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اقتـــصادی
گزارش روز

امیدواری به کاهش قیمتها

قيمت خودرو امسال افزايش نمييابد

س��خنگوي کميسيون صنايع مجلس با
تش��ريح جزئيات تازهاي از ق��رارداد پژو
ب��ا ايران خ��ودرو گفت :در جلس��ه روز
گذش��ته با مديران عامل ايران خودرو و
سايپا مقرر ش��د قيمت خودرو در سال
جاري افزايش نداش��ته باش��د .روحاهلل
س با تشريح
توگو با فار 
عباسپور در گف 
جلس��ه عصر ديروز کميسيون صنايع با
مديران عامل ايران خودرو و س��ايپا اظهار داش��ت :در اين جلسه مديران عامل
 2ش��رکت بزرگ خودروساز اعالم کردند برنامهاي براي افزايش قيمت خودرو
طي سال جاري ندارند و قيمت خودرو ثابت خواهد ماند .عباسپور با بيان اينکه
ن خودرو با پژو فرانسه مورد بررسي
در جلسه مجلس موضوع قرارداد جديد ايرا 
ق��رار گرفت ،افزود :قرار اس��ت در همکاري جديد اين دو ش��رکت 3 ،محصول
جديد ش��امل پ��ژو  ،301پژو  208و پ��ژو  2008در ايران توليد ش��وند و يک
ش��رکت مشترک با س��رمايهگذاري  50درصدي ايران خودرو و سرمايهگذاري
 50درصدي پژو تش��کيل ش��ود.وي تصريح کرد :همچنين قرار اس��ت در يک
دوره زماني ،هيأت مديره ش��رکت مش��ترک ايران خودرو و پژو با حضور طرف
ايراني تش��کيل شود و مديرعامل شرکت نيز فرانسوي باشد و در دوره بعد هم
اين مس��أله برعکس شود .سخنگوي کميسيون صنايع با بيان اينکه قرار است
در همکاري جديد ايران خودرو و پژو 30،درصد توليدات مشترک صادر شود،
گفت :انتقال دانش فني توليد به کشور و داخليسازي  40درصدي محصوالت
مشترک از ديگر موارد ديده شده در قرارداد جديد با شرکت پژو است.
ëëاميدواري  به کاهش قيمت خودرو پس از لغو تحريمها
دبير انجمن خودروس��ازان با اعالم اينکه خودروس��ازان اروپايي و کرهاي منتظر
نهايي شدن توافق هستهاي هستند ،ابراز اميدواري کرد بعد از تير که تحريمها
برداشته شود ،ميزاني از هزينهها کاهش يابد و قيمتها تعديل شود .احمد نعمت
بخش ،افزود :از زماني که صنعت خودرو تحريم شد ،شرکتهاي اروپايي ،ژاپني و
کرهاي حاضر به ادامه دادن قرارداد خود نشدند و دو راه جلوي پاي خودروسازان
قرار گرفت .وي ادامه داد :مردم عموماً از خودروهاي قديمي نارضايتي داشتند و
خودروسازان به سمت واردات خودروهاي چيني رفتند .دبير انجمن خودروسازان
تصريح کرد :اگر توافق هس��تهاي تا تير به نتيجه برسد ،خودروسازان داخلي به
توسعه محصوالت ميپردازند و به خودروهاي چيني اکتفا نخواهند کرد.نعمت
بخش گفت :خودروسازان امريکايي ،اروپايي و کرهاي منتظر نهايي شدن توافق با
 5+1هستند تا با ما قراردادهايي را در زمينه واردات خودرو امضا کنند.

