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کوتاه اقتصادی

دبیرس�تاد هدفمن�دی یارانه ها ب�ا تأکید بر 
کاهش نیافتن میزان یارانه نقدی در سال جاری 
به انتقادات پیرامون گام نخست قانون هدفمندی 

پاسخ داد.
 محمدرضا فرزین در نشس��ت خبری دیروز خود 
با اشاره به اهمیت قانون هدفمندی یارانه ها گفت: این 
روزها کمتر کاندیدای ریاس��ت جمهوری است که بر 
اهمیت و ضرورت اجرای هدفمندی یارانه ها تأکید نکند 
و ب��ه نوعی همه آنها بر ادام��ه اجرای این طرح تأکید 
دارند که علتش هم این است که افکار عمومی مدافع 

طرح مذکور بوده اند.
وی افزود: طرح هدفمندی یارانه ها در س��ال اول 
اجرا )سال 90( معادل 17/5 میلیارد دالر صرفه جویی 
ان��رژی ایجاد ک��رد که دلیل آن هم این بود که قیمت 

حامل های انرژی با کار کارشناسی تعیین شده بود.
فرزین با اش��اره به دو شاخص علم اقتصاد گفت: 
یکی از این شاخص ها ضریب جینی است که در سال 
90 این ش��اخص در ش��هر و روس��تا بهبود پیدا کرد، 
همچنین ش��اخص دوم یعنی نسبت 10 درصد اغنیاء 
به فقراء پس از هدفمندی یارانه ها و برای اولین بار در 

اقتصاد ایران به زیر 10 درصد رسید.
وی با تأکید بر اینکه آمارهای فوق گزارش مرکز 
آمار اس��ت افزود: این آمارها نش��ان می دهد با اجرای 
هدفمندی یارانه ها ما توانستیم توزیع درآمد در کشور 

را بهبود ببخشیم.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اش��اره به انتقادات 
مطرح ش��ده درباره اثرات هدفمندی یارانه ها از جمله 
افزایش نقدینگی، کسری بودجه، تورم و عدم حمایت 
از تولید گفت: س��تاد هدفمندی تا پایان سال گذشته 
مجموعاً 91 هزار میلی��ارد تومان بابت یارانه ها، تولید 
و... پول پرداخت کرده است که این پول چون از مردم 
گرفته ش��ده و مجدداً به مردم پرداخت شده لذا منجر 
به افزایش نقدینگی نش��ده است. همچنین طبق آمار 
موج��ود، طرح هدفمندی یارانه ها پایه پولی را افزایش 
نداده است. وی درباره کسری بودجه ناشی از هدفمندی 
گفت: در سه ماهه اول اجرای طرح یعنی سه ماهه آخر 
س��ال 89 دولت 9 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی 
باب��ت اجرای اولیه طرح تنخ��واه دریافت کرد که االن 
از آن مبل��غ فقط 5 هزار و 700 میلیارد تومانش باقی 
مانده است که س��تاد هدفمندی به همین میزان هم 
از ش��رکت های پخش و پاالیش طلب دارد که اگر آنها 
ای��ن طلب را بدهند مابقی تنخواه مذکور نیز پرداخت 
می ش��ود بنابراین ما یک ریال بابت اجرای هدفمندی 

کسری بودجه نداریم.
فرزی��ن در خصوص ش��وک های قیمت��ی و تورم 
موجود که عده ای معتقدند ناشی از اجرای هدفمندی 
یارانه هاست گفت: اثرات قیمتی هدفمندی یارانه ها در 
سال 90 تخلیه شد و شوک های قیمتی که بعد از آن 
اتفاق افتاد عمدتاً ناش��ی از شوک های ارزی یا متأثر از 
انباشت تورم در سال های قبل از هدفمندی بوده است. 
دبیر س��تاد هدفمندی یارانه ها در خصوص اینکه چرا 
همه افراد یارانه گرفتند و عده ای حذف نش��دند گفت: 
م��ا برای حذف افراد چند کار کردیم که هیچ کدام از 
آنها جواب نداد مثاًل خوشه بندی یا حذف منطقه ای که 

به مش��کل برخورد کرد و در نهایت ما به خود انصرافی 
رسیدیم.

وی با تأکید بر اینکه حذف افراد با پتانسیل موجود 
در پایگاه های اطالعاتی کشور امکان پذیر نیست گفت: 
حذف افراد با این اطالعات آسیب های اجتماعی دارد زیرا 
بسترهای شناسایی افراد حداقل دارای 5 درصد خطاست 
و امکان دارد کسانی که مستحق دریافت یارانه هستند 
به علت این خطاها حذف شوند بنابراین حذف افراد فعاًل 
امکان پذیر نیس��ت. فرزین درباره عدم حمایت از تولید 
هم گفت: دولت برای حمایت از تولید چند کارکرد اول 
اینکه قیمت تبعیضی برای حامل های انرژی گذاشتیم. 
مثاًل قیمت برق را برای تولید ثابت نگه داش��تیم ولی 
برای بخش خانگی تصاعدی محاسبه کردیم، دیگر اینکه 
بخش هایی از تولید که دچار مش��کل حاد شدند مورد 
حمایت قرار دادیم به طور مثال از کش��تیرانی، سیمان 
و... حمایت کردیم. البته از ابتدا هم اعتقاد داشتیم که 

