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غ به عراق  از سرگیری صادرات تخم مر
رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار میهن گفت: قیمت تخم مرغ 
در بازار به دلیل کاهش مصرف در ماه مبارک رمضان، کاهش 

یافته است.
رض��ا ترکاش��وند در گفت وگو با ف��ارس، در مورد آخرین 
وضعیت ب��ازار صادراتی و همچنین قیم��ت تخم مرغ در بازار 
داخل اظهار داش��ت: با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان 

و کاه��ش وعده های غذایی، به تبع آن مانند هر س��ال میزان 
مص��رف تخم مرغ نیز کاه��ش یافته و اکن��ون عرضه بیش از 
تقاضاست، در نتیجه شاهد کاهش 600 تا 700 تومانی قیمت 
هر کیلوگرم تخم مرغ در بازار هستیم و هم اکنون مصرف کننده 

هر عدد تخم م��رغ را حد اکثر 350 تومان از س��وپرمارکت ها 
تهیه می کند.

وی به این نکته هم اشاره کرد که البته قیمت تخم مرغ های 
بسته بندی ممکن است کمی باالتر از این رقم باشد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مطرح کرد
هزینه مالیات جدید مسکن بر دوش خریداران

دبیر کانون سراس��ری انبوه سازان با بیان اینکه ابالغ آیین نامه ماده 
77 مالیات ه��ای مس��تقیم ی��ک اتف��اق مثبت بود، چ��ون تکلیف ارزش افـزوده

انبوه س��ازان را مش��خص کرد، گفت:  تمام هزینه های این آیین نامه 
به خریداران مسکن منتقل می شود.

فرش��ید پورحاجت در گفت وگو با تسنیم با اشاره به اخذ مالیات از ساخت و فروش 
مس��کن،  اظهار کرد: با هر اتفاقی که باعث ش��ود هزینه تولید افزایش یابد،  مخالفیم. این 

اتفاق می تواند عوارض باشد یا مالیات.
وی تصریح کرد : اساس��اً با پرداخت مالیات برای بخش مس��کن در شرایطی که این 
صنعت در رکود به سر می برد،  مخالف هستیم. خوشحالیم دولت محترم آمده و آیین نامه 
ماده 77 را ابالغ کرده، چون انبوه س��ازان تکلیف خودشان را نمی دانستند. وی ادامه داد: 
بیش از یک س��ال با س��ازمان امور مالیاتی و دولت بحث داشتیم که "هرچه سریعتر اگر 
قرار اس��ت اتفاقی در این حوزه بیفتد آن را مش��خص کنید"، ابالغ آیین نامه مذکور یک 
اتفاق مثبتی بود چراکه ما تکلیف خودمان را می دانیم. اما در عین حال قرار است مالیات 

پرداخت شود که در شرایط کنونی کاری ناصواب است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان تأکید کرد: عالوه بر این تمام هزینه ها متأسفانه به 
خریداران مسکن منتقل شود،  دولت هم بارها اعالم کرده شکاف بین قدرت خرید مردم 
ایجاد ش��ده و تالش می کند این شکاف را کاهش دهد، در این شرایط با وضع مالیات بر 

مسکن این شکاف مجدداً عمیق تر می شود.

ریی��س کمیس��یون اینترن��ت 
س��ازمان نظام صنفی رایانه ای روي آنتـــن

ته��ران با اش��اره به ح��ل مانع 
سهامداری مش��ترک شرکت های FCP برای حضور 
در فرابورس توس��ط کمیس��یون تنظیم مقررات، از 
اجرایی ش��دن این طرح مش��روط به توافق سازمان 

بورس خبر داد.
محمدرضا کریمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به حضور شرکت های FCP یا شرکت های ارائه دهنده 
اینترنت در بورس بیان کرد: س��ال گذشته در تفاهم 
س��ازمان نظام صنفی رایانه ای با بورس توافق شد بر 
 )SME( این که تابلوی بنگاه های کوچک و متوسط
و استارت آپ های فناوری اطالعات در بورس شرکت 
داده ش��ود. پی��ش از این ش��رایط ب��رای حضور این 
شرکت ها بسیار دشوار بود. از جمله این که شرکت ها 
باید حداقل س��ه سال س��ودده بوده و مبلغ سرمایه 

آن ها از یک حد باالتر باشد. 
با عزم بورس برای این که سرمایه ها را به سمت 

شرکت های کوچک و متوسط هدایت کند، این توافق 
رخ داد.

