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بازار آشفته نهاده های دامی 
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه 
درپی آش��فتگی بازار نهاده های دامی، احتمال افزایش قیمت 

مرغ وج��وددارد، گفت: دولت باید از ح��اال، افزایش احتمالی 
قیمت را تدبیر کند.

محم��د یوس��فی در گفت وگو با مهر با بی��ان اینکه قیمت 
کنجاله سویا و ذرت طی هفته های اخیر در بازار حدودا کیلویی 

۲۰۰ تومان گران ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: قیمت کنجاله 
سویای عرضه ش��ده به مرغداری حدود ۱۷۰۰ تومان و قیمت 
ذرت عرضه شده به مرغداری حدود ۱۰۰۰ تومان است ضمن 
اینکه پیش از ای��ن نرخ این نهاده ها به ترتیب حدود ۱۴۵۰ تا 

۱۵۰۰ تومان و ۸۰۰ تومان بوده است. 
وی درباره اینکه آیا احتمال دارد قیمت مرغ تحت تاثیر این 
مساله طی روزهای آینده افزایش یابد، گفت: در حال حاضر مرغ 

فراوان است اما احتمال این امر وجود دارد.

آخرین وضعیت سهام عدالت تشریح شد
یز ۶۵۰ میلیاردی سود از سوی شرکت های سرمایه پذیر  وار

آن طور که س��ازمان خصوصی سازی اعالم کرده تاکنون 
شرکت های س��رمایه پذیر بابت سود سهام عدالت مربوط اصــــل 44

به س��ال مالی ۱۳۹۵، ۶۵۰ میلیارد تومان سود پرداخت 
کرده اند. البته با رو به اتمام بودن فرصت این ش��رکت ها برای پرداخت س��ود، 

این مبلغ می تواند تا دو یا سه برابر نیز افزایش یابد.
به گزارش ایسنا، سازمان خصوصی سازی چند ماه است که اعالم کرده آماده 
پرداخت سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ است. طبق آمارهای این 
س��ازمان و گفته های عبداهلل پوری حسینی تاکنون ۶۵۰ میلیارد تومان از سود 

شرکت های سرمایه پذیر به حساب سازمان خصوصی سازی واریز شده است.
این شرکت ها پس از برگزاری مجامع شان قانونا هشت ماه فرصت داشته اند 
تا سود مربوط به سهام عدالت را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز کنند 
و از آنجا که س��ود ش��رکت های بزرگی همچون هلدینگ خلیج فارس کامل به 
حس��اب سازمان خصوصی سازی واریز نش��ده است با پایان مهلت هشت ماهه 
این ش��رکت ها انتظار می رود مبلغ این ۶۵۰ میلیارد تومان به دو یا حتی س��ه 

برابر افزایش یابد.
اما طبق گفته های رئیس س��ازمان خصوصی سازی در مصوبه ای که شورای 
عالی اصل ۴۴ در اس��فندماه س��ال ۱۳۹۵ تصویب کرد سازمان خصوصی سازی 
برای پرداخت سود سهام عدالت منع قانونی ندارد و می تواند به تناسب سودهایی 
که از ش��رکت های س��رمایه پذیر دریافت کرده، این مبالغ را در بین مش��موالن 
سهام عدالت توزیع کنند، ولی این سازمان در حال حاضر در حال هماهنگی با 

ارگان های خاصی برای پرداخت این مبالغ است.
در عین حال از مجلس صداهایی به گوش می رسد که تعدادی از نمایندگان 
با پرداخت نقدی س��ود سهام عدالت مخالفت هایی دارند ولی طبق اخباری که 
از س��ازمان خصوصی س��ازی به گوش می رس��د، با توجه به اینکه شورای عالی 
اصل ۴۴ پرداخت س��ود را قانونی می داند و این شورا عالی ترین مقام رسیدگی 
به موضوعات س��هام عدالت در کشور است، این سازمان در حال رایزنی هایی با 

دیگر مسئوالن است تا سود سال مالی ۱۳۹۵ را بپردازد.
تاکنون در مورد مبلغ سود سهام عدالت در سال مالی ۱۳۹۵ صحبت های 
زیادی ش��ده ولی رقم قطعی ای درباره آن ش��نیده نمی ش��ود. آنچه س��ازمان 
خصوصی س��ازی سابقا اعالم کرده این است که مبلغ این سود حدودا ۱۲۰ الی 
۱۵۰ هزار تومان برای مشموالنی است که مقدار سهام از نظر ارزش، عدالتشان 

یک میلیون تومان است.

