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تولید کاغذ روزنامه صفر شد

شیرینی شب عید گران نمیشود

رئیـــس اتحادیه قنادان تهران گفت :نرخ شـــیرینی شـــب عید و ایام
نوروز طبق نرخ مصوب اردیبهشـــت ماه امســـال به فروش میرسد
و باوجـــود افزایش قیمت مـــواد اولیه تولید ،هیچ تغییـــری در نرخ
توگو
قیمت انواع شیرینی نخواهیم داشت« .علی بهره مند» در گف 
با ایرنا افـــزود :در حال حاضر قیمت برخی از مواد تهیه شـــیرینی و
کیک شامل تخم مرغ بهدلیل شـــیوع بیماری آنفلوانزای پرندگان،
پودر نارگیل و پودر کاکائو بهدلیل نوســـان نـــرخ ارز افزایش یافته اما
به علـــت کاهش توان خرید مردم از قنادان خواســـتهایم تا افزایش
قیمتی روی محصوالت شب عید نداشـــته باشند .وی حداکثر سود
مصوب هر کیلوگرم شـــیرینیتر و خشک از سوی سازمان حمایت از
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برای قنادان را  15درصد دانســـت
و اظهار داشـــت :نرخ شیرینیها بر اساس کیفیت مواد اولیه تعیین
میشـــود زیرا هرچه شـــیرینی ماندگاری باالتری داشـــته باشد باید
از مواد اولیه کیفیتر اســـتفاده شـــود .رئیس اتحادیـــه قنادان تهران
تصریح کرد :اکنون قیمت هر کیلوگرم شـــیرینیتر و خامهای درجه
یک به شـــرط خالص فروشـــی  215هزار ریال ،شـــیرینیهای زبان،
برنجی و پاپیونی  180هزار ریال ،شیرینی دانمارکی  175هزار ریال و
کیک یزدی  130هزار ریال است.

 2.5میلیون فقره بازرسی از صنوف کشور انجام شد

در  10ماه نخســـت امســـال 2.5 ،میلیون فقره بازرســـی از صنوف سراســـر کشور
انجام شد که بهدنبال آن 127 ،هزار و  130پرونده برای این منظور تشکیل شده
اســـت .به گزارش اتاق اصناف ایران ،در  10ماه نخســـت امســـال 109هزار فقره
شکایت توســـط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که  58درصد در بخش
کاال و  42درصد در بخش خدمات بود .در عین حال پس از بررســـیها و ارزیابی
کارشناسان ،تعداد  104هزار و  201فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد
که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شده است.
همچنین از کل شـــکایتهای قابل پیگیری 20 ،درصد منجر به رضایت شاکی،
 31درصد متخلف 31 ،درصد غیرمتخلف و  18درصد در دســـت بررسی است.
بیشـــترین عناوین تخلف مربوط بـــه درج نکردن قیمت ،گرانفروشـــی و عدم
صدور صورتحساب است.

ممنوعیت ثبتسفارش با دالر
مشکلی ایجاد نمیکند

خرید توافقی برنج محلی در مازندران آغاز شد

رئیس ســـازمان جهاد کشـــاورزی مازندران گفت که خرید توافقـــی برنج ارقام
محلی شالیکاران استان شامل «طارم صدری» و «طارم هاشمی»با قیمت هر
کیلوگرم  9هزار و 100تومان از امروز چهارشنبه در استان آغاز شد .دالور حیدرپور
توگـــو با ایرنا افزود که شـــرکت غله و خدمات بازرگانی مازندران مباشـــر
در گف 
خرید این ارقام برنج است و هماکنون کار خرید در سه شهر بابل ،فریدونکنار و
نکا آغاز شده است .وی با تأکید بر اینکه مراکز خرید ،برنج کشاورزان را بهصورت
مســـتقیم از آنان خریداری میکنند ،پیشبینی کرد که حدود 150هزار تن برنج
ارقام محلی طارم هاشـــمی و طارم محلی صدری در شـــالیکوبیهای اســـتان
موجود باشد .کشـــاورزان مازندران با زیر کشت بردن  230هزار هکتار شالیزاری
در هر ســـال ،بیش از یک میلیون تن برنج سفید تولید میکنند که از این میزان
بیش از  70درصد از نوع محلی است .دولت دوازدهم پیش از این از اواسط دی
مـــاه برای خروج بازار برنج مازندران از رکود با اعالم قیمت توافقی ،خرید ســـه
رقم برنج پر محصول کشاورزان استان را آغاز کرده بود.