وی درب��اره موان��ع حضور ش��رکت ها در بورس 
اظه��ار کرد: مانع ها در ش��رکت های کوچک و بزرگ 
متفاوت است؛ مانع شرکت های کوچک این است که 
معموال قدمت ندارند، س��ه سال سوددهی را ندارند و 
حجم سرمایه ش��ان از حداقل مورد نیاز کمتر است. 
ش��رکت های بزرگی هس��تند که موانع ش��رکت های 
کوچک را ندارند، یعنی قدمت زیادتری دارند و حجم 
سرمایه شان از حداقل الزم بیشتر است و در سه سال 

گذشته نیز سودده بوده اند.
رییس کمیس��یون اینترنت سازمان نظام صنفی 
رایان��ه ای ادام��ه داد: یک بن��د در اکث��ر پروانه های 
ارتباط��ی ب��ود که برای انتقالش��ان به ب��ورس ایجاد 
مش��کل می کرد و آن سهامداری مشترک بود، یعنی 
یک نفر نمی توانس��ت در دو شرکت FCP سهامدار 
باش��د. این مانع سال گذش��ته در کمیسیون تنظیم 
مق��ررات ارتباط��ات رادیویی مطرح و برطرف ش��د. 

بنابرای��ن ش��رکت ها وقتی در بورس پذیرفته ش��وند 
دیگر مانع س��هامداری مشترک را ندارند. این قدمی 
بود که کمیس��یون تنظیم مقررات برداشت برای این 
که شرکت های اپراتور ارتباطی بتواند سهامشان را در 

بورس عرضه کند.
کریمی از جمله قوانینی که باید تغییر کند و در 
آنها تجدیدنظر شود را آیین نامه های اجرایی دانست 
و افزود: البته هنوز این مس��اله اجرایی نش��ده است. 
امیدواریم با اجرایی ش��دن آن تابلوی جداگانه ای در 
بورس داشته باشیم که شرکت های کوچک و متوسط 
فناوری اطالعات بتوانند س��هام خود را در آن عرضه 
و از بازار جذب سرمایه کنند. تاکنون توافق های کلی 
انجام شده، یکس��ری آیین نامه در دست تهیه است، 
اما موانع اجرایی ش��دن این طرح در دس��تان بورس 
اس��ت، زیرا سال گذش��ته در دی ماه توافق کلی این 

کار انجام شد.
وی در پای��ان خاطرنش��ان کرد: س��ازمان نظام 
صنفی رایان��ه ای توافقات الزم را انج��ام داده و بقیه 
مس��ائل به س��ازمان بورس برمی گردد که بتواند این 
مساله را اجرایی کند و آیین نامه هایشان را ارائه دهد 

که امیدواریم هرچه زودتر این اتفاق بیفتد.

و ۲۰۰۸ از اول تیر  وش پژ آغاز پیش فر
ایران خودرو پیش فروش پژو ۲00۸ را بدون اعالم 

قیمت نهایی آن از اول تیرماه امسال آغاز می کند.
به گزارش تس��نیم، ایران خودرو بعد از تعلل بسیار 
در عرضه اولین محصول تولید مش��ترک با فرانسوی ها 
دیروز طی اطالعیه ای از پیش فروش پژو ۲00۸ از اول 

تیرماه امسال خبر داد.
پی��ش فروش پژو ۲00۸ دیروز در حالی از س��وی 
ایران خودرو مطرح ش��ده که هنوز این ش��رکت قیمت 
نهایی ای��ن محصول را به صورت رس��می اعالم نکرده 
اس��ت و برخی اولین محصول پسابرجامی خودروسازی 
ای��ران را 9۸ میلیون و 900 ه��زار تومان قیمت گذاری 

کرده اند.
به گفته مدیرعامل ایران خودرو ، پیش فروش س��ه 
محص��ول جدید پژو ۲00۸، تندرپ��الس و دناپالس در 
روز پنج ش��نبه اول تیر ماه برای ش��ماره کد ملی زوج 
و ش��نبه س��وم تیر ماه برای شماره کد ملی فرد خواهد 

بود.
وی با بیان این که هر کد ملی فقط قادر به ثبت نام 
یک دس��تگاه خواهد بود، اظهار کرد: امکانی در سامانه 
فروش اینترنتی ایجاد خواهد ش��د تا تمام مشتریان از 
فرصت یکس��ان برخوردار باشند، ضمن اینکه این ثبت 

نام فاقد امکان صلح است.
مدی��ر عامل ایران خودرو با اش��اره به این که مبلغ 
پی��ش پرداخت برای محص��ول۲00۸ مبلغ60 میلیون 
تومان است، یادآور شد: نرخ سود مشارکت در این طرح 

15درصد و نرخ سود انصراف نیز 1۲درصد است.

ج-مشهد  از دوم تیرماه راه اندازی قطار  کر
ش��رکت حمل و نقل ریل��ی نورالرضا اعالم کرد: به 
منظ��ور ارائه خدمات بیش��تر به زائران ام��ام رضا)ع( از 
دوم تیرماه، قطار کرج - مشهد توسط این شرکت ریلی 

راه اندازی می شود.
 به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ترابر ایرانیان ، 
با همکاری ش��رکت راه آهن جمهوری اس��المی ایران و 
شرکت حمل و نقل ریلی نور الرضا و در راستای خدمات 
بیش��تر به زائران امام رضا )ع( مس��یر ریلی مس��افری 
قطارهای ن��ور از کرج به مش��هد و بالعکس روز جمعه 