مرکز آمار ایران اعالم کرد
 رشد 1.۶ درصد ی تورم تولیدکننده بخش خدمات 

 مرکز آمار با انتش��ار جزئیات شاخص قیمت تولیدکننده 
کــش بخش ه��ای خدمات در تابس��تان س��ال جاری، از رش��د خـط 

۱.۶درصدی ش��اخص کل قیمت تولیدکننده بخش های 
خدمات خبر داد.

به گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده بخش  های خدمات مشتمل 
بر هشت بخش است که عبارتند از »تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت 
و کاالهای ش��خصی و خانگی«، »هتل و رس��توران«، »حمل و نقل، انبارداری و 
ارتباطات«، »واس��طه گری های مالی )بیمه(«، »مستغالت، اجاره و فعالیت  های 
کسب و کار«، »آموزش«، »بهداشت و مددکاری اجتماعی« و »سایر فعالیت های 
خدم��ات عمومی، اجتماعی و ش��خصی«. گزارش ش��اخص قیمت تولیدکننده 

بخش  های خدمات بصورت فصلی و ساالنه منتشر می شود.
۱- ش��اخص کل قیم��ت تولیدکننده بخش  های خدمات )ب��ر مبنای ۱۰۰ 
=۱۳۹۰( در فصل تابستان ۱۳۹۶ برابر است با ۲۳۸,۲ که نسبت به فصل قبل۱.۶ 

درصد افزایش یافته است.
۲- تغییرات شاخص بخش  های خدمات نیز به شرح ذیل است:

 ش��اخص گروه »خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و 
کاالهای ش��خصی و خانگی« در فصل تابستان ۱۳۹۶ برابر است با ۲۸۵,۳ که 

نسبت به فصل قبل ۲,۸ درصد افزایش یافته است.
 شاخص گروه »خدمات هتل و رستوران« در فصل تابستان ۱۳۹۶ برابر 

است با ۳۱۵,۷ که نسبت به فصل قبل ۲.۷ درصد افزایش یافته است.
 ش��اخص گروه »خدمات حمل و نقل، انب��ارداری و ارتباطات« در فصل 
تابس��تان ۱۳۹۶ برابر اس��ت با ۲۵۹,۳ که نس��بت به فصل قب��ل ۰,۱ درصد 

افزایش یافته است.
 شاخص گروه »خدمات واسطه گری های مالی )بیمه(« در فصل تابستان 

۱۳۹۶ برابر است با ۲۳۹,۷ که نسبت به فصل ۰,۹ درصد افزایش یافته است.
 ش��اخص گروه »خدمات مستغالت، اجاره و فعالیت های کسب و کار« در 
فصل تابس��تان ۱۳۹۶ برابر اس��ت با ۱۹۲,۹ که نس��بت به فصل قبل ۲.۲درصد 

افزایش یافته است.
 شاخص گروه »خدمات آموزش« در فصل تابستان ۱۳۹۶ برابر است با 

۲۳۲,۵ که نسبت به فصل قبل ۰,۱ درصد افزایش یافته است.
 شاخص گروه »خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی« در فصل تابستان 
۱۳۹۶ برابر است با ۰,۳۴۵ که نسبت به فصل قبل۲.۹ درصد افزایش یافته است.