پرداخت نقدی به تولید مشکل را حل نمی کند.
فرزین در پاس��خ به سؤالی درباره عدم تخصیص 
س��هم 30 درصدی از یارانه ها ب��ه تولید گفت: ما هم 
موافقی��م که 30 درصد از هدفمندی یارانه ها به تولید 
اختصاص یابد ول��ی اینکه چگونه اختصاص پیدا کند 
مهم است. مثاًل اینکه ما نفت کوره 200 تومانی را70 
تومان به سیمانی ها می دهیم آیا این حمایت از تولید 
هست یا نیست؟ وی با بیان اینکه نباید همه مشکالت 
بخ��ش تولید را به گ��ردن هدفمندی یارانه ها انداخت 
گفت: مشکل نقدینگی س��ال گذشته بخش تولید به 
هدفمندی ربطی نداشت و علت آن شوک های ارزی و 

افزایش قیمت جهانی مواد اولیه بود.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها در پاسخ به سؤاالت 
مکرر خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا باالخره از نظر شما 
هدفمندی یارانه ها اثرات منفی داشته است یا نه؟ گفت: 
هر طرح اقتصادی یکس��ری پیامدهای مثبت و منفی 
دارد و ل��ذا موفق بودن آن طرح بس��تگی به اهدافش 
دارد. اهداف ما در اجرای هدفمندی یارانه ها مدیریت 
مصرف انرژی و عدالت بود، البته نگران تورم هم بودیم 
ولی من می گویم اهداف ما از اجرای این قانون محقق 
شده است. فرزین با بی اساس دانستن برخی انتقادات 
گفت: تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها در سال 90 زیر 
10 درصد بود که طبیعی است این تورم در ذات طرح 
نهفته اس��ت و ربطی به مدیریت آن ندارد. وی سپس 

درباره گام دوم هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: برای 
اجرای گام دوم دولت 3 گزینه به مجلس داده اس��ت. 
طبق گزینه نخس��ت که پایین ترین قیمت حامل های 
انرژی برای سال جاری در نظر گرفته شده است قیمت 
هر لیتر بنزین 1060 تومان می شود و با باالترین قیمت 
که گزینه سوم دولت است قیمت هر لیتر بنزین 2160 
تومان تعیین شده است که البته بنزین 2160 تومانی با 
پرداخت یارانه 250 هزار تومانی به هر ایرانی محاسبه 
شده است. بنابراین حتی با گزینه سوم دولت هم قیمت 

بنزین 5 یا 7 برابر نخواهد شد.
فرزی��ن درباره آخرین وضعیت بودجه هدفمندی 
یارانه ها در مجلس گفت: طبق توافقاتی که با دوستان 
مجلس شده قرار است مجدداً بحث هدفمندی یارانه ها 
بررس��ی شود بنابراین یا دولت با مجلس درباره اجرای 
گام دوم به توافق می رس��د ی��ا اینکه مجلس باید این 
اختی��ار را به دولت بدهد که گام اول را ادامه بدهد در 
غیر این صورت شرایط کشور سخت می شود ولی من 
فکر می کنم با توافقاتی که با مجلس داش��تیم بتوانیم 

مشکل را حل کنیم
فرزین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در ادامه 
گام اول میزان یارانه ها قطع می شود یا کاهش می یابد 
تأکی��د کرد: مبلغ یارانه ها نه کاهش می یابد و نه قطع 
می شود. ما در حال حاضر نزدیک به 40 هزار میلیارد 
تومان در س��ال به خانوارها می دهیم که اگر بخواهیم 
این شرایط را ادامه بدهیم باید این رقم را داشته باشیم.
وی در عین حال مجدداً اظهار داشت که پیشنهاد 
دولت اجرای گام دوم است ولی اگر مجلس نپذیرد حتماً 
باید وضع موجود را ادامه دهیم و غیر از آن دولت هیچ 

برنامه ای ندارد.
فرزین در بخش دیگری از نشست خبری خود به 
موضوع صندوق توسعه ملی پرداخت و گفت: موجودی 
صندوق در حال حاضر 49 میلیارد و 600 میلیون دالر 
اس��ت و این صندوق در میان 65 صندوق ثروت ملی 

جهان رتبه 22 را دارد.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر 
اینکه تمامی منابع صندوق متعلق به بخش خصوصی 
است گفت: در حال حاضر هر ایرانی 700 دالر سرمایه 
زاین��ده در صندوق دارد که در اف��ق 1404 و با ادامه 
فروش روزانه 2/2 میلیون بش��که نفت هر ایرانی بیش 

از 6500 دالر سرمایه زاینده خواهد داشت.