گرانفروشی سیگار و انکار دو مقام مسئول

درحالی که قیمت انواع ســـیگار ایرانی در ســـطح عرضه از  ۵۰۰تا
 ۱۵۰۰تومان گرانتر از قیمت روی پاکتش فروخته میشود ،رئیس
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت اســـتان تهران مشترکا این موضوع را رد
کردند .در این رابطه یداهلل صادقی رئیس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان تهران در گفتوگو با ایسنا ،موضوع افزایش قیمت
ســـیگار را انکار کرد و گفت :قیمت ســـیگار در شـــبکه توزیع کنترل
شده است و حاضر هستیم به گزارشهایی که در این رابطه ارسال
میشود رسیدگی کنیم .چراکه عمده برندهای مصرفی در داخل
تولید میشوند و بر سیگارهای داخلی به گونهای نظارت میشود
که امکان نگهداری آنها در انبار نیست .در ادامه نیز محمود نوابی
رئیس ســـازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در این
باره گفت :ســـیگار جزو محصوالتی است که قیمت ،روی جلد آن
درج شـــده و درج این قیمت بهطور صریح در قانون برنامه ششم
توســـعه مورد تأکید قرار گرفته است که بههمین علت مردم باید
خرید را براســـاس قیمت درج شـــده انجام دهند و زیر بار افزایش
قیمت غیرقانونی نروند.

«ایران» از لزوم رسیدگی به تخلفات مسئولین مؤسسات مالی غیر مجاز گزارش میدهد

نــــــــــــــــرخارز

خرج  20هزار میلیارد تومانی از جیب ملت
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کارشناسان اقتصادی :باید کسانی که از مسئولین این موسسات و کارهای غیرقانونیشان حمایت میکردند ،معرفی شوند

داسـ ــتان مؤسسـ ــات مالـ ــی و اعتبـ ــاری
غیرمجاز ،تمامی ندارد .ابعاد اقتصادی،
ن آنقدر گسترده
یآ 
اجتماعی و حتی سیاس 
است که هر مرحله از کار که جلو میرود ،باز
هم مسائل مختلفی مبهم باقی میماند.
هنـ ــوز کسـ ــی نمیداند پشـ ــت بحرانی که
بیـ ــش از  2میلیون نفـ ــر از مردم کشـ ــور را
درگیر کرد و زندگی بسـ ــیاری را به باد داد،
چه کسانی با چه حمایتها و قدرتهایی
حضور داشتند .آنچه مشخص است ،این
است که بدهیهای زیر  200میلیون تومان
با تزریق سرسام آور نقدینگی تسویه شده
اسـ ــت .حس ـ ـنروحانی ،رئیس جمهوری
چند روز پیش در پنجاه و هفتمین مجمع
ساالنه بانک مرکزی گفته بود« :نمایندگان
سـ ــه قوه کنار هم نشسـ ــتند و تصمیمات
عاجلی در این رابطه گرفتند .بانک مرکزی
رقمی حدود ۲۰هـ ــزار میلیارد تومان برای
نجات از این وضعیت اعتبار در نظر گرفته
که باید این کارها را برای مردم و آن کسانی
که بیگناه گرفتار این مسائل شدند توضیح
بدهیم .زمان تأسـ ــیس مؤسسـ ــات مالی
غیرمجاز به دهه هشتاد بازمی گردد ،این
مؤسسـ ــات مربوط ب ه دولتهای یازدهم
و دوازدهم نمیشـ ــود اما بار این مسأله بر
دوش ما افتاد .به چه دلیل؟ بهخاطر عدم
شفافیت ،عدم نظارتها و بهخاطر اینکه
مؤسساتوبانکهایماپرهزینههستند».
ëëخرج از جیب ملت برای حل معضل
اماهمینصحبتهایرئیسجمهوری،
بـ ــه محـ ــل انتقـ ــاد تبدیل شـ ــد .بسـ ــیاری
از کارشناسـ ــان بـ ــر ایـ ــن عقیـ ــده بودند که
عـ ــدهای ب ه طمع بهرههای نجومی بانکی
پولهایشـ ــان را بـ ــه مؤسسـ ــات غیرمجـ ــاز
سـ ــپردند و عـ ــدهای دیگر نیـ ــز کاله آنها را
برداشـ ــتند ،در این میان چرا باید پولی که
سـ ــهم تمام مردم کشـ ــور میشـ ــود ،برای
حل این بحران هزینه شـ ــود؟ البته رئیس
جمهوری در ادامـ ــه صحبتهایش گفته
بود« :کسـ ــانی که فریب مؤسسـ ــات مالی
غیرمجـ ــاز را خوردند بـ ــرای تأمین زندگی