دالر ۴۰۷۰ تومان شد
در جریان معامالت بازار آزاد تهران، دالر ۴۰۷۰ تومان 
ش��د؛ ضمن اینکه س��که طرح قدیم نیز با ۵ هزار تومان 

افزایش، به یک میلیون و ۲۹۵ هزار و ۹۹۷ تومان رسید.
به گزارش مهر، در جریان معامالت دیروز بازار آزاد 
ته��ران، قیمت هر دالر آمریکا به ۴۰۷۰ تومان رس��ید؛ 
همچنی��ن هر یورو ۴۷۹۰ تومان، پون��د ۵۴۰۲ تومان، 
دره��م امارات ۱۱۱۴ تومان و لی��ر ترکیه ۱۰۶۵ تومان 
است. در عین حال هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدی��م با ۵ هزار تومان افزایش ب��ه یک میلیون و ۲۹۵ 
هزار و ۶۲۱ تومان رسید؛ همچنین هر قطعه سکه تمام 
به��ار آزادی طرح جدید هم با ۵ هزار تومان افزایش به 

یک میلیون و ۳۵۸ هزار و ۱۵۱ تومان رسید.
هر نیم سکه ۶۸۱ هزار و ۳۲۶ تومان، ربع سکه ۳۹۰ 
هزار و ۱۸۷ تومان و س��که یک گرمی ۲۵۴ هزار و ۱۲۱ 
تومان اس��ت. هر اونس ط��ال در بازارهای جهانی ۱۲۷۶ 
دالر و ۴۴ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱۲۴ هزار 

و ۷۹۶ تومان است.

ممنوعیت واردات ۷ محصول کشاورزی از ایران 
به عراق

 کشور عراق همزمان با دریافت ودیعه از خودروهای 
مس��افری عب��وری ای��ران، واردات ۷ محص��ول عمدت��ا 

کشاورزی را از ایران ممنوع اعالم کرد.
به گزارش تس��نیم؛ براساس مکاتبه داخلی گمرک 
ش��لمچه با دفتر صادرات گمرک ایران، مش��خص شد 
کش��ور ع��راق واردات ۷ محص��ول از ای��ران را ممنوع 
اعالم کرده اس��ت. چندی قبل نیز افزایش سرس��ام آور 
تعرفه های وارداتی لبنیاتی به عراق خبر ساز شده بود.

بر این اس��اس واردات انگور، خرم��ا، انبه، نارگیل، 
پاجوش نخ��ل، چرب��ی، ذرت از ایران به کش��ور عراق 
ممنوع اعالم شده است. همچنین گمرک عراق از کلیه 
خودروهای مسافری عبوری از مرز ایران به عراق معادل 

۲۰ درصد ارزش خودرو ودیعه دریافت خواهد کرد.

وپا و ایران  وابط بانکی و مالی ار تحول در ر
رئیس کمیس��یون کش��اورزی اتاق بازرگانی تهران 
خواستار تحول در روابط بانکی ایران و اروپا شد و گفت: 

ایران آماده جذب سرمایه خارجی است.
کاوه زرگ��ران در نشس��ت مش��ترک هی��ات تجاری 
بلندپایه اروپای��ی و فعاالن اقتصادی ایرانی که به میزبانی 
اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری است، گفت: اتحادیه 
اروپا می تواند ش��ریک اقتصادی و تجاری مناس��بی برای 
تولیدکنندگان ایرانی باش��د، این در حالی است که ایران 
در س��ال های بعد از انقالب، رشد قابل توجهی را در حوزه 
کش��اورزی و صنایع غذایی به دس��ت آورده است؛ ضمن 
اینکه سطح تولید بسیاری از محصوالت غذایی و کشاورزی 

تا جایی افزایش یافته که مازاد نیاز داخلی صادر می شود.

وزیر راه و شهرس��ازی اعالم 
ک��رد: در حال��ی ک��ه ای��ن خونه به خونه

و ۱۰۰  ه��زار   ۸ وزارتخان��ه 
میلیارد تومان پروژه در دس��ت س��اخت دارد، ولی 

نقدینگی آنها تنها ۶۰۰ میلیارد تومان است.
عباس آخوندی طی نشس��تی با انبوه س��ازان 
درباره مش��کالت آنها در اخذ وام از بانک و امکان 
انتق��ال آن بیان کرد: بدون ش��ک م��ا باید در این 
مس��یر از یک الگ��وی ذهنی و حقوقی مش��خص 
تبعی��ت کرده و آن را به طور واضح در متن قانون 

