
نوسان 5درصدي نرخ دالر از ابتداي سال
رييس كل بانك مركزي با اعالم اينكه دامنه نوسان نرخ دالر از ابتداي امسال تاكنون تنها 5 درصد بوده است، گفت: ميانگين ماهيانه رشد قيمت دالر كمتر از نيم درصد بوده و به نظر نمي رسد نگراني خاصي از اين بابت ايجاد شود. 
ولي اهلل سيف، رييس بانك مركزي، درباره قيمت دالر در بازار آزاد اظهار داشت: نرخ دالر در پنجم فروردين ماه امسال 38 هزار و 200 ريال )3820 تومان( بود كه اين رقم ديروز به 39 هزار و 30 ريال )3903 تومان( رسيد. وي 
ميزان افزايش قيمت دالر در مدت مذكور را 2/18 درصد برآورد كرد و گفت دامنه نوسان دالر نيز در اين مدت شش ماهه بسيار محدود بوده و چيزي حدود 1900 ريال )190 تومان( بود كه آن هم در دامنه 5 درصدي روي داده است .
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دولت دوازدهم بايد از 
اقتصاد نفتي فاصله بگيرد

رييس سازمان ديد بان شفافيت و عدالت 
با تشريح ويژگي هاي دولت رانتي گفت: 

دولت دوازدهم بايد از اقتصاد نفتي فاصله بگيرد. 
احمد توكلي در گفت وگو با مهر در خصوص فرمايشات 
اخير رهب��ري درباره دولت رانتي و ل��زوم توجه دولت 
به خروج از فضاي رانتي گفت: 50 س��ال است كه اين 
مس��اله مطرح اس��ت. وقتي اقتصاد نفتي ش��د، رانت 
هم نفتي مي ش��ود و دولت از موقعيت ماليات گيرنده 
و خدمت دهنده تبدي��ل به توزيع كنن��ده منابع ملي 
مي ش��ود؛ در حالي كه در ش��رايط طبيعي، دولت بايد 
از توليدكنن��ده مالي��ات بگيرد تا خدم��ات عمومي را 
تقديم م��ردم كند.  وي ادام��ه داد: در حالتي كه دولت 
از توليدكننده ماليات مي گيرد، صرفه دولت اين است 
كه توليد رشد كند چرا كه از مردم پول مي گيرد و بايد 
به آنها پاس��خگو باش��د كه با اين پول چه كاري انجام 
مي دهد. ولي وقتي دخالت در اقتصاد زياد باشد، دولت 
به توزيع كننده منابع ملي تبديل مي شود. در اين حالت 
چون درآمد دولت عمدتا به نفت متكي است، خودش 
را طلبكار حس مي كند كه در اين راس��تا براي رش��د 
و س��رانه عمراني به مردم پول مي ده��د؛ در نتيجه در 
موضع پاسخگو قرار نمي گيرد زيرا هر كسي كه به دولت 
نزديك تر يا اس��تقاللش به ظاهر قوي تر باشد مي تواند 
از دولت منابع بيش��تري بگيرد كه در اين صورت رانت 
ايجاد مي شود. بنابراين دولت نفتي، دولت رانتي است و 
اگر كسي اطالعات و نزديكي به صاحبان قدرت داشته 

باشد، بيشتر از منابع نفتي بهره مند مي شود. 
رييس سازمان ديد بان شفافيت و عدالت افزود: بنابراين 
نكته اي كه رهبر انقالب به آن اشاره كردند، يك حقيقت 
50 ساله  است كه ما 40 سال است داريم تالش مي كنيم 
از آن نجات پيدا كنيم و گرچه توفيقات زيادي داشتيم 

ولي هنوز از اين مساله نجات پيدا نكرده ايم. 
وي تصريح كرد: مساله اي كه رهبري به آن اشاره كردند، 
نه فقط يك تذكر سياسي بلكه يك تذكر اقتصادي است. 

در عين حال جنبه تاريخي هم دارد. 
توكلي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا چنين فضايي 
تشديد شده كه تاكيد مجدد رهبري را به دنبال داشته 
اس��ت، اظهار داش��ت: به دليل اينكه ركود زياد است، 
دولت دوازدهم در ش��رايط فعلي مجبور اس��ت نفت را 
نقش پيشران بداند و همت خود را صرف اين مساله  كند 
تا تحريم نفتي را بشكند و در اين راستا موفق هم عمل 
كرده است. همين مساله موجب اتكا و توجه بيشتر به 
نفت مي شود اما بسياري از اقتصاددانان همچون بنده يا 
افراد مجرب مانند رهبري ممكن است كه نفت را بخش 
پيشرو ندانند. وي توضيح داد: دولت در نظر دارد نفت را 
بخش پيشران و پيشرو قرار دهد كه اين مساله ممكن 
است توجه زيادي را متوجه نقش نفت سازد و اتكا به آن 
را بيشتر كند. به نظر مي رسد تذكر مطرح شده توسط 