خودشـ ــان بهسمت آن مؤسسـ ــات رفتند
اما آنها اطالعی از پشـ ــت پرده این ماجرا
نداشـ ــتند .بانک مرکـ ــزی ما نبایـ ــد اجازه
دهد که این مسـ ــأله هیچ وقت تکرار شود
و ایـ ــن مهم صرفاً با نظـ ــارت دقیق بانک
مرکزی اتفـ ــاق میافتـ ــد ».با وجـ ــود این،
هنوز هـ ــم اطالعات کاملی از پشـ ــت پرده
این مؤسسـ ــات مالی وجود ندارد و همین
ابهامات ،چیزی اسـ ــت کـ ــه افکار عمومی
شفافیت آن را طلب میکنند.
ëëمراکز قدرت را شفاف معرفی کنید
احمد حاتمی یزد ،مدیر عامل سـ ــابق
بانک صادرات معتقد اسـ ــت که بخشـ ــی
از نابسـ ــامانیهای بازار پولی و مالی کشور
بخصوص همین مسأله بازار ارز ،بهخاطر
نقدینگیگستردهایاستکهبهبازارتزریق
توگو بـ ــا «ایران»
شـ ــد .حاتمی یزد در گف 
میگوید«:بهنظـ ــر مـ ــن بهتریـ ــن تحلیل
را از ایـ ــن اقدامـ ــات ،آقای آخونـ ــدی ،وزیر
را هوشهرسـ ــازی داشت .ایشان نوشت این
کاری کـ ــه ما میکنیم ،حمایـ ــت از مافیای
کالهبـ ــردار اسـ ــت .معنایـ ــش این اسـ ــت
کـ ــه آقایانی پول مـ ــردم را باال کشـ ــیدهاند،
حاال که گیر افتادهانـ ــد ،دولت با پرداخت
بدهیشان ،به نوعی از آنها حمایت کرده
است .با این کار ،ما بهشت مافیا ساختهایم
و بازتاب خوبی برای مردم ندارد».
این کارشناس بانکی با تأکید بر پاسخ
بانک مرکزی ادامـ ــه میدهد«:البته آقای
سـ ــیف هم جواب داده است که این پول را
مفت ندادهایم ،از اعتبارات بانک مرکزی
داده ایـ ــم ،داراییهایشـ ــان را شناسـ ــایی
کردهایـ ــم و وصـ ــول میکنیـ ــم .امـ ــا دقیقاً
همین جـ ــای کار هم مسـ ــأله دارد .ما این
داراییهـ ــا را نمیشناسـ ــیم و نمیدانیـ ــم
اگـ ــر آقای سـ ــیف نبود ،نفر بعـ ــدی چنین
قـ ــراری را قبـ ــول میکنـ ــد یا نمیکنـ ــد .اگر
آقـ ــای سـ ــیف میخواهند توضیـ ــح دهند
و روشـ ــنگری کنند ،باید بگوینـ ــد که دقیقاً
چقدر امالک اسـ ــت و آنها چیستند .چون
اطالعات شفاف را نمیدهند ،کارشناسان

و گزارشـ ــگران نمیدانند که ایـ ــن  20هزار
میلیارد تومان پول از جیب  80میلیون نفر
رفته یا قابل بازگشت است».
بسیاری ازکارشناسانبهمعرفینشدن
عوامـ ــل اصلی بحـ ــران جدی مؤسسـ ــات
غیرمجـ ــاز معترض هسـ ــتند .حاتمی یزد
نیـ ــز با همین نـ ــگاه میگوید«:سـ ــه قوه در
کنار هم خواسـ ــتهاند تا مشکل اجتماعی
را حـ ــل کنند و جـ ــواب تظاهرکننـ ــدگان را
بدهند اما در راه حل این مشکل ،بهنوعی
بـ ــا پرداخت بدهی مردم بـ ــه کالهبرداران
کمک شـ ــده اسـ ــت .اگرچه مسـ ــأله واقعاً
مهمی بود و ساماندهی فوری نیاز داشت،
اما هنوز ریشههای آن پابرجا مانده است.
هنوز مسـ ــببان اصلی این بهم ریختگیها
معرفینشدهاند».
مدیـ ــر عامـ ــل سـ ــابق بانک صـ ــادرات
صحبتهایـ ــش را چنیـ ــن بـ ــه پایـ ــان
میرسـ ــاند«:باید کسـ ــانی که از این افراد و
کارهای غیرقانونیشان حمایت میکردند،
معرفی شوند .آنها بدون حمایت سیاسی
ایـ ــن مؤسسـ ــات را ایجـ ــاد نکردنـ ــد بلکه از
قدرتـ ــی برخـ ــوردار بودنـ ــد که حتـ ــی بانک
مرکزی ما این قدرت را نداشـ ــت .تا زمانی
کـ ــه این مراکز قدرت فعال هسـ ــتند ،از این
بحرانها میآفرینند .مسـ ــأله مؤسسـ ــات
غیرمجـ ــاز ،آخرین بحران نبـ ــود و تا زمانی
که با مراکز قدرت برخورد نشـ ــده و معرفی
نشدهاند ،این ماجرا ادامه خواهد داشت».
ëëپولهایی که میتوانست
صرف تولید شود
منوچهـ ــر ملکیانـ ــی ،عضـ ــو هیـ ــأت
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد
است که مؤسسات غیرمجاز که به صورت
تعاونی شـ ــکل گرفتند ،با روش پرداخت
بدهیهایشـ ــان تنبیـ ــه نشـ ــدهاند .او در
یادداشـ ــتی گفته است« :به محض اطالع
از تصمیم دولت بسیاری از این تعاونیها،
سـ ــهام یـ ــا مالکیت مربـ ــوط بـ ــه امالک و
داراییهـ ــا و تولیدیهـ ــای سـ ــودده خود را
ب ـ ـ ه صـ ــورت عاجل بـ ــا دادن وام بـ ــه افراد