پیشنهادی خود در این حوزه به کار گیریم.
وی در این باره افزود: به تصور من ذکر اختیار 
س��ازنده برای انجام پیش فروش واحدهای احداثی 
در زمان عقد قرارداد با بانک مسکن امری ضروری 
اس��ت که باید در مرحله اول انجام شود، از سویی 
دیگرس��ازنده نیز برای کنت��رل هرچه بهتر فرآیند 
اجرا از س��وی بانک، ضمن باز کردن حسابی امانی 
در ای��ن بانک تمامی اجاره بها و پول پیش فروش را 
در این حس��اب واریز کرده تا بانک از هزینه شدن 
تس��هیالت پرداختی و پول پیش ف��روش در روند 
اح��داث واحدها اطمینان حاصل کند، امری که به 
عقیده من در صورت تحقق بس��یاری از مشکالت 
موجود در این ح��وزه را رفع کرده و الگوی ذهنی 

خوبی در این فرآیند است.
آخون��دی در ادامه با تأکید براینکه با توجه به 
تجارب بین المللی فرآیند پیش فروش س��اختمان 
امری بسیار شفاف در سراسر دنیا بوده و همواره با 
ریس��ک هایی برای هر ۲ طرف معامله همراه بوده 
است گفت: ما می بینیم که در سایر کشورها تعداد 
زیادی از انواع نهادهای گوناگون در مس��یر اجرای 
ای��ن فرآیند مش��غول به کار هس��تند که صندوق 

تضمین یکی از آن ها به شمار می رود.
وی ادام��ه داد: به طور مث��ال تصور کنید که 
پس از عقد قرارداد، پیش  فروشنده فوت کرده و یا 
ورشکست شود در این زمان تکلیف پیش  خریدار 
چه خواهد بود؟ بحثی که متأسفانه ما در ایران به 
آن توجهی نمی کنیم در حالی که وجود آن امری 

ضروری محسوب می شود.
به گفت��ه وزیر راه و شهرس��ازی قطعا فرآیند 
پیش فروش س��اختمان به تضامینی برای خریدار 
و فروش��نده احتیاج دارد که اهل حرفه، خود باید 
حدود آن را پیدا کرده و آن را محقق سازند چراکه 
بدون ش��ک این امر باعث ایجاد اعتبار فروش��نده 

شده و به سود آن خواهد بود.
وی در تشریح بیشتر این موضوع بیان کرد: با 
توجه به س��وابق سایر کشورها سازنده های خود با 

واریز کردن درصدی صندوق های تضمین را ایجاد 
و تنه��ا کارکردهای اصلی س��اختمان را مش��مول 
اس��تفاده از آن می کنن��د که قطعا ب��رای ارزیابی 

اقدامات آن ها امری بسیار مفید خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه جلسه پیرامون 
چگونگ��ی ورود انبوه س��ازان ب��ه باف��ت فرس��وده 
و س��کونتگاه های غیررس��می بی��ان ک��رد: طبق 
ارزیابی های انجام شده در سطح ملی به این نتیجه 
رسیده ایم که مشکل عمده ما در این مناطق بحث 
کیفی اس��ت نه کمی، در این  راستا تصور کنید در 
یک بافت حاش��یه ای ۳ میلی��ون خانه وجود دارد، 
خانه هایی که شاید صرف بودن یک سرپناه بتوانیم 
آن ها را خانه بنامیم ولی قطعا از جهت کیفی خانه 

و یک واحد مسکونی به شمار نمی روند.
آخوندی درادامه ضمن تأکید بر اهمیت اهداف 
و برنامه های انبوه سازان برای ورود به بافت فرسوده 
و حاش��یه ای اعالم کرد: این مسئله برای ما بسیار 
اهمیت دارد که به واقع ش��ما به عنوان انبوه س��از 
چگونه به صورت این مسئله نگاه می کنید؟ تاکنون 
نگاه دولت و انبوه سازان به این موضوع در راستای 
ساخت واحدهای مسکونی جدید بوده و توجهی به 

واحدهای موجود نشده است.
وی با اش��اره به این مطلب که متأسفانه ارتقای 

کیفیت زندگی و س��اخت و س��از تاکنون در کشور 
مدنظر نبوده است گفت: سیاست ما در این دوره آن 
است که دیگر س��اختمان جدیدی به بافت فرسوده 
اضافه نشود، در این راستا فرآیند مدنظر شما به عنوان 
انبوه ساز برای ما بسیار حائز اهمیت است چراکه قطعا 
پس از س��اخت واحدهای جدید نمی توانیم مردم را 