رهبري معطوف به همين مساله است. 
رييس سازمان ديده بان ش��فافيت و عدالت با اشاره به 
اينكه اين بحث ها تا حدودي در دوره جنگ هم مطرح 
بود، گفت: آن زمان ناچار بوديم به نفت تكيه كنيم، در 
حالي كه همه دلمان مي خواست از نفت بُريده شويم به 
دليل اينكه زمان جنگ امكاناتي وجود نداشت و بيشتر 
به نفت اتكا مي شد. ولي توفيقاتي كه در دوره سازندگي 
و دوره هشت ساله آقاي هاشمي رفسنجاني از اين حيث 
ديده شد، مقدار سهم واردات از توليد ملي كاهش پيدا 
كرد و اين يعن��ي آغاز متنوع س��ازي اقتصاد و كاهش 
س��هم نفت در اقتصاد؛ در نتيجه سهم واردات از توليد 
ملي كاهش پيدا كرد و ما به اقتصاد غيرنفتي نزديك تر 
شديم؛ اگرچه اين عبور از نفت، كامال موفقيت آميز هم 
نبود ولي سعي شد كه از دولت رانتي فاصله گرفته شود. 
توكلي با اش��اره به سخنان رهبر انقالب و تاكيد ايشان 
بر لزوم محس��وس بودن كاهش تورم در س��بد هزينه 
خانوار گفت: آماري كه دولت در زمينه كاهش نرخ تورم 
ارايه مي دهد، از نظر علمي درست است، اما نماياننده و 
بازتاب دهنده خوبي براي واقعيت نيست. به طور مثال 
اعمال نرخ تورم، ميانگيني از سبد خدمات كاالها است 
كه تمام مردم ش��هر يا كش��ور از آن استفاده مي كنند 
و ميانگين گيري هميش��ه كار را س��اده اما بسياري از 

واقعيت ها را پنهان مي كند. 
وي افزود: به طور مثال در اين سبد، ماشين پورشه، نان، 
گوشت، تخم مرغ، مدرسه رفتن و آمپول زدن هم وجود 
دارد. ولي اغلب مردم ماشين گران قيمت پورشه، گوشت 
و فرش دستباف استفاده نمي كنند. دسته اي ديگر كه 
اغنيا هستند، از اين قبيل مسائل استفاده مي كنند. اين 
سبد متوسط به پاي همه نوشته مي شود و تغييرات آن، 
به عنوان نرخ تورم اعالم مي شود؛ در حالي كه تورم در 
بخش هاي مختلف متفاوت است. به طور مثال درصد 
گران ش��دن موادغذايي و آشاميدني بيشتر از گوشت، 
فرش و ماش��ين اس��ت، در نتيجه اف��رادي كه غذاي 
بيش��تري مصرف مي كنند و پول بيش��تري براي آن 
مي پردازند، فشار بيشتري را متحمل مي شوند تا كساني 
كه پولشان را براي اتومبيل خارجي صرف مي كنند. اين 
در حالي است كه نرخ تورم هميشه براي فقرا بيشتر از 
متوسط رش��د قيمت ها و براي اغنيا كمتر از نرخ اعالم 
شده است. بنابراين در هر طبقه اي فقرا با نرخ هاي باالتر 

و اغنيا با نرخ هاي كمتري روبه رو هستند. 
رييس سازمان ديده بان شفافيت و عدالت خاطرنشان 
كرد: به همين دليل دولت بايد توجه داش��ته باشد كه 
وقتي مي گويد نرخ تورم تك رقمي ش��ده، تصور اين را 
نداشته باشد كه به طبقات فقير و ضعيف كمك فراواني 
كرده بلكه اين نشان مي دهد كه مردم بايد اين مساله را 
تحمل كنند. وي تصريح كرد: البته راه ديگري نيز وجود 
دارد كه بتوان تورم را كم ولي قدرت خريد را زياد كرد؛ 
اگر دس��تمزدها با نرخ باالتري از نرخ تورم رشد كند، با 
اينكه تورم وجود دارد، قدرت خريد رش��د مي كند. به 
طور مثال شما 100 تومان پول داريد، 10 درصد تورم 
وجود دارد و به اندازه 90 تومان سال گذشته مي توانيد 
خريد كنيد. حال اگر به جاي هشت تومان، 15 تومان 
به ش��ما حقوق بدهند، بنابراين دو تومان قدرت خريد 
كمتر مي ش��ود. اگر 15 تومان حق��وق دريافت كنيد 
با اينكه ن��رخ تورم 10 درصدي وج��ود دارد، چون 15 
درصد به شما اضافه حقوق پرداخت شده، قدرت خريد 
باال مي رود. بنابراين پرسش رهبري مبني بر اينكه آيا 
سياست هاي توزيعي درآمدي مردم با سياست هاي نرخ 
تورم سازگاري دارد، بس��يار منطقي بوده است. يعني 
اگر با وضعيت تورم، توليد بهتر ش��ود، اين مساله مانند 

سال هاي اول جنگ مثبت خواهد بود. 

   انص�راف عراق از تغيير قيمت گ�ذاري نفت براي 
مشتريان آسيايي. ايسنا

    رييس جمهوري ونزوئال: توافق كاهش توليد نفت 
دوباره تمديد مي شود. ايرنا

    معاون وزير راه و شهرس�ازي در ديدار با س�فير 
بالروس گفت:  نياز ما به فعال  شدن مسير ديگري غير 

از تركيه براي اتصال ايران به اروپا است. وزارت راه
    توليد 2 اتوبوس متوقف شد. ايسنا

    مج�ري فاز 11 مي�دان گازي پ�ارس جنوبي: اگر 
پيمانكار خارجي نتواند به تعهدات خود در خصوص 
خريد كاالي داخلي و خدمات فني شركت هاي ايراني 

عمل كند، مشمول جريمه مي شود. صدا و سيما
   س�فارش خريد ۴00 هزار تني جو و ذرت ايران به 

سد تحريم بانكي خورد. تسنيم
    برنامه ريزي براي رش�د فروش صنعت خودرو به

 50 ميليارد دالر. ايسنا

عددنوشت

سرخط خبرها اعالن معدن

وزير، هماهنگي 
مي خواهد

مع�اون وزي�ر صنع�ت، 
مع�دن و تجارت ب�ا بيان 
اينك�ه نقش�ه هاي ي�ك 
ص�د ه�زارم كل مع�ادن 
ايران منتش�ر ش�ده و در 
اختي�ار س�رمايه گذاران 
ق�رار مي گي�رد، گف�ت: 
هماهنگ�ي كامل معدن و 
صنايع معدني، خط مشي 
وزير صنعت است. در دنيا 
توس�عه در ح�وزه فوالد، 
خ�ود مترادف با توس�عه 
است به اين معنا كه يكي 
از پارامترهاي توس�عه و 
پيشرفت كشورها مصرف 

فوالد است.