دوم تیرماه در ایستگاه راه آهن کرج افتتاح می شود.
بنا به اعالم شرکت نورالرضا این مراسم ساعت 19 
آغاز می ش��ود و طبق برنامه اعالمی ساعت حرکت قطار 

از کرج به سمت مشهد نیز ساعت ۲0:۲0 خواهد بود .
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته سیر قطارهای 
ن��ور به ص��ورت یک روز در میان خواه��د بود که زمان 
حرکت از کرج س��اعت :۲0 ۲0  و زمان حرکت از مشهد 
نیز روز بعد س��اعت ۲3:55 از سوی ش��رکت نور الرضا 

اعالم شده است.
بنابراین گزارش  شرکت نورالرضا یکی از شرکت های 
تابعه گروه توس��عه ترابر ایرانیان،  در مسیرهای تهران-

مش��هد، اصفهان-مشهد، کرج-مش��هد، شیراز-تهران و 
بالعکس سیر دارد.

 ۱۲ هزار تومان؛ قیمت منطقی برنج
مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد کش��اورزی اعالم 
کرد که قیمت برنج در بازار خرده فروشی منطقی نیست 
و هی��چ ارتباطی به کمبود این محص��ول ندارد، چراکه 
حداکث��ر قیمت منطق��ی محصول در این ب��ازه زمانی 

کیلویی 1۲ هزار تومان است، نه 17 هزار تومان.
کاوه خاکس��ار در گفت وگ��و با ایس��نا، اظهار کرد: 
ساالنه حدود دو میلیون و ۲00 هزار تن برنج در کشور 
تولید می ش��ود و حداکثر نیاز ب��ازار برای واردات ۸00 
هزار تن بوده که طی سال های گذشته نیز رعایت شده 
است، اما عده ای اصرار دارند با تکرار شایعه کمبود برنج 
به واردات بیش��تر این محصول کم��ک کنند که نیازی 

به آن نداریم.
وی اف��زود: قیم��ت برنج را بای��د از دو منظر مورد 
توج��ه ق��رار داد یک��ی قیمت عم��ده فروش��ی و یکی 
خرده فروش��ی و مغازه های س��طح ش��هر است که در 
اختیار وزارت جهاد کش��اورزی نب��وده و از نظر قانونی 
ارتباط��ی به آن ندارد، اما مردم بای��د بدانند که قیمت 
عمده فروش��ی برنج درجه یک در این ب��ازه زمانی که 
تولی��د داخلی کاهش پیدا ک��رده و عمدتا برنج خارجی 
در بازار وجود دارد کیلویی 10 تا 1۲ هزار تومان اس��ت 
و در چنین شرایطی قیمت منطقی برنج در بازار خرده 
فروش��ی نباید افزایش غیرمنطقی داشته باشد که البته 
به محض آغاز برداش��ت برنج و ورود محصول جدید به 

بازار قیمت ها شکسته می شود.
خاکسار تصریح کرد: به نظر می رسد یکی از دالیل 
افزای��ش قیمت برن��ج ایرانی رغبت ب��االی مردم برای 
مصرف آن اس��ت چ��را که اگر واردات ب��ه گفته برخی 
کاه��ش یافته و کمبود این محصول را در بازار رقم زده 
اس��ت، باید هر دو نمونه داخلی و خارجی گران ش��وند 
که بس��ته به میزان مصرف ش��ان متفاوت خواهد بود، 
اما قیمت برنج خارجی تاکنون افزایش چندانی نداشته 
اس��ت و این مس��اله نش��ان می دهد که افزایش قیمت 
غیرمنطقی برنج ایرانی در بازار خرده فروش��ی ارتباطی 

به کمبود ندارد.

 راه اندازی اپراتورهای ارائه   دهنده خدمات
ونیکی   و محتوای الکتر
عضو هیأت عامل س��ازمان فناوری اطالعات ایران 
گفت: با هدف تسریع در دستیابی به اهداف شبکه ملی 
اطالعات عنوان و مجری پروژه های »دولت الکترونیکی 
و هم��راه« و »10 برابر ک��ردن تولید محتوای داخلی با 

رویکرد کسب وکار دیجیتالی« تغییر یافت.
خسرو س��لجوقی مدیر پروژه ده برابر کردن تولید 
محت��وای داخل��ی با رویک��رد کس��ب وکار دیجیتالی با 
مش��ارکت حداکث��ری بخش خصوص��ی در گفت وگو با 
فارس، اظهارداش��ت: بخش خدم��ات و محتوا از عناصر 
اصلی شبکه ملی اطالعات است و در این راستا پروژه ده 
برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کس��ب وکار 
دیجیتالی در سال 95 با مدیریت من آغاز شد و در سال 
جاری با تغییر عنوان به آقای جهانگرد رییس س��ازمان 

فناوری اطالعات ایران سپرده شد.
وی اف��زود: عنوان پ��روژه جدید »ایج��اد اپراتورها/

شرکت های ارائه کننده خدمات و محتوای الکترونیکی« و 
»توسعه زیرساخت و محتوای بومی« نامیده شده است.