مجبور به انتقال از یک خانه به خانه دیگر کنیم.
وزی��ر راه و شهرس��ازی در ادامه بیان کرد: در 
حال حاضر چندین م��دل برای ورود به بافت های 
فرسوده و حاشیه ای در کشور وجود دارد که تهیه 
یک قطعه زمین در بافت به عنوان ذخیره ساختمان 
یکی از آن ها به ش��مار می رود، در این مدل قطعه 
ذخیره با قطعه مجاور معاوضه شده و بدین طریق 

روند ساخت و ساز تداوم پیدا می کند.
وی افزود: در مدلی دیگر دولت پول خرید خانه 
را به انبوه ساز داده و سازنده پس از ساخت، واحدها 
را به مالکان واگذار و مازاد را می فروشد که احساس 

امنیت در این مدل تا حد زیادی دیده می شود.
آخوندی کیفیت جلب اعتماد ساکنان از سوی 
انبوه س��از را مهمترین نکته م��ورد توجه در هر ۲ 
مدل دانس��ت و افزود: قطع��ا جلب این اعتماد کار 
بس��یار دشواری اس��ت و باید هر ۲ قشر ساکن در 
محل چه کسی که می خواهد خانه را فروخته و از 

ان محله برود و چه کسی که قصد ماندن در آن را 
محله را دارد را فرا بگیرد.

وزیر راه و شهرس��ازی در ادامه س��خنان خود 
ضمن تأکید بر ضرورت تش��کیل جلس��ات منظم 
با حضور انبوه س��ازان، ش��رکت عمران و بهسازی 
ش��هری ایران، معاونت مسکن و ساختمان و بانک 
مسکن جهت تدوین فرآیند عملیاتی ورود انبوه ساز 
به بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی بیان کرد: 
هدف ما این اس��ت که اف��راد در نهایت بتوانند در 
ش��رایط خوبی در بافت های مذک��ور زندگی کنند 
پس باید طی این جلس��ات وظایف هر ۴ گروه در 
این فرآیند به صورت روشن، مشخص شده و ارائه 
ش��ود، در این صورت ریسک هر طرف کاهش پیدا 

کرده و مدل نهایی و مدنظر اعالم می شود.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر در شرایطی 
به س��ر می بریم که باید از ه��ر اقدامی که به نوعی 
وابسته به سوبسید دولتی است پرهیز کنیم گفت: 
به طور مثال وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر 
دارای ۸ ه��زار و ۱۰۰ میلیارد تومان طرح عمرانی 
است که س��قف نقدینگی آن تنها به ۶۰۰ میلیارد 
تومان می رس��د، این بدان معناس��ت که دولت در 
تنگنای مالی ش��دیدی به س��ر برده و امکان انجام 

طرح های وابسته به یارانه دولتی وجود ندارد.

رئی��س ات��اق بازرگان��ی تهران 
گفت: در ۲ س��ال بعد از برجام دیـــــدگاه

مش��کالت بانکی ب��ه قوت خود 
باقی است، ولی با حل این مشکل می توان فعالیت های 

تجاری را گسترش داد.
به گزارش فارس؛ مس��عود خوانساری در نشست 
فعاالن اقتص��ادی اتاق بازرگانی تهران با هیات تجاری 
کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتحادیه اروپا گفت: 
حجم تجارت ایران و اروپا پس از توافق هس��ته ای ۶۰ 
درصد افزایش یافته و می توان این حجم را هم افزایش 
داد. وی افزود: در دو سال بعد از برجام مشکالت بانکی 
به قوت خود باقی است ولی با حل این مشکل می توان 

فعالیت های تجاری را گسترش داد.
رئیس اتاق بازرگانی ته��ران افزود: اتحادیه اروپا 
دومین هدف صادراتی ایران است و ساالنه ۱۳ درصد 
سهم صادراتی ایران را تشکیل می دهد که البته این 