گزیده
مديرعامل پايانههاي نفتي ايران:

توان صادراتي نفت خام ایران افزايش يافت

ت��وان صادراتي نفت خام و فرآوردههاي نفتي با تعميرات اساس��ي و نوس��ازي
اس��کلهها افزايش يافت .به گزارش پايگاه اطالعرساني شرکت ملي نفت ايران،
سيد پيروز موسوي؛ مديرعامل پايانههاي نفتي ايران با اعالم اين خبر گفت :با
اتمام تعميرات اساس��ي  15بازوي بارگيري در اسکله شرقي شرکت پايانههاي
نفتي ايران در جزيره خارک ،توان صادراتي نفت خام کشور سال گذشته افزايش
يافت .وي افزود :تعميرات اساس��ي بازوهاي بارگيري اسکله شرقي در راستاي
عملکرد صحيح اين بازوها و آماده به کار بودن آنها با صرف  40هزار و  200نفر
س��اعت در مدت يک سال به اتمام رسيد .موسوي تصريح کرد :بهره برداري از
پروژه بازسازي و نوسازي پهلوگاههاي  5و  6اسکله تاريخي پايانه نفتي خارک
(اس��کله تي) توان و ظرفيت عملياتي صادرات نفت خام کش��ور در خارک ،به
ميزان  70هزار بشکه در ساعت افزايش يافت.

افزايش حمل بار ايران وتركيه با قطار

وزير راه و شهرسازي و وزير توسعه جمهوري تركيه با امضا بيانيه حسن نيت در
زمينه راهآهن توافق كردند كه ايران و تركيه ميزان حمل بار را تا يك ميليون
تن در س��ال  2017افزايش داده و براي س��اخت خط آه��ن جديد در اطراف
ب��ازرگان  -گور بوالغ مطالعات الزم را انج��ام دهند .عباس آخوندي و جودت
ييلم��از با امضاي بيانيه حس��ن نيت در زمينه راهآهن ب��ر اجرايي كردن توافق
محسن پورسيد آقايي معاون وزير و مديرعامل شركت راهآهن جمهوري اسالمي
و طلعت آيدين معاون وزير حمل ونقل ،دريانوردي و ارتباطات جمهوري تركيه
تأكي��د كردند .در اين بيانيه دو طرف توافق كردند افزايش حمل بار به ميزان
 450هزار تن در س��ال  2015و يك ميليون تن در سال  2017توسط ناوگان
حمل ونقل ريلي دو كش��ور انجام شود و سرمايهگذاري و بهرهبرداري مشترك
در س��طح ملي و اولويت دادن به افزايش حمل و نقل مسافري ميان دو كشور
از طريق راهآهن و توس��عه حمل بار در محور ش��رق  -غ��رب از طريق راهآهن
منطقهاي بين دو كشور انجام شود .در اين توافقنامه تصريح شده كه در زمينه
بررسي راههاي گسترش همكاريها در زمينه افزايش تجارت دو جانبه از طريق
راهآهن و بررسي تأمين مالي ،بسترسازي مناسب براي انجام مطالعات فني به
منظور س��اخت خط آهن جديد و مستقيم ميان دو كشور در اطراف بازرگان-
گور بوالغ و تشويق شركتهاي معتبر بخش خصوصي به انجام سرمايهگذاري
الزم در زمينه ناوگان ريلي دو كشور از هيچ تالشي دريغ نشود.
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افتتاح  ۱۲طرح پتروشيمي
در سال ۹۴

ساخت بزرگترين
پتروشيمي جهان
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معاون وزير نفت با اش��اره به افتتاح و راهاندازي  ۱۲طرح و مجتمع عظيم پتروشيمي
در سال  ۹۴از افزايش  ۱۴ميليون تني توليد پتروشيمي ايران با راهاندازي طرحهاي
توگو با
جدي��د و تكمي��ل ظرفيتهاي خالي خبر داد .عباس ش��عري مق��دم در گف 
مهر درب��اره برنامههاي افزايش ظرفيت توليد محصوالت پتروش��يمي و فرآوردههاي
پليمري در س��ال  ۹۴گفت :سالجاري  ۱۲عمليات اجرايي و ساخت طرح و مجتمع
جديد پتروشيمي در استانهاي مختلف كشور تكميل و اين طرح به طور رسمي در
مدار بهرهبرداري قرار ميگيرد .مديرعامل ش��ركت ملي صنايع پتروش��يمي افزود :بر