sara.aliyari@gmail.com

سارا علیاری

هفته گذش��ته بانک مرکزی 
در اطالعی��ه ای نس��بت ب��ه پشـت باجـه

تشریح جزییات پرداخت وام 
به پشتوانه یارانه واریزی تحت عنوان "یارا کارت" 
اق��دام کرد و ط��ی بخش��نامه ای این مه��م را به 

بانک های سراسر کشور ابالغ کرد.
 در بخش��نامه بان��ک مرک��زی ک��ه در اواخر 
اردیبهش��ت ماه ابالغ ش��ده اس��ت، به این صورت 
قید ش��ده اس��ت که ؛" با عنایت به لزوم پوش��ش 
کارته��ای اعتباری در س��طح کش��ور و تس��هیل 
دسترس��ی اقش��ار و آحاد مختلف جامعه به ویژه 
طبقات کمتر برخ��وردار به خدمات اعتباری نظام 
بانک��ی، بان��ک مرکزی در نظ��ر دارد امکان صدور 
کارته��ای اعتباری به پش��توانه یاران��ه واریزی به 
حساب خانوارها را مقرر س��ازد. کارتهای اعتباری 
موسوم به "یاراکارت اعتباری" در نهایت می توانند 
 منت��ج به افزایش ق��درت خرید خان��وار و ارتقای 
رضای��ت مندی جامعه از نظ��ام بانکی و حمایت از 

تولید و اشتغال داخلی باشد."
دراین بخشنامه همچنین آمده است ؛"بر این 
اساس تمامی سرپرس��تان خانوار مشمول دریافت 

یاران��ه می توانند با ارائه درخواس��ت برای اخذ یارا 
کارت اعتباری به بانکها مراجعه کنند. این کارتهای 
اعتباری جدید در قالب عقد مرابحه صادر ش��ده و 
تس��هیالت به صورت نسیه اقس��اطی به اشخاص 
داده می ش��ود. بازپرداخت اقشساط نیز به صورت 
مس��تقیم از حس��اب یارانه افراد ص��ورت خواهد 
گرف��ت. ". آنچه از محتوی��ات این وام برمی آید آن 
اس��ت که حداکثر این میزان وام 5 میلیون تومان 
و حداقل آن یک میلیون و ۲60 هزار تومان اس��ت 
که به ترتیب برای خانوارهای 5 تا یک نفره در نظر 

گرفته شده است. 
طبق آمارو اطالعات منتش��ر شده رقم اقساط 
برای حداقل و حداکثر این تسهیالت از 45 هزار و 
500 تومان باری سقف تسهیالت برای یک نفر تا 
1۸0 هزار تومان برای س��قف تسهیالت 5 میلیون 

تومان است.

 85 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
این می��زان وام درحالی قرار اس��ت پرداخت 
ش��ود که در ح��ال حاضر ح��دودا 73 میلیون نفر 
ایران��ی از جمعی��ت 77 میلیون نف��ری آن یارانه 
دریاف��ت می کنند که اگر به صورت نس��بی از این 
73 میلی��ون نفر چیزی ح��دود 70میلیون نفر را 

دارای به طور متوس��ط خانواده های 4 نفره در نظر 
بگیریم تعداد سرپرس��ت های یارانه بگیر رقمی در 
ح��دود 17 میلیون تا 17 میلیاون و 500 هزار نفر 

خواهد شد.
از س��وی دیگ��ر اگ��ر ای��ن تع��داد را در رقم 
تس��هیالت 5 میلیون تومانی که حداکثرترین رقم 
است ضرب کنیم رقمی در حدود ۸5 هزار میلیارد 
تومان خواهد ش��د که این رق��م در نوع خود قابل 

توجه است.
اگر ف��رض را برای��ن اصل بگذاری��م که تمام 
این افراد نس��بت به دریافت ای��ن وام اقدام کنند 
و این میزان نقدینگ��ی به میزان نقدینگی موجود 
در کش��ور اضافه ش��ود چه اتفاقی را در شرایطی 

اقتصادی کشور شاهد خواهیم بود.
برای محاس��به این مس��اله ک��ه فاجعه ای در 
انتظار اقتصاد ایران اس��ت در کنار سایر مشکالتی 
ک��ه تاپیش ازای��ن اقتصاد کش��ور را تهدید کرده 
است همین نکته بس که در آخرین گزارش بانک 
مرکزی از خالصه دارایی ها و بدهی های سیس��تم 
بانکی حکای��ت از نقدینگی 1196 ه��زار میلیارد 
تومانی داش��ت و در این گزارش اعالم شده بود که 
میزان نقدینگی دی ماه س��ال 95 نسبت به سال 

94 با رشد ۲6 درصدی روبرو بوده است.