وی با بیان اینکه کلیه فعاالن اقتصادی می توانند 
به منابع صندوق توس��عه ملی اعتماد داش��ته باشند 
گفت: کسانی که تصویر نامناسبی از اقتصاد ایران نشان 
می دهند قطعاً شناخت خوبی از صندوق توسعه ندارند.
فرزین با اشاره به تعامالت صندوق با نهادهای پولی 
و مالی جهان گفت: رتبه ش��فافیت صندوق توسعه از 
ع��دد 61 به 32 کاهش یافت��ه و در آینده به زیر رقم 

10 هم می رسد.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه از تمام طرح های 
بزرگ اقتصادی اس��تقبال می کند گفت: تا پایان سال 
گذش��ته 342 طرح اقتصادی کش��ور به ارزش 18/7 
میلیارد دالر را صندوق پذیرفته اس��ت که تمام منابع 

این طرح ها به صورت ارزی پرداخت شده است.
ب��ه گفته وی 12 ط��رح پتروش��یمی، 18 طرح 
نیروگاهی، س��ه طرح باالدستی نفت و 31 طرح فوالد 
از جمله طرح هایی است که صندوق توسعه ملی پارسال 

بابت آنها تسهیالت ارزی داده است.
فرزین درباره تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی 
ه��م گفت: طبق مصوبه مجلس بالغ بر 6 هزار میلیارد 
توم��ان منابع ریالی به طرح های کش��اورزی و صنعت 
پرداخ��ت کرده ایم که این طرح ه��ا 156 هزار فرصت 

شغلی ایجاد کرده است.
وی با تأکید ب��ر اینکه تاکنون یک ریال از منابع 
صندوق بدون مجوز قانونی پرداخت نشده است درباره 
برداش��ت 2/7 میلیارد دالری سال گذشته دولت هم 
گفت: این مبلغ در قالب عیدانه و در پی توافق دولت و 
مجلس به رهبر انقالب پیشنهاد شد که ایشان هم این 
عیدانه را پذیرفتند و قرار شد 2/7 میلیارد دالر از منابع 
صندوق به صورت استقراض به دولت پرداخت شود و 

این استقراض هم ظرف 3 سال به صندوق بازگردد.
در ادامه، خبرنگار کیهان از فرزین پرسید: چه ساز 
و کار نظارتی برای نظارت بر هزینه کرد منابع ریالی و 
ارزی صندوق تدارک دیده اید چرا که درگذشته بعضاً 
شاهد بوده ایم برخی افراد با طرح های صوری اقدام به 
دریافت تس��هیالت می کنند ولی آنها را در جای دیگر 
هزینه می کنند. ضمناً با توجه به اینکه منابع صندوق 
متعلق به بخش خصوصی است چه راهکاری برای مقابله 

با شرکت های شبه دولتی اندیشیده اید؟
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ 
گفت: طبق اساسنامه صندوق پذیرش طرح ها توسط 
بانک های عامل صورت می گیرد و این بانک ها هستند 
که باید توجیهات فن��ی و اقتصادی الزم را اخذ کنند 
و ل��ذا آنها باید نظارت بر هزینه کردها کنند البته ما از 
سال گذشته به دنبال راه اندازی معاونتی تحت عنوان 
معاون��ت »نظ��ارت« در صندوق هس��تیم که به طور 
م��وردی هم کار نظارت ب��ر طرح ها را انجام دهد. ولی 
بهر حال اگر ما متوجه شویم که تسهیالت صندوق در 
غیر جای خودی هزینه می شود از ادامه پرداخت منابع 
جلوگی��ری می کنیم و جریمه های��ی هم در این رابطه 
در نظر گرفته ایم. همچنین اساسنامه صندوق مشکل 
شرکت های شبه دولتی را حل کرده است و ما نباید بیش 
از 20 درصد منابع صندوق را به این شرکت ها بدهیم.

وی در پایان اظهار داش��ت: هنوز زمان بازگش��ت 
اقساط هیچ کدام از تسهیالت صندوق فرا نرسیده است.

فرزین:

مبلغیارانهکاهشنمییابدقطعهمنمیشود

در حالی که انجمن روغن نباتی از کاهش 10 
درصدی قیمت روغن توس�ط سازمان حمایت 
خبر می دهد، معاون وزیر صنعت و تجارت این 

میزان را 20 درصد اعالم کرده است.
ابوالحسن خلیلی عضو هیأت مدیره انجمن روغن 
نباتی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، درباره وضعیت 
ارز مرجع روغن نباتی گفت: کلیه ثبت سفارش ها در 
ش��بکه بانکی براساس ارز مبادله ای صورت می گیرد 
و این به معنای آن اس��ت که ارز مرجع روغن نباتی 
در حال حاضر برای ثبت سفارش اختصاص نمی یابد.

وی اف��زود: فق��ط موجودی مربوط به ش��رکت 
بازرگانی دولتی ایران با ارز مرجع وارد ش��ده است و 

پس از آن واردات روغن با ارز مبادله ای بوده است.
عض��و هیئت مدیره انجم��ن روغن نباتی گفت: 
اعمال کاهش 10 درصدی قیمت روغن نباتی از روز 

یکشنبه توسط سازمان حمایت انجام شده است.