اين اساس امس��ال فاز دوم پتروشيمي كاويان ،پتروشيمي مرودشت شيراز ،لرستان،
كردس��تان ،مهاباد ،فاز سوم پتروشيمي پرديس ،پتروشيمي تخت جمشيد ،هگمتانه،
كارون ،يك مجتمع پلي اس��تايرين ،پتروش��يمي داالهو و طرح توس��عه پتروشيمي
مرواريد به بهرهبرداري ميرس��ند .معاون وزير نفت از مجتمع پتروش��يمي كاويان به
عنوان بزرگترين واحد توليدكننده محصول اتيلن جهان ياد كرد و اظهار داش��ت :فاز
دوم اين مجتمع عظيم امس��ال به توليد ميرس��د تا مجموع ظرفيت توليد اتيلن اين
مجتمع پتروشيمي از مرز دو ميليون تن در سال عبور كند.

طرح نظارت نوروزی نمره قبولی نگرفت

اختالف نظر وزارت صنعت و معدن با جهاد کشاورزی باعث سوءاستفاده سودجویان شد
سهیال یادگاری

با اينكه قانون به روشني وظيفه دو وزارتخانه
جهاد كش��اورزي ب��راي تأمي��ن و عرضه كاال و
وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت براي نظارت و
تنظيم بازار را مش��خص كرده است اما از اواخر
بهمن س��ال گذش��ته با نزديك ش��دن ب��ه ايام
نوروز و افزايش تقاضا قيمت برخي كاالها مانند
مرغ يا ميوههايي مثل پرتقال س��ير صعودي در
پيش گرفت طوري ك��ه قيمت مرغ از  6500تا
ح��دود  9هزار تومان و قيمت پرتقال به كيلويي
8هزار تومان رسيد.
افزايش نس��بي قيمت در مواق��ع پرتقاضا تا
ح��دودي طبيعي و تح��ت تأثير عوام��ل رواني
اس��ت و دولت هر س��ال براي كنترل بازار شب
عي��د و جلوگي��ري از صعود بيروي��ه قيمتها
برنامههاي��ي را اج��را ميكند ام��ا موضوعي كه
امس��ال س��ردرگمي م��ردم را در ب��ازار در پي
افزاي��ش غير معمول برخي اقالم در پي داش��ت
اي��ن بود ك��ه وزارت جهاد كش��اورزي و وزارت
صنعت ،مع��دن و تجارت با اس��تناد ب��ه قانون
انت��زاع يكديگ��ر را مس��ئول افزاي��ش قيمتها
ميدانستند.
قائم مقام وزير صنعت همان زمان به رسانهها
اعالم كرد كه وزارت جهاد كش��اورزي عالوه بر
تأمين ،مسئوليت تنظيم بازار شب عيد را هم بر
عهده دارد موضوعي كه وزارت جهاد كشاورزي
آن را كام� ً
لا رد و تأكيد ميكن��د اين وزارتخانه
فق��ط مس��ئول تولي��د و تأمين اس��ت و تنظيم
ب��ازار و نظارت ب��ر قيمتها ب��ه وزارت صنعت،
معدن و تجارت و س��ازمانهاي زير مجموعه آن
مربوط ميشود.
ëëزير بار واردات نميرويم
قائم مقام وزير صنعت ،معدن و تجارت چند
روز پي��ش ني��ز در گفتوگو با رس��انهها باز هم
تأكيد كرده كه «وزارت جهاد كش��اورزي امسال
مسئوليت تنظيم بازار شب عيد را بر عهده داشت
و توجي��ه آنها در خصوص اينكه اصناف زير نظر
وزارت صنعت ،معدن و تجارت فعاليت ميكردند
و آنها ابزار اجرايي براي تنظيم بازار نداشتهاند به
هيچ وجه پذيرفتني نيس��ت» اما از سوي ديگر
معاون وزير جهاد كش��اورزي ميگويد بازار شب
عيد در نوروز امس��ال با تكيه بر توليدات داخلي
و سياست اقتصاد مقاومتي تنظيم شد و با اينكه
در چند سال گذشته اين رويكرد با واردات 720
ميليون دالر ميوه انجام ميشد اما امسال واردات
نداشتيم .به اعتقاد حسين صفايي دولتها نبايد
در ب��ازار محصوالت دخالت كنن��د بلكه بايد از
ابزاره��اي اقتصادي تقويت عرضه در كل اقتصاد
پيگيري شود.
وي ب��ا تأكيد ب��ر اينك��ه انتزاع مس��ئوليت
تنظيم ب��ازار محص��والت كش��اورزي از وزارت
صنع��ت ،معدن و تج��ارت كام ً
ال قانوني اس��ت
اما مديريت هم��ه زنجيرهاي تولي��د تا مصرف
را باعث كارآمدي بيش��تر تنظي��م بازار مصرف
كش��اورزي دانس��ته و ميگوي��د :اينكه دولتها
در تنظي��م ب��ازار مداخل��ه كنند منط��ق قوي
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نگاهکشاورز:
قائم مقامنیمخانه