طب��ق همین آمار از رقم نقدینگی یاد ش��ده؛ 
س��هم پول حدود 151 هزار میلی��ارد تومان بوده 
که نس��بت به دی ماه سال گذش��ته ۲7.۸ درصد 
و سهم ش��به پول 1045 هزار میلیارد تومان بوده 
که نس��بت ب��ه دی ماه س��ال 94؛ ۲5.۸ درصد و 
نس��بت به اس��فندماه 94 هم 1۸.7 درصد رش��د 
داشته است. در کناراین آمار و ارقام بانک مرکزی 
؛ کارشناس��ان و متخصصان اقتصادی کش��ور رقم 
نقدینگ��ی موج��ود در کش��ور رقمی بی��ش ازاین 
می دانن��د و می گویند با در نظ��ر گرفتن وضعیت 
موجود در کش��ور در حال حاضر رقم نقدینگی به 
بیش از 1۲00 هزار میلیارد تومان رس��یده است و 
متاسفانه هنوز که هنوزه متولیان نتوانسته اند برای 
جذب این نقدینگ��ی اقدام عاجلی انجام دهند آن 

بازاری بیایند.
حال اگر این نکته را در نظر داش��ته باشیم که 
این رقم ۸5 هزار میلیارد تومان که رقمی حدودی 
اس��ت و از یک حساب سرانگش��تی محاسبه شده 
است به رقم نقدینگی موجود در کشور افزوده شود 

آنگاه چه اتفاقی را شاهد خواهیم بود.

پرواز نقدینگی
 در ش��رایط کنونی کارشناسان همواره نگران 

حضور این حجم نقدینگی هس��تند و این نکته را 
مط��رح می کنند ج��دااز اینکه این رق��م نقدینگی 
همخوانی با رقم تورمی اعالمی از س��وی متولیان 
ن��دارد اما قدرمس��لم مس��اله اصل��ی دراین میان 
افزوده ش��دن به این رقم است که کار را از این که 
هست س��ختتر خواهد کرد چرا که تصمیم گیران 
با ای��ن رقم هم کاری نتوانس��ته اند بکنند هرچند 
که بخش های مختلف اقتصادی و تولیدی کش��ور 
نیازمند تنها درصدی از این حجم نقدینگی اس��ت 
و ب��ه هر دلیل��ی متولیان نتوانس��ته اند این میزان 
نقدینگی را به ورودی های تولیدی کش��ور متصل 

کنند. 
 هرچن��د که دولت معتقد اس��ت ک��ه تورم را 
کنترل کرده است. آنچه مسلم است این نقدینگی 
س��رگردان اولین بخشی اس��ت که به واسطه این 
اقدام دولت در معرض تهدید قرار گرفته اس��ت و 
باید منتظر آس��یب های به مرات��ب بدتر ازاین نیز 
بود. البته نکته قابل توجه ترآن نیز این است که با 
توجه به تکلیف دولت مبنی بر حذف یارانه بگیران 
و اعط��ای این رقم تنه��ا به افراد نیازمند و قش��ر 
آس��یب پذیر چه اتفاقی برای بازپرداخت این وام ها 
رخ خواهد داد هرچند که بر اساس بخشنامه بانک 
مرکزی، اعط��ای وام به پش��توانه یارانه واریزی از 
طریق ی��ارا کارت اعتباری ص��ورت خواهد گرفت 
و بانکها برای پوش��ش ریس��ک قطع یارانه واریزی 
مجاز به دریافت س��فته و یا سایر تضامین متعارف 
اما س��الهای سال است که نظام بانکی کشور برای 
باز پس گیری وام های اعطایی خود دچار مش��کل 

است و نتوانسته آن را حل کند. 

بررسی سیاست روز از آسیب های اعطای وام به پشتوانه یارانه ؛

دولت به نقدینگی بال می دهد 

معاون اول رئیس جمهور در 
حالی تکمیل خط لوله صلح مشـعــــل

را به عنوان یکی از پروژه های 
اقتصاد مقاومتی به وزارت نفت تکلیف کرده است 
ک��ه این وزارتخانه در س��ال 9۲ این پروژه را کنار 

گذاشته است.
به گزارش مه��ر، صادرات گاز به کش��ورهای 
همسایه یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی است 
و وزارت نف��ت نی��ز از دیرباز در پی انجام این مهم 
بوده اس��ت. صادرات گاز به هندوستان و پاکستان 
یک��ی از مهم تری��ن مقاصد توس��عه صادراتی گاز 
کش��ور بود که پ��س از جدایی هن��د از این طرح 
ب��ه دلیل فش��ارهای آمریکا، ایران و پاکس��تان به 
توافق رس��یده و قرارداد ابتدایی ص��ادرات گاز به 
بندر گوادور در خاک پاکس��تان را به میزان ۲1.5 

میلیون متر مکعب در سال ۸7 امضا کردند.
این قرارداد بین روسای جمهور وقت دو کشور 
امضا ش��د و یک سال بعد یعنی در سال ۸۸ میان 
وزیر انرژی پاکستان و مدیرعامل وقت شرکت ملی 
صادرات گاز ایران بطور رسمی به امضا رسید. این 
 Take Or Pay قرارداد از بنده��ای مهمی مثل
بهره می برد و بر همین اس��اس موعد آغاز صادرات 