وی در واکنش به این سؤال که آیا سایر کاالهای 
اساسی ارز مرجع دریافت می کنند یا خیر؟ گفت: باید 
این موضوع را در سیستم ثبت سفارش کنترل کنم، اما 
تا جایی که می دانم ثبت سفارش کاالهای اساسی با 
ارز مبادله ای صورت می گیرد. در همین زمینه حسن 
رادمرد در گفت وگو با ایسنا گفت: قیمت روغن طی 
روزه��ای آینده تا 20 درص��د کاهش پیدا می کند و 

مصوبه آن نهایی و ابالغ شده است.
معاون وزیر صنعت و تجارت با بیان این که تولید 
کنندگان و خرده فروشی ها باید با قیمت درج شده بر 
روی روغ��ن آن را توزیع کنند، تصریح کرد: در حال 
حاضر بازار در مورد این کاال اش��باع ش��ده و روغن با 
بسته بندی های مختلف در شبکه های فروش در حال 

توزیع است.
معاون توس��عه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت ادامه داد: برای تعیین قیمت روغن 

فرمول جدیدی تعریف شده که براساس آن 70 درصد 
واردات ای��ن کاال ب��ا ارز مرجع و 30 درصد آن با ارز 

مبادله ای انجام می شود.
درب��اره گران��ی روغن، صادقی رئیس س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران نیز به ایس��نا 
گفت: کارخانجات تولید کننده روغن مجاز هس��تند 
روغن خام وارد کنند. در حال حاضر کارخانجات اعالم 
کرده اند، هر ارزی که دولت در اختیار این کارخانجات 
قرار دهد، وارداتی که پشت مرز وجود دارد را توزیع 

خواهند کرد.
وی ادام��ه داد: این در حالی اس��ت که واردات 
ش��رکت بازرگانی دولت��ی ایران ب��ا ارز مرجع انجام 
می ش��ود، لذا تصمیم تلفیقی ک��ه در این باره اتخاذ 
ش��د و براساس آن مقرر شد 50 درصد روغن خام با 
ارز مرجع و 50 درصد با ارز مبادله ای انجام شود که 
پرداخت ارز مرجع برعهده شرکت بازرگانی دولتی و 

تأمین ارز مبادله ای نیز برعهده کارخانجات باشد و بر 
این مبنا، قیمت ها مشخص شد.

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
ته��ران ادام��ه داد: با توجه به اینک��ه در حال حاضر 
کارخانجات روغن خام در اختیار ندارند، ضمن آنکه 
تمام منابع روغن خامی که وارد شرکت می شود، تحت 
نظر ش��رکت بازرگانی دولتی است و از نظر قیمت و 
مابه التفاوت در این ش��رکت مدیریت می ش��ود؛ لذا 
کارخانجات اختیاری برای افزایش قیمت روغن ندارند.
از سوی دیگر در حالی که صادقی اعالم می کند، 
کارخانجات روغن خام در اختیار ندارند، رادمرد اعالم 
کرد: طی روزهای گذشته 100 هزار تن روغن برای 
تصفی��ه در اختیار کارخانه های تولیدی این کاال قرار 
گرفته بود و درحال حاضر روغن تصفیه شده بازار در 
حال توزیع اس��ت و به طور قطع طی روزهای آینده 

قیمت این کاال کاهش پیدا می کند.

اظهارنظرهای ضد و نقیض مسئوالن درباره واردات روغن و قیمت آن در بازار

بازار س�وم ب�ورس کاال امس�ال راه اندازی 
می شود.این بازار نقطه عطفی برای توسعه بازار 

سرمایه کشور به شمار می رود.
دکتر حس��ین پناهیان مدیرعامل بورس کاالی 
ایران پیش از ظهر دیروز در نشس��تی خبری با اشاره 
به برنامه های راهبردی و بلندمدت بورس کاال گفت: 
سال جاری در جهت تعمیق کارکردهای اصلی بورس 
کاال در اقتصاد ملی همانند مقابله با نوس��انات شدید 
قیمتی، مرجع کشف قیمت های پایه، توسعه بازارهای 
صادراتی، زمینه ساز پیوستن به سازمان تجارت جهانی، 
ارتقای سیاست های ملی اقتصاد و کشف راه حل های 
جدید برای رفع چالش ه��ای نوظهور گام برخواهیم 

داشت.
ادام��ه  در  ای��ران  کاالی  ب��ورس  مدیرعام��ل 
صحبت هایش با اش��اره به راه اندازی بازار سوم بورس 
کاال در س��ال 92 گفت: راه اندازی بازار س��وم بورس 
کاال ی��ا هم��ان بازار فرع��ی در حقیقت نقطه عطفی 
برای توس��عه بازار سرمایه کش��ور به شمار می رود و 
فرصت��ی جدید برای افزایش نقش بازار س��رمایه در 