در جریان کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه اعالم شد

 2قرارداد نفتی با روسها تا پایان سال امضا میشود
توگو با هیـــأت بلندپایه ایرانی در
وزیر انرژی روســـیه از گف 
کمیسیون مشـــترک اقتصادی تجاری دو کشور بر سر ورود
هواپیمای مســـافربری ســـوخو ســـوپرجت  100بـــه ناوگان
هواپیمایی ایران خبر داد.
الکســـاندر نـــواک به خبرگـــزاری روســـی تاس گفـــت که با
طرفهـــای ایرانـــی امکان فـــروش هواپیمای مســـافربری
سوخو سوپرجت  100روسی را بررسی کردهاند .نواک افزود
که درباره طرح و شیوه اجرای این برنامه هم با هیأت ایرانی
گفتوگو کرده است.
بهگزارش ایرنا ،مهدی ســـنایی ســـفیر ایـــران اواخر بهمن
توگویی با رسانههای روســـی گفته بود :اراده قوی از
در گف 
جانب ایران برای خرید ســـوپرجت وجـــود دارد ،اما طرف
روس (شـــرکت روســـی) توافقهـــا را اجـــرا نمیکنـــد ،آنها
میگویند چون برخی قطعات ساخت امریکاست که باید
برخی مجوزها را دریافت کنند و بدون آن نمیتوانند به ما
هواپیما تحویل دهند .وزیر انرژی روسیه در ادامه مصاحبه
لونقلی
خود با تـــاس از توافق بر ســـر انتقال وســـایل حم 
ساخت روســـیه به ایران خبر داد و افزود :تاکنون 1200واگن
به ایران تحویل داده شـــده است و در ســـال  2018سه هزار
واگـــن دیگر هم تحویل داده میشـــود .وزیر انرژی روســـیه
همچنیـــن اعـــام کـــرد ،در ایـــن نشســـت دربـــاره فروش
اتوبوسهای ســـاخت روسیه و نیز ناوگانهای حمل و نقل
تولید شده توسط کارخانجات خودروسازی «کاماز» و «اواز»
روسیه گفتوگوهایی انجام دادهاند.
ëëمذاکره ایران و روسیه برای توافق انتقال نفت خام
الکساندر نواک در عین حال از مذاکرات شرکتهای نفتی
روس با ایران بر سر امضای توافقهایی برای کار در میادین
نفتـــی ایـــران خبر داد .بـــ ه گزارش ایلنـــا به نقـــل از رویترز،
وزیر انرژی روســـیه گفـــت :کمپانیهای روســـیه میتوانند
قراردادهایـــی را بـــا ایران تا  ۲۱ماه مـــارس امضا کنند که به
آنها اجازه میدهد در میادین ایرانی کار کنند .بر اساس این
گزارش نواک گفته ایران آماده انتقال نفت خام به روســـیه
اســـت اما این بســـتگی به توافقهایی دارد که با خریداران
نفت در آینده میرسد.
ëëمذاکرات نهایی با  ۲شرکت روس برای حضور
در صنعت نفت ایران
همچنین معـــاون امور بینالملـــل و بازرگانـــی وزیر نفت از
نهایی شـــدن مذاکـــرات با  ۲شـــرکت روس بـــرای حضور در
صنعت نفت ایـــران خبر داد و گفت :ایـــن مذاکرات مربوط
به ســـه میدان است .امیرحسین زمانی نیا در جلسه عمومی
چهاردهمین اجالس کمیسیون مشترک جمهوری اسالمی
ایران و روســـیه اظهار کرد :با توجه بـــه اینکه همکاری ایران و
روسیه در بخش انرژی سابقه چندانی نداشته ،آغاز مذاکرات
برای همکاری و به نتیجه رســـاندن آن قدری طوالنی شـــده
اســـت .وی با اشـــاره به اینکه از  ۱۱میدان نفـــت و گاز ایران که
مطالعه آن به هفت شرکت بزرگ روسیه سپرده شده است،
مذاکره مربوط به ســـه میدان با  ۲شرکت مراحل پایانی خود
را طی میکند ،تصریح کرد :این مذاکره ممکن اســـت ظرف
هفتههای آینده به امضای قرارداد منجر شود.
معـــاون وزیر نفت ،همکاری انرژی ایران و روســـیه را موتور
محرکه دیگر همکاریها میان دو کشور عنوان کرد و افزود:

ســـــــــــکه و طال

نیم نگاه

ëëاحمـ ــد حاتمی یـ ــزد ،مدیر عامل سـ ــابق بانک صـ ــادرات :
بخشی از نابسـ ــامانیهای بازار پولی و مالی کشور بخصوص
همین مسأله بازار ارز ،بهخاطر نقدینگی گستردهای است که
به بازار تزریق شد
ëëمنوچهـ ــر ملکیانی ،عضو هیأت نماینـ ــدگان اتاق بازرگانی
ایران :مؤسسات غیرمجاز که به صورت تعاونی شکل گرفتند،
با روش پرداخت بدهیهایشان تنبیه نشدهاند

مورد نظرشان واگذار کردهاند .در نتیجه
داراییهـ ــای مؤثر و نقد شـ ــونده موجود،
تعاونیها را اسـ ــتتار کـ ــرده و اکنون خود
را ناتـ ــوان از ایفای تعهـ ــدات و پرداخت
وجوهسـ ــپردهگذاران نشـ ــان میدهنـ ــد!
الزم اسـ ــت در رسـ ــیدگی به ایـ ــن چپاول
حقالناس از طرق افراد خبره و مستقل
اقـ ــدام و گزارش بـ ــه ملت بـ ــزرگ ایران
بخصوص مالباختگان داده شود».
کـ ــوروش پرویزیـ ــان ،رئیـ ــس کانـ ــون
بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی
کـ ــه خـ ــود مدیرعامـ ــل بانک پارسـ ــیان
است ،پیش از این در اتاق بازرگانی گفته
بود«:ایـ ــن مؤسسـ ــات مالـ ــی و اعتباری
غیرمجـ ــاز نظـ ــم مالـ ــی کشـ ــور را به هم
ریختهاند .بالغ بر  20هزار میلیارد تومان
پـ ــول در این حوزه خرج شـ ــده ،در حالی
کـ ــه ایـ ــن پولهـ ــا در این شـ ــرایط خیلی
سخت میتوانست به تولید و کسب و کار
بخش خصوصی کمـ ــک کند ،اما صرف

اشـ ــخاصی شـ ــده که پولهای مـ ــردم را
گرفتهاند و معلوم نیست چه کردهاند».
ملکیان نیز با تأکید بر مبارزه جدی
با فسـ ــاد و افراد بانفوذ در این فسادها،
میگوید« :رعایت حقوق شهروندی از
طریق اطالعرسـ ــانی درسـ ــت به آنها و
گرفتن مال آنهـ ــا از یغماگران صورت
میگیرد ،نه اینکه آقـ ــای دکتر نوبخت
بگوینـ ــد پشـ ــت سـ ــرهر کـ ــدام از ایـ ــن
تعاونیها افراد با نفوذی قرار داشـ ــتند
و ریاسـ ــت محترم جمهوری بفرمایند
«برای پرداخـ ــت به مـ ــردم مالباخته،
دسـ ــت در جیـ ــب مردم کردیـ ــم ».این
بانفوذها چرا معرفی نمیشوند؟ چرا
فساد این چنینی نهادینه شده که کسی
را یارای مقابله با آن نیسـ ــت؟ عامالن
فسـ ــاد بزرگتریـ ــن ظلم را بـ ــه ملت،
کشـ ــور و نظام مقـ ــدس وارد میکنند!
آنهـ ــا را معرفی کنید تـ ــا درس عبرتی
برای دیگران شود!»