گاز ابتدای سال ۲015 ثبت شد. 
ب��ا توجه به تاکید مقام معظ��م رهبری مبنی 

بر گاز رس��انی به استان سیس��تان و بلوچستان و 
همچنین احداث واحدهای پتروش��یمی در منطقه 
چابه��ار خط لوله هفتم سراس��ری از عس��لویه به 
سوی ایرانش��هر به طول 1100 کیلومتر در دولت 

نهم کلید خورد.
خ��ط لول��ه ای 56 اینچ��ی با ظرفی��ت انتقال 
60 میلی��ون مت��ر مکع��ب گاز در روز که با نصب 
تاسیس��ات تقویت فش��ار به ظرفیت 110 میلیون 

متر مکعب نیز قابل افزایش است.
ای��ن خ��ط لوله توس��ط ق��رارگاه س��ازندگی 
خاتم االنبیاء س��اخته ش��د و بر همین اس��اس در 
دول��ت دهم تکلیف ش��د این خط لول��ه به چهار 
مقص��د دیگر ادامه یابد. یک اش��نعاب به س��مت 
شمال سیستان و بلوچستان یعنی شهرهای زابل و 
زاهدان و یک انش��عاب هم به سمت جنوب استان 
یعنی بن��در چابهار و خط مرزی با پاکس��تان؛ که 
قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا مس��ئولیت تکمیل 
ای��ن خط لول��ه را بر عهده گرفت. ب��ه این ترتیب 

اواخر دولت دهم بود که این قرارداد نهایی شد.
از س��وی دیگر با س��فر آصف عل��ی زرداری، 

وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان به تهران مقرر 
شد ش��رکت های ایرانی در آنس��وی مرز به کمک 
پاکستان بروند. بر اساس موافقت نامه ای که میان 
دو کش��ور امضا ش��د ایران از طریق منابع شرکت 
نفت نیکو، 500 میلیون دالر وام با س��ود مشخص 
برای پاکستانی ها در نظر گرفت تا در پاکستان هم 
کاره��ا همپای ایران انجام پذی��رد و بهانه دیگری 

برای پاکستان باقی نماند.
این در حالی اس��ت که با توجه به هزینه 1.5 
میلیارد دالری س��اخت خط لوله در پاکستان این 
کمک با اس��تقبال اس��الم آباد مواجه ش��د. به این 
ترتیب ایران با یک تیر دو هدف را نشانه می رفت. 
نخس��ت فعالیت ش��رکت های ایرانی که منجر به 
اشتغالزایی و رونق تولید داخلی می شد و از سویی 
دیگ��ر نیز پروژه احداث این خط لوله با وام ایران و 

بازپرداخت پاکستان احداث می شد. 
البته این پرداخت به شرکت های ایرانی به این 
ش��رط که این ش��رکت ها صورت وضعیت پروژه را 
به ش��رکت ملی گاز ایران ارائه داده و در قبال آن 
پول دریافت کنند، انجام می شد. برای بازپرداخت 

این وام نیز مقرر ش��ده بود پ��س از آغاز صادرات 
گاز، 500 میلی��ون دالر اعتبار هزینه ش��ده، روی 
صورتحس��اب های گازی پاکس��تان محاسبه شود 
ش��ود. با آم��دن زنگنه ب��ه وزارت نفت، ق��رارگاه 
س��ازندگی با اینک��ه کار را آغاز کرده ب��ود از این 
پروژه کنار گذاش��ته شد و ش��رکت کیسون برای 
ادامه پروژه بکار گرفته ش��د. کیس��ون هم پس از 
مدت��ی کنار رف��ت و حاال صحب��ت از ادامه کار با 

شرکت غدیر به میان آمده است.
ب��ه جرات می ت��وان گفت از س��ال 9۲ تا 96 
هی��چ اقدامی برای احداث خ��ط لوله به مرز ایران 
و پاکس��تان انجام نشد. حال آنکه طی 4 سال سه 
شرکت آمدند و رفتند در حالی که اگر اجازه داده 
می ش��د پیمانکار نخست به ادامه کار خود مشغول 
باش��د اتفاق بزرگی برای ایران رخ می داد تا معاون 
اول رئی��س جمهور بعد از 4 س��ال روی پروژه ای 
تاکی��د نکند که توس��ط وزیر نف��ت دولت متوقف 

شده است.
وزی��ر نف��ت در توجیه اقدام خ��ود برای عدم 
اعط��ای وام 500 میلیون بدهی، عدم توانایی مالی 
پاکس��تان برای تس��ویه وام را مط��رح کرده بود و 
بر همی��ن مبنا تصمیم گرفت ب��رای صادرات گاز 
به پاکس��تان هی��چ اقدامی نکند در ش��رایطی که 
طب��ق قرارداد اگ��ر ایران تا پایان س��ال ۲014 به 