معامله گ��ران بورس تهران در حالي با معامالت كم حجم مواجه ش��دند كه به مدد حمايت ش��ركت هاي حقوقي  
پااليشي نماگرهاي بورس تهران سبزپوش باقي ماندند و معامالت درون گروهي در هلدينگ خليج فارس سوپاپ 
 اطمينان نماگر بورس شد. شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران تا پايان معامالت ديروز چهارشنبه با افزايش

 54 واحدي روي رقم 83 هزار و 523 واحد ايس��تاد. شاخص كل هم  وزن اما با افزايش 5 واحدي عدد 17 هزار و 546 واحد را به 
نمايش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 21 واحدي به رقم 91 هزار و 189 واحد دست يافت. شاخص بازار اول اما 
در حالي با كاهش 52 واحدي به رقم 58 هزار و 144 واحد دست يافت كه شاخص بازار دوم با افزايش 611 واحدي عدد 184 هزار 
و 118 واحد را به نمايش گذاشت. همچنين شاخص كل فرابورس )آيفكس( بدون تغيير چنداني به رقم 944 واحد رضايت داد. 
معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي مپنا با 52 واحد، ملي صنايع مس ايران با 49 واحد و بانك ملت با 24 واحد كاهش 
بيش��ترين تاثيرمنفي را بر محاس��به ش��اخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل، معامالت س��هام در نماد معامالتي 
ش��ركت هاي پااليش نفت بندر عباس با 34 واحد، پااليش نفت تهران با 32 واحد و آس��ان پرداخت پرشين با 22 واحد افزايش 
بيشترين تاثير مثبت را در برآورد اين نماگر به دوش كشيدند. به گزارش فارس، ارزش كل معامالت ديروز بورس تهران در حالي 
به بيش از 242 ميليارد تومان نمايش داده ش��د كه ناشي از دست به دس��ت شدن بيش از 588 ميليون سهم و اوراق مالي قابل 
معامله طي 51 هزار و 25 نوبت داد و ستد بود. با اين همه ارزش معامالت بورس در بازار نقد از 140 ميليارد تومان فراتر نرفت. به 

گزارش فارس، ديروز در بازار 2 بورس تهران كه به 
معامالت درون گروهي سهامداران عمده اختصاص 
دارد اندكي بيش از 44 ميليون سهم پااليش نفت 
تبريز به ارزش بيش از 24 ميليارد تومان كد به كد 
شد. 21 ميليون س��هم فوالد مباركه نيز به ارزش 
بي��ش از 4 ميليارد توم��ان كد به كد ش��د، ديروز 
همچنين بيش از 6/5 ميليون سهم پتروشيمي فجر 
به ارزش 3/5 ميليارد تومان ميان سهامداران عمده 

اين سهم با معامالت انتقالي روبه رو بود. 

براساس آماري كه وزارت راه و شهرسازي اعالم كرده بدون احتساب راه هاي روستايي در حال حاضر 87 هزار و 166 
كيلومتر راه فعال در تمام اس��تان هاي ايران وجود دارد، راه هايي كه به آزادراه، بزرگراه، راه اصلي و راه فرعي تقسيم 
مي شوند. به گزارش ايسنا، براساس اين گزارش در حال حاضر در ايران 2401 كيلومتر آزادراه، 16 هزار و 627 كيلومتر بزرگراه، 25 
هزار و 538 كيلومتر راه اصلي و 42 هزار و 601 كيلومتر راه فرعي وجود دارد. در نگاه كلي به ميزان راه هاي فعال در هر استان، استان 
فارس با داشتن 9 هزار كيلومتر بيش از 10 درصد از جاده هاي ايران را در خود جاي داده است كه از اين نظر ركوردار به حساب مي آيد. 
پس از فارس استان هاي خراسان رضوي با 7/4، كرمان با 7/3، سيستان و بلوچستان با 7/2 و دو استان اصفهان و خراسان جنوبي با 6/2 
درصد قرار گرفته اند. در اين آمار استان تهران با قرار گرفتن 940 كيلومتر راه تنها 1/1 درصد از جاده هاي كشور را به خود اختصاص 
داده است. از نظر پوشش آزادراهي شرايط كشور با وجود تمام اقدامات انجام گرفته هنوز با استانداردها فاصله زيادي دارد. طبق آخرين 
گزارش هاي وزارت راه و شهرسازي در حال حاضر 13 استان كشور از نعمت آزادراه محروم هستند و در تعدادي از استان ها ميزان آزادراه 
حتي به 100 كيلومتر نمي رسد. در بين استان هايي كه آزادراه به آنها رسيده استان اصفهان با ثبت 399 كيلومتر صدرنشين است و 
پس از آن اس��تان آذربايجان شرقي با 234، استان قم با 229، قزوين با 217، مركزي 207 و زنجان با 200 كيلومتر آزادراه فعال قرار 
گرفتند. استان تهران نيز طبق آخرين آمارها 197 كيلومتر آزادراه فعال دارد. در طرف مقابل، استان هايي مانند سيستان و بلوچستان، 
كردستان، ايالم و ديگر استان هايي كه كمتر از بخش هاي ديگر كشور توسعه يافته اند، كمترين ميزان دسترسي به آزادراه و اتوبان را دارند. 
در حوزه راه هاي اصلي وضعيت تمام استان ها شاخص هايي مثبت را نشان مي دهد، اما تنها تعداد محدودي از استان هاي كشور بيش 
از 1000 كيلومتر راه اصلي دارد. در اين آمار اس��تان كرمان با 1728 كيلومتر صدرنشين است و پس از آن اصفهان با 1695، فارس با 
1590، خراسان رضوي با 1150 و خوزستان با 1053 كيلومتر قرار دارد. در حوزه راه هاي اصلي نيز باالترين آمار به خوزستان اختصاص 
يافته كه با 2673 كيلومتر بيشترين پوشش راه اصلي را به خود اختصاص داده است. پس از آن استان هاي سيستان و بلوچستان، فارس، 
اصفهان، خراسان رضوي و كرمان قرار گرفته اند. در حوزه راه هاي فرعي استان فارس با فاصله بسيار زياد بيشترين پوشش را به خود 
اختصاص داده است و بر اين اساس 5195 كيلومتر از راه هاي فرعي كشور در استان فارس قرار گرفتند. پس از آن استان هاي خراسان 
جنوبي و رضوي، سيستان و بلوچستان، كرمان، هرمزگان، آذربايجان غربي و شرقي و اصفهان بيشترين سهم را به خود اختصاص دادند. 
 برآوردهاي وزارت راه و شهرس��ازي نش��ان مي دهد از مجم��وع راه هاي فعال در اي��ران تنها 2/8 درصد آزادراه هس��تند و پس از آن