سهم می تواند بیشتر شود.
خوانس��اری با بیان اینکه بعد از توافق هسته ای 
بی��ش از ۲۰۰ هیأت تج��اری و اقتص��ادی به ایران 
آمدند گفت: این هیأت ها بیشتر از کشورهای اروپایی 
ب��ه ایران آمدند اگرچه در بین آنها هیأت هایی هم از 

آسیا، آفریقا و سایر کشورها حضور داشتند.
وی با بیان اینکه کشور ایران با توجه به موقعیت 
وی��ژه جغرافیای��ی از جذابیت ه��ای بس��یار زی��ادی 
برخوردار است و قطعاً پتانسیل های بسیار خوبی برای 
سرمایه گذاری دارد، گفت: ساالنه بیش از ۱۰۰ میلیون 
تن محصوالت کش��اورزی در ایران تولید می شود که 
می تواند زمینه های خوب صادراتی فراهم کند، اگرچه 

در برخی از اقالم کشاورزی واردکننده هستیم.
خوانس��اری اظهار داش��ت: ایران و اتحادیه اروپا 
می توانن��د در زمین��ه محصوالت کش��اورزی مکمل 
یکدیگر باشند و ایران با جمعیت بیش از ۸۰ میلیون 
نفر و با جمعیت کش��ورهای همسایه که حدود ۴۰۰ 
میلیون نفر را تش��کیل می دهن��د می تواند عالوه بر 
نیازمندی های س��ایر کش��ورهای  نیازه��ای داخلی 

همسایه خودش را هم تأمین کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داش��ت: ایران 
با تولید ناخالص داخلی خود جزو ۲۰ کش��ور بزرگ 
اقتصاد دنیا اس��ت و این کش��ور دومین قدرت بزرگ 

اقتصادی منطقه را از آن خود کرده است.
وی ب��ا بیان اینکه در زمینه کش��اورزی از جمله 
صنایع غذایی می توانیم ب��ا اروپا فعالیت های تجاری 
و اقتصادی داشته باشیم، گفت: در سال های گذشته 
پیشرفت های خوبی داش��ته ایم و در حال حاضر هم 
ایران صادرکننده مواد غذایی به کش��ورهای همسایه 
خود است و قطعاً اروپا هم می تواند با سرمایه گذاری 
در داخل ایران، عالوه ب��ر تأمین نیازهای داخلی ما، 

نیازهای همسایه های ما را هم پوشش دهد.
خوانس��اری با بی��ان اینکه ات��اق بازرگانی ایران 
پ��س از توافق هس��ته ای دفتری را به عن��وان دفتر 
سرمایه گذاری خارج ایجاد کرد، گفت: هدف از ایجاد 
ای��ن دفتر تأمی��ن نیازها داخلی کش��ور و همچنین 
مش��خص کردن مشکالت بر سر راه سرمایه گذاری و 

شناسایی پروژه های با قابلیت سرمایه گذاری بود. 
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: همچنین 
ایران مس��یر خوبی ب��رای ترانزیت کاال از ش��مال به 

جنوب و از شرق به غرب این کشور است.

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛

۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی برای 8/1 هزار میلیارد تومان پروژه!

مع��اون وزیر نفت با بیان اینکه با س��واپ 
)معاوضه( ترکمنس��تان ب��ه ترکیه و عراق مشـعــــل

مخالف هستیم، از مذاکره با عشق آباد برای 
صادرات مشترک گاز به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داد.

حمیدرض��ا عراقی در گفت وگو ب��ا ایرنا درباره 
طرح س��واپ )معاوضه( گاز ترکمنس��تان از طریق 
ایران، افزود: تاکنون بحث س��واپ گاز ترکمنستان 
به کش��ورهای عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان و 

ارمنستان مطرح شده است.
مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز افزود: در نهایت، 
با سواپ گاز این کش��ور به عراق و ترکیه مخالفت 
کردی��م، اما س��واپ گاز به ارمنس��تان و جمهوری 

آذربایجان، مانعی ندارد و اکنون در جریان است.
مع��اون وزی��ر نفت در ام��ور گاز ادام��ه داد: مذاک��رات با 
ترکمنس��تان برای صادرات مش��ترک گاز به کشورهای حاشیه 

خلیج فارس همچنان در جریان است.
پیش از این، عراقی از افزایش صادرات گاز به عراق به ۱۲ 

میلی��ون مترمکعب در روز خبر داده و اعالم کرده بود صادرات 
گاز به جنوب عراق )بصره( نیز تا پایان امسال آغاز می شود.