اقتصاد ملی است.
وی گفت: در این بازار بس��تر الزم برای معامالت 
گروه های جدی��دی از کاالها در بورس فراهم خواهد 
شد که براساس دستورالعمل مربوطه در مرحله نخست 
معامالت اموال غیرمنقول شامل امالک و مستغالت 
با کاربردهای گوناگون اعم از اداری، تجاری، مسکونی 
و اراض��ی زراعی و کاالهای تعلیق ش��ده در بازار اول 

معامله خواهند شد.
پناهیان اظهار داش��ت: در مرحله بعدی، امکان 
معامله دامنه وس��یعی از کاالها در ای��ن بازار فراهم 
خواهد ش��د تا بتواند جانش��ین مناسبی برای فروش 
کاال از طریق مزایده باشد. به عبارت ساده تر کاالهایی 
که در حال حاضر به روش مزایده توس��ط شرکت ها، 
سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی به فروش می 
رسند، امکان فروش در این بازار را خواهند داشت. در 

واقع در بازار سوم برخالف بازار معامالت کاالی فیزیکی 
که تداوم عرضه در آن جزو شرایط اصلی پذیرش کاالها 
می باشد، این امکان را فراهم خواهد کرد تا کاالهایی 

که تداوم عرضه ندارد در بورس قابل معامله باشند.
وی راهبردهای 8 گانه ش��رکت در قالب س��ند 
استراتژیک را اعالم و بیان کرد: اولین راهبرد شرکت، 
تکمیل و استانداردسازی چرخه فعالیت بورس کاال در 

زنجیره ارزش است.
مدیرعامل بورس کاالی ایران با بیان اینکه توسعه 
کیفی و کمی پذی��رش و عرضه کاالها و دارایی های 
پایه جدید از دیگر راهبردهای سند استراتژیک شرکت 
است، توضیح داد: اهداف این راهبرد شامل، گسترش 
فعالیت ه��ای رینگ صادراتی و افزایش انگیزه حضور 
شرکتها و افزایش عرضه و پذیرش کاالها با عملیاتی 
کردن الزامات ماده 33 قانون بهره وری افزایش بخش 
کشاورزی در راستای عرضه محصوالت کشاورزی برای 
قیمت تضمینی در تعامل با وزارت جهاد کشاورزی و 

اتحادیه تعاونی های روستایی است.
وی س��ومین راهبرد را ارتقاء شفافیت و امنیت 
فعالیت ه��ای معامالت��ی، و پش��تیبانی از ارائه کیفی 

خدمات به مشتریان معرفی کرد.
پناهیان در ادامه توسعه ابزارهای مالی جدید را از 
دیگر راهبردهای سند استراتژیک بورس کاالی ایران 
معرفی کرد و اعالم کرد: راه اندازی و توسعه قراردادهای 
آتی بر روی دارائیهای پایه جدید، راه اندازی و توسعه 
معامالت س��لف موازی استاندارد برای کاالهای واجد 
شرایط از جمله میلگرد و افزایش سهم ابزارهای مالی 
جدید از معامالت ب��ورس، از جمله اهداف در جهت 

توسعه ابزارهای مالی جدید است.
وی در ادامه با تشریح راهبرد استراتژیک ترویج 
کارکرده��ا و نقش ب��ورس کاال در توس��عه بازارهای 
مدرن گفت: شناس��ایی و آموزش گروه های مختلف 
ذینفعان در مورد کارکردهای بورس کاال در بخش های 
مختلف صنعتی و کشاورزی، راه اندازی و توسعه پورتال 

جدید ب��ورس کاالی ایران و برگزاری همایش های و 
س��مینارهای تخصصی در خصوص ابزارها و کاالهای 

پذیرش شده از اهداف این راهبرد به شمار می رود.
پناهیان شش��مین راهبرد س��ند اس��تراتژیک 
بورس کاالی ایران را ارتقاء س��طح تعامل با نهادهای 
تصمیم ساز و تصمیم گیر معرفی کرد و با اشاره به اینکه 
راهبردی، توسعه و ارتقاء بهره وری دارایی های فکری 
از دیگر راهبردهای س��ند اس��تراتژیک بورس کاالی 
ایران در س��ال 92 است، گفت: افزایش بهره مندی از 
فرصت ها در جذب و نگهداش��ت نیروهای متخصص، 
توس��عه و بهبود توانمندی های منابع انس��انی، ایجاد 
چرخه مدیریت دانش و بهبود مس��تمر شایستگی ها، 
ارزش ه��ای اخالقی و ش��اخص های اجتماعی منابع 