 19/1 درصد بزرگراه، 29/3 درصد راه اصلي و 48/9 درصد راه فرعي به حساب مي آيد. 

كدام استان ها بيشترين آزادراه را دارند؟تقويت 5۴ واحدي شاخص كل بورس
راهبورس

بخش معدني كش��ور يكي 
از بخش هايي است كه بعد 
از برج��ام ميزبان بس��ياري از هيات هاي 
مختلف خارج��ي بود و س��رمايه گذاران 
زيادي تماي��ل به حضور در بخش معدني 
ايران داشتند. بخش��ي كه قرار بود زماني 
جاي درآمد نفت را بگيرد و جايگزين نفت 
ش��ود حاال چش��م انتظار فاينانسورهاي 
جديدي اس��ت ك��ه قرار اس��ت كارهاي 
توس��عه اي ايران در اين بخ��ش را انجام 
دهند. البته از همان ابتدا هم مشخص بود 
كه بخش معدني ايران با همه مزيت هايش 
اما براي جذب سرمايه گذاري زمانبر تر از 

ساير بخش ها حاضر خواهد شد. 
 اما گويا اين تالش ها در حال به ثمر نشستن 
اس��ت به گونه اي كه مهدي كرباس��يان، 
مع��اون وزير صنعت، مع��دن و تجارت، از 
انعقاد قرارداد فاينانس ميان ايران و آلمان 
طي روزهاي گذش��ته خب��ر داده و گفته 
اس��ت: »خبرهاي خوش از فاينانس هاي 
معدني كشورهاي مختلف دنيا براي ايران 

در راه است. خبرهاي خوش فاينانسي براي 
معدن و صنايع معدني ايران در راه است. دو 
تا طرح بسيار خوب كه نهايي شده شامل 
توس��عه فوالد هرمزگان و توسعه جديدي 
كه در فوالد مباركه رخ خواهد داد، دو روز 
قبل فوالد مباركه با طرف آلماني به نتيجه 
رس��يده اس��ت كه در آين��ده اي نزديك، 
خبرهاي خوش آن را اعالم خواهيم كرد.«

هر چند كه وي از اع��الم حجم فاينانس  
آلماني ها براي ف��والد مباركه خودداري 
كرد اما ادامه داده است: »فاينانس آلمان 
براي فوالد مباركه اكنون نهايي شده ولي 
بايد اجازه بدهيد كه امضا ش��ود و سپس 
رق��م آن را اعالم كرد. البت��ه ايتاليايي ها 
ه��م فاينانس هايي را ب��راي ايران در نظر 
گرفته اند. البت��ه مذاكراتي با چيني ها نيز 
صورت گرفت��ه تا بتوان فاينانس چيني را 
هم جذب كرد، خوش��بختانه توافقي هم 
كه اخيرا وزارت اقتصاد با كره جنوبي كرده 
است نيز ش��رايط خوبي را براي فاينانس 
مع��دن و صنايع معدن��ي اي��ران فراهم 
مي كند؛ البته به تازگي مذاكراتي را هم با 
معاون سايناشور چين داشته ام، اميدواريم 

در نيمه دوم سال بتوانيم خبرهاي خوش 
فاينانسي داشته باشيم.«

 اين معاون وزير صنع��ت، معدن و تجارت 
در عين حال گفته است: » خبر خوش ديگر 
اين اس��ت كه طرح پرونده 4 زغال سنگ 
طبس كه فاينانس آن منتفي ش��ده بود با 
حمايت وزارت اقتصاد و دولت در دس��تور 
كار ق��رار گرفت��ه و اميد تا پاي��ان مهرماه، 
كلنگ عمليات زغال سنگ پرونده 4 طبس 

را بزنيم.«
كرباسيان البته در ادامه در مورد پرونده 
دامپين��گ ف��والد اي��ران گف��ت: »ما از 
ابت��دا اعتقاد داش��تيم كه اي��ن موضوع 
غيركارشناس��ي و بي پاي��ه اس��ت؛ ما از 
ابتدا دامپينگ فوالد را قبول نداش��تيم؛ 
بعضي افراد در حوزه ف��والد حرف هايي 
از س��ر دلس��وزي زدن��د و اطالعات��ي و 
اخباري ارايه كردند و برخي شركت هاي 
اروپايي و آسيايي دالل - كه در اروپا بازار 
داشتند- جوسازي كرده و بحث دامپينگ 
فوالد ايران را مطرح كردند. با اطالعات و 
اس��نادي كه ارايه شد، موضوع دامپينگ 