دستور رئیس جمهوری به صندوق توسعه
برای جذب سرمایه خارجی

مهر

درپی ممنوع شـــدن ثبـــت ســـفارش واردات با دالر امریـــکا ،رئیس
سازمان توســـعه تجارت اعالم کرد :تاکنون مشـــکل مهمی از سوی
واردکننـــدگان مطرح نشـــده و بـــا توجه به نـــوع کاالهـــای وارداتی و
کشورهای طرف مبادله ،نباید مشکل جدی ایجاد شود .در ارتباط با
تأثیر این تصمیم بر واردات و امور واردکنندگان ،مجتبی خســـروتاج
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت به ایسنا ،گفت :سیاستهای
ارزی کشور و نحوه استفاده از آن از اختیارات بانک مرکزی محسوب
میشـــود .وی اظهار کرد :با توجه به اینکه در دو سال اخیر بخشی از
کاالهای وارداتی به ســـمت ارز آزاد (ارز صادراتی) رفته و ســـهم آن
در تجارت خارجی کشـــور افزایـــش یافته و در حـــال حاضر حداقل
۵۰درصد اســـت ،با همان هـــدف خروج از اتکا بـــه دالر در مبادالت
تجاری ،طبیعی بود کـــه بانک مرکزی بهدنبال چنین سیاســـتی در
واردات کشور بخصوص در شرایط فعلی باشد.
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در نخســـتین کمیته مشـــترک وزارتی انرژی ایران و روسیه
مقرر شد شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه با تشکیل
کمیتـــه کاری پروژه گازرســـانی به پاکســـتان و هند از طریق
خلیج فارس و دریای عمان را بررسی عملیاتی کنند.
چهاردهمیـــن اجـــاس کمیســـیون دائمـــی مشـــترک
همکاریهای اقتصادی ایران و روســـیه روزهای دوشـــنبه و
سهشنبه هفته جاری در مسکو برگزار شد .مسعود کرباسیان
وزیـــر امـــور اقتصـــادی و دارایـــی در رأس هیأتـــی  75نفره
متشکل از مقامهای دولتی و بخش خصوصی برای شرکت
در چهاردهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای
اقتصادی ایران و روسیه ،صبح یکشنبه وارد مسکو شده بود.
هیات بلندپایه اقتصادی ایران در ســـفر سه روزه ب ه مسکو،
ضمن شرکت در اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای
اقتصادی دو کشور ،امضای سند اجالس کمیسیون مشترک
و چندین موافقتنامه همکاری و یادداشت تفاهم دوجانبه
و دیدار با مقامهای ارشـــد اقتصادی و سیاسی روسیه را نیز
در دســـتور کار خود داشـــت .در پایان چهاردهمین نشست
همکاریهـــای اقتصـــادی ایـــران و روســـیه 9 ،تفاهمنامه و
یکسند به امضا رسید.
ëëسند پایانی کمیسیون مشترک همکاری
ایران و روسیه امضا شد
ســـند پایانی چهاردهمین کمیســـیون مشـــترک همکاری
اقتصادی ایران و روســـیه شامگاه سهشـــنبه توسط وزیران
امـــور اقتصـــادی و دارایی ایـــران و وزیر توســـعه اقتصادی
روســـیه در هتل پرزیدنت مســـکو امضا شـــد.در چارچوب
ایـــن ســـند ،تفاهمنامـــه کارگـــروه وزارت انـــرژی روســـیه و
وزارت نفـــت ایران بـــرای همـــکاری درباره طـــرح لوله گاز
هند-ایران-پاکســـتان ،یادداشت تفاهم همکاری در زمینه
زمین شناســـی ،یادداشت تفاهم همکاری در زمینه تأمین
مالـــی و ســـرمایهگذاری در حـــوزه صنایع و معـــادن ایران،
یادداشت تفاهم تحقیق و توسعه مشترک در زمینه منابع
زیرزمینی و بستر دریای خزر منعقد شد .سند پایانی از طرف
مســـعود کرباســـیان وزیر امور اقتصادی و دارایی ،ماکسیم
اورشـــکین وزیر توســـعه اقتصادی روســـیه و مهدی سنایی
به امضا رسید.
ëëوزیر انرژی روسیه :قرارداد تا آخر سال امضا میشود
همچنیـــن وزیر انرژی روســـیه اعالم کرد :تـــا اول فروردین
امســـال شرکتهای روسی قرارداد توســـعه میدان نفتی با
ایـــران را امضا میکنند .بهگزارش رویترز ،الکســـاندر نواک
وزیر انرژی روســـیه اعالم کرد:شـــرکتهای نفتی روسی تا
21مـــارس (اول فروردیـــن) قرارداد توســـعه میادین نفتی
ایران را با طرف ایرانی امضا خواهند کرد.

