان در پاسخ به این
سوال که آیا این رونق مسکن توام با رشد قیمت خواهد
بود ،گفت :رشد قیمت مسکن در سال جاری حدود نرخ
تورم خواهد بود .به گزارش ایرنا در همین حال مدیرکل
امور نظارت عالی فنی پروژههای سازمان ملی زمین و
مسکن گفت :در تحقق اهــداف طرح جامع مسکن این
سازمان آماده تامین زمین مورد نیاز برای  100هزار واحد
مسکونی در قالب مسکن اجتماعی است.
CMYK