فوالد ايران رد شد.«

 صادرات فوالد ايران به كانادا، اروپا و آسيا
مع��اون وزير صنعت، مع��دن و تجارت با 
بي��ان اينكه نقش��ه هاي يك ص��د هزارم 
كل مع��ادن اي��ران منتش��ر ش��ده و در 
اختيار س��رمايه گذاران ق��رار مي گيرد، 
گفت: »هماهنگ��ي كامل معدن و صنايع 
معدني، خط مشي وزير صنعت است. در 
دنيا توسعه در حوزه فوالد، خود مترادف 
با توس��عه اس��ت به اين معنا ك��ه يكي از 
پارامترهاي توس��عه و پيشرفت كشورها 
مصرف فوالد اس��ت. به اين معنا كه ايران 
بايد براي رسيدن به اين پارامتر به توليد 
و كيفيت محصوالت توج��ه كند؛ ضمن 
اينكه مصرف نيز در جامعه وسيع تر شود.«

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: 
» انحالل شركت ملي فوالد يكي از اتفاقات 
نامب��ارك بود كه نش��ان م��ي داد حوزه 
فوالد، از صورت مس��اله پاك شده است؛ 
در حالي كه مي توانس��تند آن را كوچك 
كرده و وظايف آن را تا 90 درصد كاهش 
دهند؛ بنابراين از تصميمات خوب دولت 
يازدهم اين بود كه به احياي شركت ملي 
فوالد راي داد. در دولت يازدهم، بازگشت 
به وضعيت مناسب در شركت ملي فوالد 
در دس��تور كار قرار گرفت، اين در حالي 
است كه در سال 83 وزير وقت، طرحي را 
به شوراي اقتصاد ارايه كرد كه 4 ميليون 
تن طرح فوالدي ايجاد و احداث شود، اما 
در دولت هشتم، به تصويب نرسيد يا ابالغ 
نش��د، در حالي كه در دولت نهم، تصميم 
بر اين شد كه هشت طرح 800 هزار تني 
جايگزين اين طرح 4 ميليون تني ش��ود، 
در حال��ي كه برخي از اين طرح ها، نه آب، 

نه برق و نه زيرساخت داشت.«
كرباس��يان با اش��اره ب��ه كلنگ زني يك 
هفته اي هف��ت طرح ف��والدي در دولت 
نهم تصريح كرد: »جاي��ي كه كلنگ زني 
مي شود، ديگر نمي توان اجرايش را ملغي 
كرد، بنابراين ما نيز به عنوان يك تعهد، كار 
را پيگيري كرديم و هفت طرح فوالدي را 
در حال تكميل داريم. فوالد ش��ادگان و 
ميانه هم اكنون در حال توليد هستند، اين 
در حالي اس��ت كه زنجيره فوالد در سال 
2015 دچار چالش ج��دي افت قيمتي 
ش��د، اما اكنون قيمت رو به رش��د است، 
ضمن اينك��ه توليد و اش��تغال و توجه به 
صادرات، در حوزه فوالد به خوبي حاصل 
شده اس��ت. فوالد سال گذشته بيش از 6 
ميليون تن صادرات داشته است، در حالي 
كه در سال 91، كل صادرات كشور 200 

هزار تن بوده است.«
كرباس��يان گف��ت: »بناي وزي��ر صنعت 
در حوزه مع��دن و صناي��ع معدني بر دو 

محور اس��ت، به اين معنا ك��ه بين حوزه 
معدن و صناي��ع معدني هماهنگي كامل 
در سياس��تگذاري، نظ��ارت و اجرا وجود 
 داش��ته باش��د، ضمن اينكه نقش��ه هاي 
يك صد هزارم كل معادن ايران منتش��ر 
شده و به زودي در اختيار سرمايه گذاران 
قرار مي گيرد. اين در حالي است كه اكنون 
صادرات فوالد ايران به آسيا، كانادا و اروپا 

صورت مي گيرد.«
وي اظهار داش��ت: »انتظار ما از ش��ركت 
ملي فوالد اين اس��ت كه به عنوان بازوي 
وزارتخانه، به اجراي طرح ها نظارت كنند؛ 
ضمن اينكه يك موض��وع جديد در دوره 
دول��ت دوازدهم، تخصص��ي عمل كردن 
است و بايد همه وظايف خود را به صورت 
تخصصي انجام دهند. ضمن اينكه نبايد 
يك ش��ركت فوالدي براي تعرفه، توازن 
از ش��مش و مش��كالت محيط زيستي، 
سرگردان باشد. جايگاه اين امر هم شركت 
ملي فوالد اس��ت كه بايد اين وظيفه را به 
عهده گيرد، ضمن اينكه ظرف دو س��ال 
آينده، س��فره هفت طرح فوالدي را جمع 