مشکالت بازار ميوه در نوروز ساختگي بود

قائم مقام خانه کش��اورز گفت :بيتجربگي وزارت جهاد کش��اورزي و نظارت نداش��تن س��ازمان
حماي��ت مصرف کنن��دگان و توليدکنندگان عامل بر هم خوردن بازار ميوه در ش��ب عيد و ايام
نوروز امسال بود.
عنايتاهلل بياباني در گفتوگو با ايسنا اظهار کرد :قانون انتزاع وظايف بازرگاني بخش کشاورزي
از طرف برخي افراد و مسئوالن سابق وزارت صنعت ،معدن و تجارت همواره مورد هجمه و انتقاد
قرار گرفته اس��ت و اين انتقادها از گذش��ته نيز وجود داشته که نشان ميدهد تمامي صحنهها و
مش��کالت بازار ميوه و تره بار ش��ب عيد و ايام نوروز ساختگي و براي زمين خوردن وزارت جهاد
کشاورزي در اجراي اين قانون بوده است.
وي افزود :وزارت جهاد کش��اورزي با قاطعيت مانع واردات ميوه و تره بار شب عيد شد و باوجود
فشارهاي فراوان برخي سودجويان براي واردات ميوه که همواره به کمبود اين محصوالت دامن
ميزدند ،مسئوالن اين وزارتخانه به واردات تن ندادند.
ن��دارد و بايد فرصت بيش��تري بدهي��د تا قانون
انتزاع اثربخش��ي الزم را داش��ته باشد و امسال
ب��دون واردات توانس��تيم ب��راي تنظي��م ب��ازار
اقدام كنيم.
صفايي در خص��وص انتقادها و اينكه كمبود
موجب افزايش قيمت پرتقال شده افزود :امسال
عدهاي بشدت اصرار داش��تند براي تنظيم بازار
شب عيد واردات پرتقال و ديگر مركبات صورت
گي��رد و هر هفته گزارش��اتي اعالم ميش��د كه
ب��ازار ميوه ش��رايط خوبي ن��دارد و بايد واردات
انجام ش��ود ام��ا وزارت جهادكش��اورزي مصمم
بود ك��ه اين كار نباي��د صورت بگي��رد و نتايج
ب��ازار نيز نش��ان داد ك��ه اين تصمي��م ،تصميم
درس��تي بوده است و در ش��رايطي كه كشور با
محدوديت ارزي مواجه اس��ت و ش��رايط اقتضا
نميكن��د ارز صرف واردات كاالهاي غيرضروري
ش��ود بنابراين نميخواس��تيم اين ارز محدود را
ص��رف واردات پرتقال يا كااله��اي غيرضروري
كنيم.
ب��ه گفت��ه وي ،امس��ال توزيع مي��وه تنظيم
ب��ازار در س��طح  4ه��زار نقطه عرض��ه ميوه در
كش��ور انجام شد به طوري كه اين مقدار حدود
30درصد نس��بت به س��ال گذش��ته افزايش را
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نش��ان ميدهد و هيچ كمبودي در تأمين ميوه
نداشتيم.
مس��ئوالن وزارت جهاد كش��اورزي معتقدند
وظيفه وزارت جهاد كشاورزي توزيع كالن اقالم
مورد نياز ش��ب عيد بوده و در اين راه از راهبرد
مورد نظر رهبر معظم انقالب اس��تفاده كردهاند
به ش��كلي كه مديريت بازار ش��ب عيد امس��ال
مبتني بر واردات نبوده اس��ت .بر همين اساس
اين وزارتخانه با بررسي بازار اعالم كرد نيازي به
واردات اقالمي كه در داخل به اندازه كافي توليد
ميش��ود ،نداريم .آنها معتقدند تنها در صورتي
ميتوان به عملكرد وزارت جهاد كش��اورزي نقد
وارد ك��رد كه كمبودي در توزيع اقالم اساس��ي
مردم وجود داش��ته باشد در غير اينصورت باال
بودن قيمتها به وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و نهاد زيرمجموعه آن يعني س��ازمان حمايت از
مصرفكنندگان و توليدكنندگان بر ميگردد.
ëëتوليد مرغ در سال  93بيشتر از هر سال
ديگر
حسن ركني ،معاون امور توليدات دامي وزير
جهاد كشاورزي به هيچ عنوان كمبود در تأمين
ي��ا عرضه م��رغ در بازار را در قب��ل و ايام نوروز
قبول ن��دارد و ميگويد س��ال  93از نظر توليد