تعه��دات خود یعنی رس��اندن گاز ب��ه نقطه صفر 
 مرزی عمل می کرد می توانست بر اساس بند مهم 
Take Or Pay غرامت س��نگینی را از پاکستان 
طل��ب کند. ب��ه این ترتیب نه در ای��ران خط لوله 
کامل ش��ده، نه کمک ایران به پاکس��تان پرداخت 
شده است و به این ترتیب صادرات گاز به همسایه 

شرقی را در بن بست رسانده است. 
زنگن��ه در حالی معتقد اس��ت پاکس��تانی ها 
پول��ی برای پرداخت بهای گاز ای��ران را ندارند که 
به اس��تناد اطالعات در دس��ترس، پاکس��تان هم 
اکنون با خرید سوخت مایع که 35 درصد گران تر 
از گاز ایران است مش��کلی برای پرداخت سوخت 
خریداری ش��ده خود ن��دارد. با چنی��ن وضعیتی 
ابه��ام در پرداخ��ت پول گاز ای��ران کمی غیرقابل 
ب��اور اس��ت. در ص��ورت پذیرش گفته ه��ای وزیر 
نف��ت در این باره، وزارت نفت باید در نظر داش��ته 
باش��د که صادرات گاز ایران به پاکس��تان بر پایه 
یک قرارداد قانونی اس��ت که مرکز داوری آن الهه 
تعیین شده است پس می توان با مراجعه به داوری 
اختالفات را حل کرد همانطور که ترکیه توانس��ت 
با استفاده از این ابزار قانونی 14 ماه گاز رایگان از 
 ایران دریافت کند یا حتی ایران که با تکیه بر بند 
Take Or Pay بی��ش از 1.3 میلی��ارد دالر از 

ترکیه غرامت دریافت کند.

 وزارت نفت کنار گذاشت ؛

وقت کشی۴ساله درصادرات گازبه پاکستان 

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران:

آمادگی اپراتورهای اینترنت برای ورود به فرابورس

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
تعاون از آغاز ط��رح رتبه بندی تعاونی ها اصــــل ۴۴

از دو هفته آینده خبر داد.
مهدی حس��ین نژاد در گف��ت وگو با مهر درب��اره آخرین 
وضعیت اجرای طرح رتبه بندی تعاونی ها گفت: در حال حاضر 
زیرس��اخت های اجرای ای��ن طرح در حوزه نرم اف��زاری تقریبا 
نهایی ش��ده و تا حدود دو هفته آینده نهایی و طرح رتبه بندی 

اجرا خواهد شد.
وی ب��ا بیان اینک��ه در قالب اجرای ط��رح رتبه بندی، در 
ف��از اول ش��رکت های تعاون��ی رتبه بندی خواهند ش��د گفت: 
ب��ا هم��کاری وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی تعدادی از 
ش��رکت های تعاونی رتبه بندی می ش��وند و هر چند ماه یکبار 

رتبه شرکت ها تجدید نظر خواهد شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ادامه داد: 
پس از اجرای فاز نخس��ت طرح، در فازهای بعدی شرکت های 
تعاونی باقی مانده و شرکت های غیر تعاونی مشمول این طرح 

می شوند.
حس��ین نژاد با اش��اره به اینکه ش��اخص های رتبه بندی 
ش��رکت ها از کامل ترین ش��اخص های بین المللی است، ادامه 
داد: ب��ا اجرای ط��رح رتبه بندی، فعالیت ش��رکت ها ش��فاف 
می شود؛ همچنین ش��رکت ها با دریافت گواهینامه رتبه بندی 
یک ش��خصیت حقوق پیدا می کنند و با تقویت زنجیره تولید، 

برای مشتریان قابل اعتمادتر خواهند شد.
به گفته وی، بیش از 99 درصد تعاونی ها از عدم بهره وری 
و مشکالت مدیریتی رنج می برند که با اجرای طرح رتبه بندی 
از نق��اط ضعف با هدف تقویت بخش تعاون شناس��ایی و اعالم 

می شود.
مدیرعام��ل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری تعاون، تاکید 
کرد: اجرای ط��رح رتبه بندی باعث اطمینان بخش��ی فعاالن 

اقتصادی نسبت به فعالیت تعاونی ها خواهد شد.
پی��ش از این حس��ین نژاد گفته بود در فاز نخس��ت 500 

شرکت تعاونی رتبه بندی می شوند.

اصل ۴۴ انجام می شود؛

آغاز رتبه بندی تعاونی ها 
بانک مرکزی در حالی جزئیات نرخ رشد 

توسعه اقتصادی س��ال گذش��ته را 1۲.5درصد مسیر 
اعالم کرده که س��هم درآمدهای نفتی از 

رشد تولید ناخالص داخلی حدود 7۸درصد بوده است.
بر اس��اس اعالم بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی همراه با 
نفت کشور از منفی 1.4 درصد در سال 94 به 1۲.5 درصد در 
سال 95 افزایش یافته است، این در حالی است که رشد تولید 