خواهيم كرد.«

هول نزنيد جاي مديران باسابقه را 
بگيريد

كرباس��يان گفت: » هول نزنيد كه بياييد 
جايگاه مديران باس��ابقه دهه ش��صتي را 
بگيريد، چراكه ما آن سال ها تالش كرديم 
كه س��عي و خطا نكني��م، در حالي كه در 
دولت نهم و دهم، مشاوران جوان تشكيل 
شد، اين درحالي اس��ت كه برخي از اين 
افراد كم تجربه بودند و در كنارشان، افراد 
خناس و داللي ق��رار گرفتند كه به جاي 
وزارتخانه، آنها را روانه زندان اوين كردند؛ 
نبايد اين تجرب��ه را تكرار كرد؛ پس نبايد 
براي اين كار عجله كرد. تا كي مي توانيم 
ش��مش توليد و صادر كنيم، در حالي كه 
اكن��ون رقيب ف��والد، آلومينيوم اس��ت. 
پس باي��د براي بقاي خ��ود، فكري كنيم 
و در مورد فوالد، از وضعيت كنوني خارج 
شويم، راهكارهايي هم بايد براي طرح هاي 

جديد ارايه دهيم.«
همچنين سجاديان، رييس هيات مديره 
ش��ركت ملي ف��والد در مراس��م توديع و 
معارفه مديرعامل جدي��د گفت: »دولت 
بنا دارد كه 2000 ني��روي نخبه جوان را 
از دانش��گاه هاي كشور جذب كند، بر اين 
اس��اس تقاضاي ما اين است كه 40 تا 50 
نخبه در حوزه ف��والد، جذب اين صنعت 
ش��ود. اتمام طرح هاي نيمه تمام فوالدي 
يكي از ماموريت ه��اي جديد مديرعامل 

جديد شركت ملي فوالد است.«

درصدتغييرمقدارعنوان شاخص 
83523/805۴/590/07شاخص كل

270۴617/600/07شاخص قيمت )وزني-   ارزشي(
175۴6/305/510/03شاخص كل )هم وزن(

13285/10۴/200/03شاخص قيمت )هم وزن(
91189/2021/2۴0/02شاخص آزاد شناور

0/09-52/38-581۴۴/30شاخص بازار اول
18۴118/70611/630/33شاخص بازار دوم

گروه اقتصادي

يك مقام مسوول در بانك مركزي گفت: فرآيند 
مديريت دارايي ها و بدهي هاي تعاوني اعتبار در 
حال تصفيه »افضل توس« توسط بانك آينده با همكاري بانك 

مركزي و پس از اخذ نظر مرجع قضايي در حال انجام است. 
به گزارش بانك مركزي، عباس كمره ئ��ي، مديركل نظارت بر 
بانك ها و موسسات اعتباري بانك مركزي با اشاره به تجمع روز 
گذشته در مقابل شعبه مركزي بانك آينده گفت: تجمع ديروز در 
مقابل شعبه مركزي بانك آينده توسط عده اي از سپرده گذاران 
تعاوني اعتبار منحله »افضل توس« بوده اس��ت و اخبار برخي 
رس��انه هاي مجازي كه اين افراد را س��پرده گذاران بانك آينده 

معرفي كرده اند، صحت ندارد. 
وي با توصيه س��پرده گذاران به حفظ آرامش و اطمينان نسبت 
به محفوظ بودن س��پرده هاي آنها تاكيد كرد: متاسفانه برخي 
شايعه سازان براي ايجاد اختالل در كاركرد نظام بانكي و آسيب 
زدن به حيثيت آن، شايعاتي چون بروز مشكالت براي بانك ها 
منتشر مي كنند و سپرده گذاران را براي خروج سرمايه هاي خود 
از بانك ها براي رس��يدن به اهداف خويش ترغيب مي كنند كه 
با قاطعيت ضمن رد اين گونه شايعات، از سپرده گذاران محترم 
درخواست مي كنيم با حفظ آرامش، بانك آينده را كه براي ايفاي 
مس��ووليت اجتماعي خود وظيفه تعيين تكليف س��پرده هاي 
موسسه منحله افضل توس را به عهده گرفته است، ياري كنند. 

كمره ئي افزود: بانك آينده همچون ساير بانك هاي رسمي كشور 
با صالبت به فعاليت خود ادامه خواهد داد و سپرده هاي مردمي 
در اين بانك محفوظ است. بر اين اساس سپرده گذاران محترم 
به شايعات منتشر شده در رسانه هاي مجازي كه عموما خارج از 

كشور مديريت مي شوند، توجه نكنند. 

اين مقام مس��وول بانك مركزي در خص��وص آخرين وضعيت 
مديريت دارايي ها و بدهي هاي تعاوني اعتبار افضل توس گفت: 
مديريت دارايي ه��ا و بدهي هاي تعاوني اعتب��ار افضل توس با 
حدود 1000 نفر كارمند و 217 ش��عبه به بان��ك آينده واگذار 
شده است. ضمن آنكه انعقاد قرارداد واگذاري تمام امور و وكالت 
انتق��ال دارايي هاي تعاون��ي مذكور به بانك آينده، بازرس��ي از 
عمليات و عملكرد ش��عب تعاوني، بررس��ي كيفيت تسهيالت 
اعطايي و سپرده ها، بررسي و كارشناسي و ارزيابي امالك تعاوني، 
حسابرسي از حساب ها و عمليات تعاوني از جمله اقداماتي است 

كه توسط بانك آينده در حال انجام است. 
كمره ئي همچنين آخرين وضعيت مديريت دارايي ها و بدهي ها 
و س��اماندهي تعاوني اعتبار وحدت )آرمان( با حدود 1000 نفر 
كارمند و 145 ش��عبه توسط موسس��ه اعتباري ملل را تشريح 
كرد و گفت: موسس��ه اعتباري »ملل« در همين راستا اقدامات 
موثري از جمله بازرسي اجمالي از حدود 60 شعبه تعاوني، كنترل 
و شناس��ايي اس��ناد به نام تعاوني وحدت، كارشناسي امالك، 
راه اندازي اتوماس��يون اداري، افتتاح حساب براي واريز حقوق 
پرس��نل تعاوني، اختصاص و اعالم شماره حساب براي تعاوني 
وحدت براي واريز هرگونه وجه مربوط به تعاوني به آن حس��اب 

نزد موسسه را به عمل آورده است. 
مديركل نظارت بر بانك ها و موسس��ات اعتباري بانك مركزي 
در خص��وص مديريت دارايي و بدهي ه��اي تعاوني اعتبار البرز 
ايرانيان گفت: مديريت دارايي و بدهي هاي تعاوني اعتبار »البرز 
ايرانيان« با حدود 200 نفر كارمند و 30 شعبه مطابق برنامه ريزي 
انجام شده، به بانك »تجارت« واگذار شده است ليكن پرونده اين 
تعاوني با دقت و سرعت در مرجع قضايي در حال رسيدگي است .