محص��والت پروتئيني بويژه مرغ يكي از بهترين
سالها بود طوري كه صادرات مرغ نيز آمار قابل
قبولي داشت.
ركني نوس��انات قيمتي در ب��ازار و جهش يا
اف��ت تقاض��ا در مواقع مختلف س��ال را طبيعي
و روال معمول��ي توصي��ف ميكند ك��ه به گفته
او قب��ل از ن��وروز نيز يكي از مواقعي اس��ت كه
تقاض��ا بس��يار باال م��يرود به همي��ن دليل در
اس��فند ماه با افزايش تقاضا ع�لاوه بر مرغ گرم
 57هزارتن مرغ س��رد كه از بهترين نمونههاي
كش��تارگاهي و ب��ا اس��تاندارد باال بود ب��ه بازار
عرضه شد.
ركن��ي با تأكيد بر اينكه ب��ازار كمبود تأمين
نداش��ته گفت در اوج تقاضاي اس��فند باالترين
قيم��ت ه��ر كيلو م��رغ گ��رم در برخ��ي نقاط
 7700تومان بود و به نظر ما اين قيمتي نيست
كه مشكل و معضلي ايجاد كند.
ب��ه گفت��ه معاون وزي��ر جهاد كش��اورزي بر
اس��اس فرم��ان رهب��ري در راس��تاي اقتص��اد
مقاومتي ذخاير اس��تراتژيك هميش��ه به اندازه
كاف��ي وجود دارد و گراني برخي كاالها از جمله
م��رغ ربطي ب��ه كمبود در بازار ندارد و مش��كل
نظ��ارت و كنت��رل قيم��ت در ب��ازار اس��ت اگر
كمبود توليد داش��تيم نميتوانس��تيم در اسفند
 57ه��زار تن مرغ را به ب��ازار عرضه كنيم و در
اوج تقاضا قيم��ت را در حدود  7300تا 7700
نگهداريم.
وي مش��كل افزاي��ش غير منطق��ي قيمتها
را مرب��وط به نقص ش��بكه زنجي��رهاي از توليد
ت��ا توزيع عن��وان كرد و گفت س��اماندهي نظام
توزيع بايد هر چه س��ريعتر توس��ط قانونگذاران
در دس��تور كار قرار بگي��رد و ابزارهاي نظارتي
بهصورت مكمل قانوني در بيايد.
ëëنقش سودجويان در افزايش غيرمتعارف
قيمتها
در اي��ن بين نميت��وان نق��ش دالالن براي
احتكار و گراني كاال را ناديده گرفت .بسياري از
سودجويان كه سود خود را در واردات ميبينند
وقت��ي با مان��ع وزارت جه��اد كش��اورزي براي
واردات مركب��ات يا اقالم ديگر مواجه ش��دند با
احتكار كاالها س��عي كردند وانمود كنند كمبود
وج��ود دارد و اين موضوع تأثير زيادي بر گراني
برخي كاالها مخصوصاً پرتقال يا مرغ در قبل از
نوروز و روزهاي نوروز داشت.
در حال��ي كه بر اس��اس آم��ار وزارت جهاد
كش��اورزي سال گذش��ته حدود دو ميليون تن
پرتقال در كشور توليد شده و به دليل بينيازي،
واردات اين محصول ممنوع است.
وزارت جهاد كش��اورزي دستگاههاي نظارتي
مانن��د تعزيرات ،س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق كاال و
ارز و ...در اختيارش نيس��ت اما اي��ن وزارتخانه
ميتواند بر حسب قانون تمركز وظايف بازرگاني
بخش كش��اورزي كه در خص��وص تنظيم بازار
محصوالت كش��اورزي برايش تعري��ف كرده ،با
هماهنگي و تعامل با اين دس��تگاهها با متخلفان
برخ��ورد كند تا دالالن فرص��ت جوالندادن در
بازار را نداشته باشند.