انسانی از اهم اهداف راهبرد مذکور است.
مدیرعام��ل بورس کاالی ای��ران آخرین راهبرد 
سند اس��تراتژیک بورس کاالی ایران را بازمهندسی 
فرآیندهای ش��رکت بورس کاالی ایران معرفی کرد 
و توضیح داد: آسیب شناس��ی، بازنگری و بروزرسانی 
فرآیندهای ش��رکت بورس کاال، شناسایی نظامهای 
فرآیندی بورس های کاالیی مش��ابه، طراحی الگوی 
سنجش ارزش افزوده هر یک از فرآیندهای شرکت و 
استقرار سیستم الکترونیکی ارزیابی عملکرد از اهداف 
این راهبرد اس��ت.مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران در 
ادامه از نس��بت سهم 64 درصدی بورس کاالی ایران 
از آمار کل معامالت بازار سرمایه در سال 91 خبر داد 
و تصریح کرد: در این سال ارزش معامالت بورس کاال 
بیش از 677 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به 
سال 90 که بیش از 302 هزار میلیارد ریال بوده است، 
رشد بیش از دو برابر را نشان می دهد. به این ترتیب 
بورس کاالی ایران در س��ال گذشته 64 درصد ارزش 
کل معامالت بازار سرمایه کشور را به خود اختصاص 
داده اس��ت؛ البته ناگفته نماند که سهم بورس کاال از 
کل ارزش بازار س��رمایه کش��ور در سال 90 نیز 50 

درصد بوده است.

مدیرعامل خبر داد

راه اندازی بازار سوم بورس کاال در سال جاری

وزیر راه و شهرس�ازی با تاکید بر اینکه از نظر کمی مش�کلی 
برای س�اخت خانه نداریم، اعالم کرد: با وجود شرایط دشوار سال 
گذشته، بازار مسکن در حال حاضر از ثبات نسبی برخوردار است.
علی نیکزاد در حاش��یه بازدید از روند ساخت پروژه های مسکن مهر 
شهر جدید پردیس با اشاره به در حال ساخت بودن 80 هزار واحد مسکونی 
در س��ه سایت این ش��هر، گفت: با پایان یافتن ساخت این واحدها، تعداد 
خانه های مسکونی در پردیس به 90 هزار واحد می رسد که شهری 300 

هزار نفری را ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه راه های دسترسی الزم به واحدهای مسکونی در حال 
ساخت شهر جدید پردیس نیز در حال اجراست، اظهار کرد: نخستین بار در 
کشور فضاهای روبنایی الزم مانند مدرسه، مسجد، مراکز تجاری و فضاهای 
انتظامی توسط سازنده واحدهای مسکونی تامین می شود و این در حالیست 
که شرکت عمران شهر جدید پردیس نیز تامین تاسیسات زیربنایی در درون 
س��ایت را بر عهده دارد.وزیر راه و شهرس��ازی زمان آغاز تحویل واحدهای 
مس��کونی مهرشهر جدید پردیس را از خردادماه اعالم و تصریح کرد: این 
واحدها در قالبی زیبا و به دو صورت حیاط دار و پارکینگ دار و همچنین 

واحدهای آپارتمانی تحویل متقاضیان می شوند.
وی با اشاره به تاثیر جوسازی های روانی برای افزایش قیمت مسکن 
تاکید کرد: در احداث واحدهای مسکونی با مشکل مواجه نیستیم و در 22 
ماه گذشته پروانه ساخت 400 هزار واحد مسکونی از سوی شهرداری تهران 
صادر شده است. از سوی دیگر طبق اعالم مسئوالن شرکت های گاز و برق 
استان تهران در حال حاضر 400 هزار واحد مسکونی تهران خالی از سکنه 
هستند. عالوه بر این 400 هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر 
در پردیس، پرند، اندیشه و سایر مناطق استان تهران در حال ساخت است.

طب�ق اعالم مرکز آمار ای�ران، نرخ ت�ورم در فروردین ماه 
92 با تغییر 1/7 درصدی نس�بت ب�ه دوره قبل به 29/8 درصد 

کاهش یافت.
مرکز آمار ایران با تجدیدنظر در س��ال پایه شاخص قیمت کاالها 
و خدمات مصرفی خانوارها یعنی مبنای محاس��به نرخ تورم کش��ور از 
سال پایه 1381 به سال پایه 1390 نرخ تورم فروردین ماه 92 را اعالم 
کرد، این در حالی است که این مرکز در اولین اعالم خود از نرخ تورم 

شاخص محاسبات را سال 81 قرار داده بود.
ش��اخص کل )بر مبنای 100= 1390( در فروردین ماه س��ال 92 
عدد 155/1 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 3/2 درصد افزایش 
داشته است.افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی تورم 
نقطه به نقطه فروردین سال جاری 38/7 درصد بوده که نسبت به دوره 
قبل 1/9 کاهش یافته است.بر این اساس، درصد تغییرات شاخص کل 
به عبارتی نرخ تورم شهری در 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال 92 
نسبت به دوره مشابه سال قبل 29/8 درصد است که نسبت به تورم 12 
ماه منتهی به اسفندماه سال گذشته 28/6 درصد افزایش یافته است.