هندوانه باز هم مانند ماه ها و سال هاي گذشته در 
صدر سنگين ترين صادرات محصوالت كشاورزي 
 قرار گرفت و با بيش از 503 هزار تن در پنج ماهه امسال حدود

 18 درصد بيشتر از پارسال ش��د اما با وجود افزايش دو سنتي 
قيمت اين محصول نس��بت به س��ال گذش��ته همچنان جزو 

ارزان ترين و آب دارترين صادرات ايران محسوب مي شود. 
در پنج ماهه نخست امسال 503 هزار و 798 تن و 635 كيلوگرم 
هندوانه به ارزش 97 ميليون و 798 هزار و 33 دالر به 29 كشور 
مختلف صادر شد كه نسبت به همين بازده زماني در سال گذشته 
حدود 18 درصد از نظر وزني و حدود 33 درصد از نظر ارزش��ي 

افزايش يافته است. 
بالروس، اتريش، آذربايجان، آرژانتين، ارمنس��تان، اس��توني، 
افغانس��تان، آلمان، امارات متحده عربي، انگلس��تان، بحرين، 
بلغارستان، پاكستان، تاجيكستان، تركيه، تركمنستان، روماني، 
سوئد، عراق، عمان، فدراسيون روسيه، قبرس، قزاقستان، قطر، 
كويت، گرجستان، لهستان، مجارستان و هلند مشتريان هندوانه 

ايراني در پنج ماهه نخست امسال بودند. 
 صادرات محصوالت ارزان تر از يك دالر

 خيانت به منابع آبي كشور است
البته در اين ميان نام كشورهايي مانند آلمان، اتريش، انگلستان، 
هلند، سوئد و... از اتحاديه اروپا و كشورهاي دورافتاده اي مانند 
آرژانتين نش��ان دهنده كيفيت و قيمت مناسب هندوانه ايراني 
براي بازار جهاني است اما اين افزايش صادرات نمي تواند اتفاق 
خوشايندي براي كشور در زمينه تجارت محصوالت كشاورزي، 
كاالهاي غيرنفتي يا حتي ايران از نظر منابع محدود و بحراني آب و 
خاك باشد، چرا كه هندوانه جزو آب برترين محصوالت كشاورزي 

است كه در رديف پايين ترين قيمت نيز قرار دارد و در اين زمينه 
بايد توليد و تج��ارت آن را كنترل كرد، چرا كه به جاي هندوانه 
آب را كه در ايران بحراني است، صادر مي كنيم و به نوعي گرفتار 

صادرات آب مجازي شده ايم. 
در ميان مشتريان هندوانه ايران، عراق با خريد بيش از 321 هزار 
تن از اين محصول 63/80 درصد سهم بازار آن را از آن خود كرده و 
رتبه نخست را در ميان ديگر خريداران دارد و پس از آن امارات با 
99 هزار تن، تركيه با 36 هزار تن، كويت با 12 هزار تن، افغانستان 
با 9000 تن، قطر با 8000 تن و عمان با 7000 تن در رتبه هاي 

بعدي مقاصد صادراتي هندوانه ايراني قرار دارند. 
قيمت اين محصول آب بر نيز گرچه با افزايش دوسنتي نسبت 
به پنج ماهه نخست سال گذشته مواجه شده و به كيلويي حدود 
19 سنت رسيده است اما از نظر كارشناسان اقتصادي در حوزه 
كشاورزي مانند عيسي كالنتري وزير اسبق كشاورزي و رييس 
كنوني س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت، حداقل قيمت يك 
محصول صادراتي كشاورزي از نظر اقتصادي و از حيث مسائل 
مرتبط با اقتصاد آب و توس��عه پايدار بايد يك دالر باش��د و اگر 
يك محصول كمتر از كيلويي يك دالر صادر شود خيانت به آب 
بحراني ايران و منابع معدود آن است كه وزارت جهاد كشاورزي 

بايد آن را مديريت كند. 
يك��ي از انتقاداتي كه ب��ه مديريت بخش كش��اورزي در ايران 
مي ش��ود، باال بودن ص��ادرات هندوانه ايراني اس��ت. هندوانه 
محصولي بس��يار آب بر اس��ت و توليد آن براي كشورهايي كه 
مشكالت كم آبي دارند چندان به صرفه نيست. بسياري صادرات 
هندوان��ه را مصداق ص��ادرات آب مي دانند و ب��اور دارند توليد 

هندوانه در ايران بايد تنها به اندازه ميزان مصرف داخلي باشد.