بناب��ر این گزارش، ترکیه و عراق به عنوان بازارهای بزرگ 
واردات گاز به ش��مار می روند که ای��ران در نظر دارد، صادرات 
گاز خ��ود به آنها را در آینده افزایش دهد؛ بنابراین 
تمایلی به س��واپ گاز ترکمنستان به این کشورها 
ندارد، زیرا س��بب محدود ش��دن بازار صادرات گاز 

ایران در آینده می شود.
ای��ران در مرک��ز کش��ورهای تولیدکنن��ده و 
مصرف کننده گاز و نفت در منطقه قرار دارد و بر این 
اس��اس به عنوان قطب نقل و انتقال انرژی به شمار 
می رود. از مهمترین طرح ه��ای ایران برای ترانزیت 
و س��واپ انرژی می توان به س��واپ نفت کشورهای 
حاشیه دریای خزر به خلیج فارس اشاره کرد که پس از حدود ۶ 

سال وقفه از تابستان امسال دوباره آغاز شده است.
طرح س��واپ نفت عراق و همچنین روس��یه به پایانه های 

نفتی خلیج فارس نیز از دیگرطرح ها به شمار می رود.

معاون وزیر نفت اعالم کرد

تداوم مذاکرات برای صادرات مشترک گاز به خلیج فارس  
رئیس س��ازمان بورس با تشریح جزئیات 

حافظ انتش��ار اوراق ارزی از سوی این سازمان خیابان 
گف��ت: انتش��ار اوراق ارزی در داخ��ل و 
فروش آن به ص��ورت ریالی برای ۲میلیارد دالر در نظر گرفته 

شده که منتظر درخواست شرکتها هستیم.
شاپور محمدی در گفت وگو با مهر درخصوص 
انتش��ار اوراق ارزی گفت: در قانون بودجه سال ۹۶ 
کل کش��ور، اجازه انتشار اوراق ارزی از سوی وزارت 
نفت داده ش��ده که بر این اس��اس، سازمان بورس، 
تم��ام همکاری ه��ای الزم را در ای��ن زمینه صورت 
خواه��د داد. البته مالحظاتی در این راس��تا وجود 

دارد که باید به آن توجه کرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: نکته 

انتشار اوراق ارزی این است که وقتی می خواهیم در کشورهای 
دیگر، اوراق ارزی منتشر کنیم، باید مجوزهای الزم از نهاد ناظر 
مربوط به آن کشور اخذ شود که البته از طریق تفاهم نامه هایی 

که با سایر کشورها داریم، این امکان فراهم خواهد شد.

محمدی در ادامه تصریح کرد: مس��اله اصلی این است که 
انتش��ار اوراق ارزی در سایر کش��ورها، برای ایران تعهد ارزی 
ایج��اد می کند؛ بنابراین بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز 
کش��ور، باید کم��ک الزم را در این زمینه ص��ورت دهد تا این 

امکان فراهم شود.
رئیس س��ازمان بورس یکی دیگ��ر از راهکارها 
را انتش��ار اوراق ارزی ب��ا ف��روش ریالی دانس��ت و 
خاطرنش��ان کرد: تفاهمی نیز در این رابطه با بانک 
مرکزی انجام شده و سازمان بورس آمادگی دارد که 
اوراق ارزی را در داخل منتشر کند؛ اما فروش آن به 

صورت ریالی باشد.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: برای انتشار 
اوراق ارزی ب��ا فروش ریالی، ظرفیتی که در مرحله 
اول نظر گرفته شده، ۲ میلیارد دالر است که این آمادگی وجود 
دارد؛ اما درخواست ها باید از سوی شرکت ها داده شده و دولت 
بای��د بتواند تخصیص الزم را از طریق س��ازمان برنامه و بودجه 

صورت دهد.

معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد

جزئیات انتشار اوراق ارزی از سوی بورس

رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

 مشکالت پابرجا
با گذشت 2 سال از برجام