عضـــو هیأت مدیره صندوق توســـعه ملی گفت :رئیس جمهـــوری به صندوق
ابالغ کرده که برنامه عملیاتی برای جذب ســـرمایه خارجی ارائه دهد که در این
زمینه طرحهایی اولویتبندی شدهاند .به گزارش مهر ،علیرضا ساعدی با بیان
اینکـــه رئیس جمهوری به صندوق ابالغ کرده کـــه برنامه عملیاتی برای جذب
ســـرمایه خارجی ارائه دهد ،تصریح کرد :طرحهایی برای این امر اولویتبندی
شـــده که عبارت است از طرحهایی که در برنامه ششم و ستاد اقتصاد مقاومتی
دیده شـــدهاند ،طرحهای نیمه تمام عمرانی کشـــور که از  ۷۰هزار طرح موجود
 ۱۴هزار طرح در قالب قراردادهایی مانند  pppقابلیت واگذاری دارد ،طرحهای
زیرســـاختی وزارتخانهها مانند  ،IPCطرحهای توســـعه منطقـــهای ،طرحهای
بخش خصوصی که با اتاق ایران هماهنگی شده است ،شرکتهایی که در بورس
ایران قابلیت معرفی دارند تا برای آنها اوراق بدهی خارج از کشور منتشر کنیم،
بخشـــی از هزینه طرح شرکتهای خارجی که در ایران سرمایهگذاری میکنند و
همافزایی در جذب فاینانسهای خارجی کشور.
صندوق توســـعه ملی بر اساس قانون برنامه ششـــم  ۳۰درصد از منابع نفت را
جذب میکند که ســـالی  ۲درصد به آن اضافه میشود و برای امسال  ۳۲درصد
در نظر گرفته شـــده است .عضو هیأت مدیره صندوق توسعه ملی با بیان اینکه
منابع صندوق در سه بخش هزینه میشود ،گفت :بخشی از این منابع در اختیار
بانکهـــا قرار داده میشـــود و صندوق با تأیید بانکها ارز مـــورد نیاز واحدهای
متقاضی را تأمیـــن میکند .وی افـــزود :بخش دوم هزینهکـــرد منابع صندوق،
وام تضمین شـــده که در موارد خاص بـــه دولت تعلق میگیرد که در این زمینه
۱۰میلیارد دالر منابع برای احیای دشتهای سیستان ،دریاچه ارومیه ،زایندهرود
و غیـــره اختصاص یافته اســـت .ســـاعدی تصریح کرد :بخش ســـوم هزینه کرد
منابع صندوق ،سرمایهگذاری در بازار سرمایه بینالمللی است که تنها موردی
اســـت که به صندوق اجازه ســـرمایهگذاری داده شده اما در این قسمت بهدلیل
تهدیداتـــی که برای منابع دولت در خارج از کشـــور وجـــود دارد ،اقدام عملیاتی
انجام نشده است.