از سوي وزير اقتصاد

اليحه ساماندهي بازارهاي پولي مالي و سرمايه
راهي مجلس ميشود

وزي��ر ام��ور اقتص��ادي و
داراي��ي اليح��ه س��اماندهي
بازارهاي پولي مالي و سرمايه
را مهمتري��ن اليحه اقتصادي
دولت براي تقديم به مجلس
ش��وراي اس�لامي در س��ال
جديد اعالم کرد.
به گ��زارش ايس��نا ،علي
طيب ني��ا طي س��خناني در
جم��ع اعض��اي کميس��يون
اقتص��ادي مجل��س ش��وراي
اس�لامي در مح��ل وزارت اقتصاد ،اظهار کرد :براي س��ال
 1394نيز لوايحي در دست تهيه داريم که سعي ميکنيم
آنها را هر چه سريع تر تقديم کنيم که از آن جمله ميتوان
ب��ه اليحه مربوط ب��ه ماليات بر ارزش اف��زوده و نيز نصب
صن��دوق فروش که به نوعي مکمل اليحه ماليات بر ارزش
افزوده محسوب ميشود ،اشاره کرد.
طيب نيا از آماده کردن اليحه مربوط به س��هام عدالت
خبر داد و گفت :در اي��ن اليحه تمامي چالشهاي مربوط
به س��هام عدالت شناس��ايي و مورد بازبيني ق��رار گرفته و
اميدواري��م با تصوي��ب نهايي آن اهداف اصل��ي مورد نظر
قانون مبني بر افزايش عدالت اقتصادي از طريق گسترش
مالکيت عمومي ،بيش از پيش محقق شود.
وي يکي ديگر از لوايح در دس��ت بررسي دولت را براي
تقديم به مجلس در سال  1394اليحه ساماندهي بازارهاي
مال��ي عنوان کرد و گفت :بروز برخي مش��کالت در زمينه
بانکي و بيمهاي و بازار سرمايه طي سالهاي اخير حاکي از
وجود خألهاي قانوني در اين ارتباط اس��ت که دولت سعي
دارد ب��ا تدوين اين اليحه نس��بت به س��اماندهي آن اقدام
کند .وزي��ر اقتصاد پيگيري براي اجرايي ش��دن مصوبات
مجلس ش��وراي اسالمي را يکي ديگر از اولويتهاي دولت