صادرات هندوانه ركورد شكستجزييات ساماندهي سه تعاوني غيرمجاز
صادرات ميوهموسسات غير مجاز

بانك »گلدمن س��اچ« امريكا اعالم كرد، توفان هاروي 
و ايرم��ا منجر به كاهش تقاضاي 900 هزار بش��كه اي 
نفت در امريكا مي ش��ود. به گزارش اويل پرايس، بانك 
»گلدمن س��اچ« امريكا در تازه ترين اظهارنظر خود در 
مورد تاثير توفان ه��اروي و ايرما  روي بازار نفت امريكا 
اعالم كرد، انتظار مي رود تقاضاي نفت در اياالت متحده 
در م��اه جاري ميالدي به دنبال اين توفان ها 900 هزار 
بشكه در روز كاهش پيدا كند. گفته مي شود توفان ايرما 
فقط تاثير منفي روي تقاضاي نفت امريكا مي گذارد و 
نمي تواند فرآيند توليد نفت اين كشور را تحت الشعاع 
خود قرار دهد. »گلدمن س��اچ« اعالم كرد، تاثير منفي 
توفان هاروي روي تقاضاي نفت امريكا بيش��تر از ايرما 
خواهد ب��ود؛ ضمن اينكه تاثير اين دو توفان روي برهم 
خوردن فرآيند توليد و كاه��ش تقاضا مي تواند در ماه 
آينده ميالدي روند نزولي تقاض��اي نفت تا 300 هزار 

بشكه در روز را به همراه داشته باشد. 

مسوول عمليات حج شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران گفت: تا ظهر روز )چهارش��نبه( بيش از 32 هزار 
نفر از حجاج ايراني از شهرهاي جده و مدينه منوره وارد 
ميهن اسالمي ش��ده اند. »سيد محمود رضوي« افزود: 
اين تعداد از حجاج ايراني در مجموع با انجام 120 پرواز 
از عربستان سعودي وارد كشور شده اند. وي با بيان اينكه 
امروز 19 پرواز از مدينه و جده به فرودگاه هاي ش��يراز، 
اصفهان، كرمان، بوش��هر و امام خواهيم داشت، گفت: 
هفت پرواز براي فرودگاه هاي شيراز، اصفهان، كرمان و 
بوشهر و هشت پرواز نيز به فرودگاه امام انجام خواهد شد. 
مس��وول عمليات حج ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران اف��زود: با انجام اين 19 پرواز در مجموع 
تعداد حاجيان ايراني كه وارد كشور شده اند، به حدود 

35 هزار نفر خواهد رسيد. 

كاهش تقاضاي نفت امريكا

بازگشت حجاج ايراني

 900 هزار بشكه

مجم��وع دارايي هاي صندوق س��رمايه گذاري نروژ به 
يك تريليون دالر رسيد كه ركوردي بي نظير در جهان 
محسوب مي شود. به گزارش نيويورك تايمز، به دليل 
روند صع��ودي بازارهاي بورس جهان��ي و نيز افزايش 
ارزش يورو، دارايي بزرگ ترين صندوق سرمايه جهان 
كه متعلق به كشور نروژ است با رسيدن به يك تريليون 
دالر به يك ركورد دس��ت نيافتني تبديل ش��د. اين در 
حالي است كه دارايي فعلي صندوق سرمايه نروژ كه در 
سال 1998 ميالدي براي پس انداز درآمدهاي حاصل از 
بخش نفت و گاز براي نسل آينده در اين كشور تاسيس 
شد، تقريبا 2/5 برابر بيش��تر به نسبت توليد ناخالص 
داخلي ساالنه نروژ است. نكته قابل توجه اين است كه بر 
اساس پيش بيني هاي انجام شده قبلي، ميزان دارايي 
اين صندوق در دهه 2020 ميالدي 1/3 برابر بيشتر از 
توليد ناخالص داخلي نروژ برآورد ش��ده بود. ماموريت 
فعلي صندوق س��رمايه گذاري نروژ سرمايه گذاري در 
بورس هاي خارجي، اوراق بهادر، ملك و ش��ركت هاي 
هلدينگ در 77 كشور جهان است؛ ضمن اينكه در سه 
ماه دوم سال 2017 ميالدي تقريبا دو سوم سرمايه هاي 
اين صندوق روانه بورس ها ش��د و در 9 هزار ش��ركت 

خارجي سهامدار بوده است. 

مجموع دارايي صندوق 
سرمايه گذاري نروژ

يك تريليون دالر

مدي��ركل برنامه ريزي و نظارت ب��ر خدمات راه آهن 
 از افزايش 2 برابري ظرفيت مس��افري قطار مس��ير 
تهران -  س��واد كوه از 24 شهريورماه جاري خبر داد. 
علي كاظمي منش اف��زود: افزايش ظرفيت جابجايي 
مسافر در اين مس��ير با توجه به استقبال مسافران از 
اي��ن قطار بوده اس��ت. وي با بيان اينك��ه اين قطار تا 
پيش از اين در روزهاي پنجش��نبه ه��ر هفته در اين 
مسير تردد مي كرد، گفت: به علت استقبال مسافران و 
 افزايش در خواست ها قرار است از روز جمعه اين هفته 
24 ش��هريورماه قطار ديگري در اين مسير سير كند. 
مديركل برنامه ريزي و نظارت بر خدمات مس��افري 
راه آهن خاطرنش��ان كرد: قطار اين مسير با ظرفيت 
350 نفر هر هفته صبح ها در س��اعت 6:30 از تهران 
حركت و در ساعت 22:30 نيز به تهران باز مي گردد. 
اين مقام مس��وول در راه آهن گفت: خط گردشگري 
تهران -  س��وادكوه نخس��تين خط ثابت گردشگري 

ريلي ايران است.

 افزايش ظرفيت قطار 
تهران- سوادكوه

دوبرابر

32هزار نفر

 معدني ها چشم انتظار 
فاينانسورهاي جديد 

اعالم آمادگي آلمان و ايتاليا براي سرمايه گذاري در ايران 

دانيال شايگان/ اعتماد