ناخالص داخلی بدون نفت تنها 3.3درصد بوده است.
همچنی��ن نگاهی به ج��دول درصد رش��د تولید ناخالص 
داخلی بر حس��ب فعالیتهای اقتصادی نش��ان می دهد، ارزش 
اف��زوده گروه نفت از 7.۲ درصد در س��ال 94 به 61.6 درصد 
در س��ال 95 افزایش یافته اس��ت، این درحالی است که ارزش 
اف��زوده گروه صنای��ع و معدن تنها ۲.۲ درص��د، ارزش افزوده 
گ��روه کش��اورزی 4.۲ درص��د و ارزش افزوده گ��روه خدمات 

3.6درصد بوده است.
بر این اساس میزان ارزش افزوده درآمدهای نفتی در فصل 

سوم س��ال گذشته )با 77 درصد( بیش��ترین رشد را داشته و 
مجدداً در فصل آخر سال 95 میزان رشد حاصل از درآمدهای 
نفتی کاهش یافته است. همچنین زیرگروه ساختمان به عنوان 
یکی از پیش رانهای اصلی اقتصاد کش��ور در س��ال گذش��ته با 
وضعی��ت بغرنجی مواجه بوده رش��د تولید ناخالص داخلی این 

بخش منفی 13.1 درصد بوده است.
از س��وی دیگر بررسی جداول منتشرش��ده از سوی بانک 
مرکزی در قس��مت س��هم فعالیتهای اقتصادی در رشد تولید 
ناخالص داخلی نش��ان می دهد، در حالی که س��هم فعالیتهای 
نفتی در رش��د مذکور 9.۸ درصد ب��وده، فعالیتهای اقتصادی 
حاصل از فروش نفت، 7۸ درصد رشد تولید ناخالص داخلی را 

به نسبت عدد 1۲.5درصد تشکیل می دهد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که با وجود تأکیدات 
فراوان در پرهیز از تش��تت آماری همچن��ان در ارائه آمارها از 
س��وی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ش��اهد اعالم آمارهای 

متفاوت هستیم.

بانک مرکزی اعالم کرد؛

سهم ۷۸درصدی نفت در رشد اقتصادی سال95

در ۲ ماهه اول سال
ایران ۴۰۰ میلیون دالر غذا صادر کرد

در ح��وزه صنای��ع غذایی در 
دوماه��ه اول امس��ال ارزش بــازار جهاني

صادرات ای��ران 400 میلیون 
دالر بوده که 10 درصد رشد نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل داشته و درصد تحقق برنامه صادرات دو 

ماهه در این حوزه 7۸ درصد بوده است.

به گزارش ش��اتا ، محمد رض��ا نعمت زاده در 
دومین نشس��ت تخصصی برنامه توس��عه صادرات 
غیر نفتی س��ال 1396 با تاکید ب��ر اینکه واحدها 
باید برنامه روش��نی برای افزایش صادرات و رسوخ 
بر بازارهای بین المللی داشته باشند، اظهار داشت: 
برای دس��تیابی ب��ه بازارهای جدید الزامی اس��ت 

معضالت حوزه  صادرات رفع گردد.
وی ب��ا تأکید بر اس��تفاده از مدیران موفق در 
عرصه صادرات اظهار کرد: نفوذ به بازارهای جدید 

نیازمند افراد متخصص و با تجربه اس��ت و افزود : 
برپایی نمایشگاه در کشورهای کمتر توسعه یافته 
و ارتباط تنگاتنگ با  سازندگانی که در کشورهای 
مختلف در زمینه صادرات فعالیت می کنند در امر 

صادرات  تاثیرگذار است.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت ضمن  بیان نقطه 
نظرات تخصص��ی خود در بخش ه��ای مختلف به 
استماع گزارش مدیران در خصوص برنامه و عملکرد 
ص��ادرات دفاتر صنای��ع معدنی، فلزی، ش��یمیایی، 

غذایی، نس��اجی، لوازم خانگی، ماش��ین س��ازی و 
خودرو و برق و الکترونیک در دوماهه اول امس��ال و 
مقایسه این ارقام با مدت مشابه سال پیش  پرداخت. 
براس��اس گزارش مدی��ران وزارت صنعت ، معدن و 
تجارت  طی  دو ماهه اول امسال برنامه صادرات در 

بخش های مختلف به شرح ذیل بوده است.
در بخش لوازم خانگی در دو ماهه اول امسال 
197.5 میلیون دالر صادرات انجام ش��ده  اس��ت 
ک��ه76 درصد برنامه محقق ش��ده  چنانکه  در دو 

ماهه اول امس��ال از لحاظ ارزش��ی صادرات لوازم 
خانگ��ی 150.3 میلی��ون دالر بوده که نس��بت به 
ارزش صادرات مدت مش��ابه  س��ال گذش��ته که 
141.5 میلیون دالر بوده است با  میزان  6 درصد 

رشد روبرو شده است.
همچنی��ن برنامه  صادرات دو ماهه س��ال 96 
صنعت نس��اجی و پوشاک ۲33 میلیون دالر بوده 
اس��ت که از لحاظ ارزش��ی با  3 درصد رش��د و از 

لحاظ وزنی با  ۲ درصد کاهش روبرو بوده است.