ش��اخص گ��روه عمده خوراکی ه��ا، آش��امیدنی ها و دخانیات در 
فروردین ماه به رقم 194/5 رس��ید که نس��بت به ماه قبل 7/1 درصد 
افزایش را نش��ان می دهد.همچنین شاخص گروه اصلی خوراکی ها در 
ماه مورد بررس��ی به 193 رس��یده که نس��بت به ماه قبل 7/4 درصد 
افزایش داش��ته اس��ت.از این رو شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت 
به ماه مشابه سال قبل 59 درصد افزایش داشته و نرخ تورم 12 ماهه 
این گروه 46/8 درصد بوده اس��ت.بر این اس��اس شاخص گروه عمده 
خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 60/4 
درصد افزایش را نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماه 
منتهی به فروردین ماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 47/8 
درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به اسفند پارسال 45/8 

درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات در فروردین ماه 
92 به 141/5 رسید که 1/5 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته 
است.همچنین میزان افزایش شاخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 30/4 درصد بوده و نرخ تورم 
12 ماهه منتهی به فروردین ماه س��ال 92 نس��بت به دوره مشابه این 
گروه 23/5 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به اسفندماه 

91، 22/6 درصد افزایش یافته است.

مرکز آمار اعالم کرد
تورمفروردینماه29/8درصد

وزیر راه و شهرسازی:
بازارمسکنازثباتنسبیبرخورداراست

معاون وزیر راه با اش�اره به اختصاص 200 میلیارد تومان به مترو 
پرند، از تکمیل این خط تا ش�هریور خبر داد و گفت: همچنین دولت 
75 میلیارد تومان به مترو ورامین-پیشوا-گرمسار و تهران-پاکدشت 

اختصاص داد.
سیدحس��ین میرش��فیع در گفت وگو با فارس درباره پیشرفت عملیات 
اح��داث متروی فرودگاه امام خمینی)ره( و ش��هر جدی��د پرند، تصریح کرد: 
عملیات اجرایی این پروژه در حال انجام اس��ت و پیشرفت مطلوبی دارد و تا 

پایان شهریورماه به اتمام خواهد رسید.
وی به بیان اینکه مطالبات این پروژه از محل فروش سهام فوالد خوزستان 
تامین می شود، اظهار داشت: سفارش های ریل و تجهیزات فنی نیز ارائه شده 

و در حال واردات توسط پیمانکار است.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی اف��زود: مبلغ 200 میلیارد تومان از محل 
فروش سهام کارخانه فوالد خوزستان به این پروژه اختصاص می یابد که این 

موضوع در حال نهایی شدن است.
میرش��فیع افزود: همچنین احداث متروی ورامین-پیشوا-گرمس��ار- و 

متروی تهران - پاکدشت توسط وزارت راه و شهرسازی دنبال می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این باره پیگیری های مطلوبی 
انجام شد و دولت 75 میلیارد تومان برای اجرای این 2 پروژه به شرکت مترو 
پرداخت کرد در واقع کل هزینه اجرای این دو خط توس��ط دولت به شرکت 
مترو پرداخت می شود.میرش��فیع اظهار داشت: جدولی ضمیمه قانون بودجه 

بود که از ردیف های متفرقه هزینه های اجرا پرداخت می شود.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به اینکه در این پروژه ها پیمانکار 
انتخاب شده و به زودی عملیات اجرایی انجام می شود، تصریح کرد: در صورت 
آمادگی شرکت مترو، این پروژه با حضور مسئوالن رده باالی کشور به زودی 
آغاز می شود.میرشفیع تصریح کرد: متروی ورامین - پیشوا روی زیرسازی که 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران قبال انجام داده و برای 2 خط جدید تعریض 

کرده بود، اجرا می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مترو ورامین - پیشوا به حوالی ایستگاه 
جوانمرد قصاب متصل می شود.میرشفیع اضافه کرد: همچنین متروی تهران - 
پاکدشت در 2 خط رفت و برگشت بزرگراه پاکدشت اجرا می شود و از حریم 
راه استفاده می شود تا این 2 خط رفت و برگشت نیاز به تملک نداشته باشد.

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه مس��یر ریلی به خط متروی 
شهری تهران متصل می شود، توضیح داد: قطارهای این مسیر همان قطارهای 
مترو است.میرشفیع یادآور شد: خط مترو پاکدشت نیز به خط مترو در حوالی 
افسریه متصل می شود.معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: از چند سال 
پیش موضوع حریم در حریم در پروژه های راه و راه آهن س��ازی در راس��تای 
کاهش هزینه های تملک اراضی مورد توجه قرار گرفت که از مصادیق اقتصاد 

مقاومتی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی:
عملیاتاجراییمتروشهرجدیدپرند

شهریوربهاتماممیرسد

مدیرعامل ش�رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از 
توزیع بنزین با اس�تانداردهای روز جهان در کشور خبر داد و 

زمان توزیع آن در پنج کالنشهر را نیز اعالم کرد.
مصطفی کش��کولی از توزیع بنزی��ن یورو 4 در کلیه جایگاه های 
عرض��ه س��وخت پایتخت خبر داد و گفت: تا ی��ک ماه دیگر در کلیه 