در سال جديد خواند و گفت:
فراه��م ک��ردن زمينهه��اي
اجراي��ي قان��ون رف��ع موانع
توليد و بهبود فضاي کس��ب
و کار و موارد مشابه از جمله
اولويتهاي ما در سال 1394
اس��ت .طيب ني��ا در بخش
ديگري از سخنان خود اظهار
کرد :در نتيجه اس��تقرار اين
س��امانه ،درآمدهاي گمرک
بي��ش از  130درصد محقق
شده و در عين حال ،رضايت فعاالن بخش خصوصي را نيز
به همراه داشته است .وزير اقتصاد با اشاره به رشد صادرات
غير نفتي کشور در سال  1393گفت :با اين اوصاف ،ميزان
صادرات غير نفتي کش��ور در س��ال گذشته به  50ميليارد
دالر رس��يد ک��ه تنها  3ميليارد دالر کمت��ر از رقم واردات
ما در اين س��ال بود و اين نشان ميدهد در راستاي تحقق
آرمانه��اي اقتصاد مقاومتي مبني بر افزايش صادرات غير
نفتي گامهاي مؤثري برداشته شده است.
وي با اش��اره به تحقق  98درصدي درآمدهاي مالياتي
دولت در سال  1393نيز گفت :رشد  42درصدي درآمدهاي
مالياتي در حالي است که ميانگين رشد درآمدهاي مالياتي
در کش��ور (آن هم ب��دون در نظر گرفتن ن��رخ تورم) طي
 10س��اله اخير تنها  25درصد بوده اس��ت؛ البته بايد اين
را ه��م اش��اره کنم ،با احتس��اب نرخ  15درص��دي تورم،
ميزان واقعي درآمدهاي مالياتي ما در سال گذشته معادل
 27درصد ميش��ود .طيب نيا همچنين ميزان رشد سود
سهام شرکتهاي دولتي را در سال گذشته باالي  90درصد
اعالم کرد و افزود اين در حالي است که ما در حال واگذاري
شرکتهاي دولتي هستيم و قاعدتاً بايد اين رقم ،نرخ نزولي
داشته باشد.
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شاخص بورسهای جهانی
داو جونز (امریکا)

17875

نزدک (امریکا)

4910

هنگکنگ

26238

نیکی (ژاپن)

داکس(آلمان)

19789
12102

خبرهای کوتاه
شاخص بورس  524واحد
افزايش يافت
ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار
تهران در پايان معامالت آخر هفته،
ب��ا  524واحد افزايش به  70هزار و
 684واحد رس��يد و ارزش روز بازار
به  316هزار ميليارد تومان رس��يد.
معاملهگ��ران بورس��ي تع��داد يك
ميلي��ارد و  788ميليون برگه بهادار
متش��كل از س��هام و حق تقدم در
قالب  148هزار و  900نوبت معامله
و ب��ه ارزش  345ميلي��ارد توم��ان
معامله كردند.

تخفيفبهاره
بليت قطارهاي رجا
بليت برخي قطارهاي مسافري رجا
از  ۱۸فروردي��ن تا  ۳۱ارديبهش��ت
در برخ��ي روزه��ا و در مس��يرهاي
رفت ،برگش��ت يا هر دو با تخفيف
عرض��ه ميش��ود .براس��اس ای��ن
ش��رکت بلیتهای قطار در این ایام
با تخفیفهای  10ت��ا  30درصدی
فروخته میشود.

تأیید مقررات ناظر
بر بانكداري برون مرزي
در نخستين جلس��ه امسال شوراي
پول و اعتبار ،كلي��ات مقررات ناظر
بر بانكداري برون مرزي مورد تأييد
اعضا قرار گرفت و مقرر شد جزئيات
آن در جلسه آتي شورا مورد بحث و
بررسي قرار گيرد.

بنزین توزیعی نیازی
به مکمل ندارد
ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های
نفت��ی ای��ران ،اعالم ک��رد :بنزین و
فرآوردهه��ای نفت��ی عرضه ش��ده
در جایگاهه��ای س��وخت ،به هیچ
گون��ه مکملي نیاز ندارد .براس��اس
ای��ن گ��زارش فرآوردهه��ای نفتی
عرضه ش��ده در جایگاههای سوخت
سراسر کشور از نظر کیفیت ،دارای
اس��تانداردهای الزم و کافی شرکت
مل��ی پاالی��ش و پخش اس��ت و به
هیچگونه مکملی نیاز ندارد .شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران،
با اشاره به فروش «غیر مجاز» انواع
مکمله��ای س��وخت در برخ��ی از
جایگاهها اعالم کرد :این ش��رکت به
همه جایگاههای عرضه فرآوردههای
نفت��ی کش��ور ،اع��م از ش��رکتی و
اختصاصی به صراح��ت اعالم کرده
که فروش مکملها ،خارج از قوانین
این شرکت است.