امضای قرارداد تأمین و ساخت  450دستگاه واگن مترو

قرارداد همکاری تأمین و ســـاخت  450دســـتگاه مترو برای شهرهای اهواز ،شیراز و
تبریز بین ســـازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و شرکت پوژن چین روز
(چهارشنبه) امضا شـــد .بهگزارش ایرنا« ،منصور معظمی» معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل ایدرو در این آیین گفت :این قرارداد بهمنظور
حداکثر استفاده از توان داخلی کشـــور در حوزه واگن سازی ،طرف خارجی ملزم به
همکاری با شرکت واگن پارس اراک شد ،بر این اساس تولید و تأمین واگنهای مورد
نیاز با فناوری روز جهان برای نخستین بار در شرکت واگن پارس با مشارکت شرکت
خارجی انجام خواهد شـــد .وی افزود :تعداد واگنها در قرارداد مذکور 450دستگاه
برای شـــهرهای اهواز ،شـــیراز و تبریز خواهد بود و شـــرکت پوژن چین متعهد شده
اعتبار مالی پروژه تا سقف 85درصد را از منابع کشور چین تأمین کند .معظمی بیان
داشـــت :در این همکاری مشترک بهطور متوسط  35درصد و در نهایت 59درصد
داخلیســـازی واگنهای آلومینیومی در ایران انجام میشود که با این توافق برنامه
اســـتفاده از حداکثر توان و ظرفیت داخلی و انتقال فناوری و دانش فنی تحقق پیدا
خواهـــد کرد .وی تصریـــح کرد :با توجه بـــه مذاکرههای انجام شـــده برای تجهیز و
راهاندازی شرکت پارس مبلغ  25میلیون یورو سرمایهگذاری در نظر گرفته شده که
طرف خارجی برای این سرمایهگذاری اعالم آمادگی کرده است.
ëëقرارداد با رنو بر اساس منافع دو طرف منعقد شده است
رئیـــس هیأت عامـــل ســـازمان گســـترش و نوســـازی صنایع ایـــران (ایـــدرو) با رد
یکطرفهبودن قراردادهای پیشین به نفع شـــرکت خودروسازی رنو گفت :قرارداد
بـــا رنو دوطرفه بوده و تأمینکننده منافع هر دو شـــرکت اســـت .معظمی در جمع
خبرنـــگاران افزود :قرارداد با رنو طبق روال موجود در حال انجام اســـت و اکنون رنو
آماده انتقال منابع مالیشان به تهران هستند.
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علیرغـــم اعالم کاهـــش  ۴۹درصـــدی ظرفیت تولید
اخبار
کاغـــذ روزنامه ،چـــاپ و تحریر در ســـالجاری ،رئیس
ســـندیکای تولیدکننـــدگان کاغذ معتقد اســـت تولید
کاغذ تحریر حـــدود  ۷۰درصد و کاغـــذ روزنامه حدود
۱۰۰درصـــد کاهـــش یافتـــه اســـت .ابوالفضـــل روغنی
گلپایگانی در گفتوگو با ایســـنا ادامه داد :در حال حاضـــر تعرفه واردات کاغذ
صفر اســـت ،به واردکننـــدگان ارز مبادلهای اختصاص مییابـــد و آنها معاف از
پرداخت  ۹درصدی مالیات بر ارزش افزوده هستند .این در حالی است که هیچ
یک از تســـهیالت مورد اشـــاره برای واردکنندگان در بخـــش تولید وجود ندارد و
دست و پای آنها بسته شده است .رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای
ایران با بیان اینکه شرایط برابری بهمنظور فعالیت تولیدکنندگان و واردکنندگان
در حوزه کاغذ وجود ندارد ،گفت :هیچ کمکی به تولیدکنندگان کاغذ نمیشـــود
و در فضای کنونی شـــرایط برای تولیدکنندگان مهیا نیست و حتی دستگاههای
دولتـــی به برخی دالیل که قابل تأمل اســـت حاضرند کاغـــذ وارداتی با قیمت
باالتر که حدود  ۴۰درصد اســـت خریداری کنند .با چوب بیکیفیتی بر سر کاالی
داخلی میزنند و این در حالی اســـت که مقوله کیفیت کاغذ شاخصهای قابل
بررسی خود را دارند .روغنی گلپایگانی ادامه داد :در سالجاری قیمت کاغذ نیز
بهدلیل موارد عنوان شده بشدت گران شده و کاغذ تحریر از هر بند  ۶۰تا  ۷۰هزار
تومان به حدود  ۱۱۰هزار تومان رسیده و کاغذ روزنامه نیز از  ۲۱۰۰تومان به حدود
۳۵۰۰تومان افزایش قیمت داشته است.
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گزیده
ëëترامپ در رتبه 766
میلیاردرهای جهان قرار گرفت
شـــبکه خبـــری ســـیانان گـــزارش
داد :مجله فوربس فهرســـت جدید
میلیاردرهایجهانرامنتشرساخت
و نکته جالب توجه در این فهرست
ســـقوط  200رتبهای دونالد ترامپ و
قرار گرفتن در رتبه هفتصدوشصت
و ششـــمین میلیاردر جهان اســـت.
به گزارش ایرنا ،ســـیانان در ادامه
گـــزارش داد :ثـــروت دونالد ترامپ
بنابراینآمار3میلیاردو500میلیون
دالر اعالم شد.
ëëبازار نفت
جان تازهای گرفت
بـــازار جهانـــی نفـــت در هفتـــهای
که گذشـــت ،جـــان تـــازهای گرفت.
بهگـــزارش ایرنا ،انتظار مـــیرود که
روند افزایشـــی قیمت نفت با توجه
به پایان فصل سرما و کاهش تقاضا
برای وســـایل گرماســـاز با ســـرعت
کمتری ادامه داشته باشد ،اما ادامه
برنامه کاهش عرضـــه و پیشبینی
تحلیلگران از کاهش عرضه نفت در
بلندمدت ،همچنان سیر صعودی
قیمت این کاال را حفظ میکند.
ëëقیمت خاویار
به  ۱۰میلیون تومان هم رسید
خاویار پرورشـــی امسال تولیدش به
حدود پنج تن و صادراتش به حدود
 ۱.۲تن رســـید .البته ایـــن محصول
مصرفش در بازار داخلی داغ شده؛
بهگونـــهای کـــه در ایران تـــا کیلویی
۱۰میلیون تومان هم به فروش رفت
اما در بازار خارجی با وجود افزایش
مشـــتریان تا کیلویی شـــش میلیون
تومان صادر شد؛ لذا تولیدکنندگان
بـــه بـــازار داخلـــی تمایل بیشـــتری
پیداکردهاند.
ëëسرعت گرانی دالر دولتی
کم شد
بانـــک مرکـــزی دالر دولتـــی را برای
 ۳۷۴۱تومـــان قیمتگـــذاری کـــرد.
به گزارش ایســـنا ،با وجـــود اینکه از
ســـرعت رشـــد قیمت دالر در مرکز
مبادالت ارزی کم شده ولی افزایش
قیمـــت بـــرای آن همچنـــان وجود
دارد .این ارز در یک ماه اخیر حدود
 ۴۶تومـــان گران شـــده و از  ۳۶۹۵به
 ۳۷۴۱تومان رسیده است.