جایگاه های بنزین شهر تهران بنزین یورو 4 توزیع می شود.
وی همچنین اعالم کرد که همزمان با توزیع بنزین با استانداردهای 
جهانی در ش��هر تهران، این نوع بنزین در دو ش��هر کرج و اراک هم 

عرضه می شود.
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از توزیع 
بنزین یورو 4 در دو کالنشهر تبریز و اصفهان خبر داد و گفت: توزیع 

این نوع سوخت در این دو شهر از مرداد ماه امسال آغاز می شود.
بنابرای��ن گزارش؛ ب��ه گفته معاون وزیر نفت در امور پاالیش��ی 
هم اکن��ون روزانه 22میلیون لیتر بنزین با اس��تاندارد یورو 4 و 5 در 
کش��ور تولید می ش��ود که در حال حاضر به صورت مخلوط با بنزین 

معمولی در حال توزیع است.
علیرضا ضیغمی ادامه داد: 16میلیون لیتر از این رقم در پاالیشگاه 
امام خمینی شازند اراک، 3میلیون لیتر در پاالیشگاه آبادان و 3میلیون 

لیتر هم در پاالیشگاه شهید تندگویان تهران تولید می شود.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران از 
رسیدن رقم تولید بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 کشور به 77میلیون 
لیتر در روز تا پایان برنامه پنجم توس��عه خبر داد و گفت: البته برای 
دس��تیابی به این رقم از تولید بنزین با کیفیت باید طرح های بزرگ 

ارتقای کیفیت پاالیشگاه آبادان و اصفهان اجرایی شود.

کشکولی خبر داد
توزیعبنزینیورو4در5کالنشهر

رئیس س�ازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سرمایه گذاری در 
حوزه های ارز و طال توجیه اقتصادی الزم را ندارد.

علی صالح آبادی در گفت و گو با مهر با اشاره به بحث فرهنگ سازی برای 
حرکت سرمایه گذاران به بازار سرمایه به جای انتقال سرمایه ها به بازارهای 
سوداگرانه ارز و سکه گفت: در سال های اخیر با توجه به فرهنگ سازی های 
ص��ورت گرفته و برنامه های مختلفی که در این زمینه اجرا ش��ده، تعداد 

سهامداران بورس طی 5 سال گذشته حدود دو برابر شده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مقایسه وضعیت سهامداری در 
بازار سرمایه ایران و کشورهای همجوار گفت: کشور ترکیه با 75 میلیون 
نفر جمعیت تنها حدود یک میلیون سهامدار دارد و یا کشور پاکستان با 

حدود 180 میلیون نفر جمعیت تنها 400 هزار نفر سهامدار دارد.
وی با تاکید بر اینکه در ایران بازار سرمایه توسعه یافته است و می تواند 
بیش از این توسعه یابد، تصریح کرد: برای آشنایی بیشتر مردم با مفاهیم 
بازار سرمایه و ایجاد تجربه خرید و فروش، فضای مجازی ایجاد شده است 
که مردم با قیمت های واقعی در این فضای مجازی خرید و فروش کرده 
و س��ود و زیان را تجربه می کنند.سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار 
گفت: اخیرا قیمت طال در بازارهای جهانی به شدت کاهش یافته و بازار 
ارز به ثبات رس��یده است، بنابراین سرمایه گذاری در این حوزه ها توجیه 
الزم را ندارد و سرمایه گذاران به سمت بازارهای سرمایه حرکت می کنند 
که این امر نقطه مثبتی تلقی می ش��ود.وی با تاکید بر این که هدف در 
بازار ارز نباید س��رمایه گذاری باش��د، عنوان کرد: ارز یک کاالی مصرفی 
است، واحد پولی است که اگر وارد کننده ای بخواهد کاالیی را وارد کشور 
کند، نیاز به ارز دارد و باید آن را خریداری کند، نه این که افرادی با قصد 
داللی و سفته بازی وارد این بازارها شوند و طبق ضوابط و مقررات فعالیت 
داللی در این بازارها غیرمجاز است.صالح آبادی خاطرنشان کرد: به هر حال 
ثبات بازار ارز و کاهش قیمت طال در بازارهای جهانی کمک کرده است 

که سرمایه گذاران به سمت بازار مالی بورس حرکت کنند.

رئیس سازمان بورس:
سرمایهگذاریدرطالوارز

توجیهاقتصادیندارد

مدیرعامل نفت فالت قاره گفت: امسال قرارداد توسعه میادین 
توسن، اسفندیار و سروش 2را امضاء می کنیم.

محمود زیرکچیان زاده در گفت وگو با فارس با اشاره به اینکه قرارداد 
توسعه میدان توسن را با قرارگاه سازندگی خاتم االوصیا امضاء خواهیم کرد 
افزود: قرارگاه درباره هزینه 800میلیون دالری توسعه این میدان صحبت 

می کند، اما ما هنوز آن را نهایی نکرده ایم.
مدیرعام��ل نفت فالت قاره با بیان اینکه ما تولید نفت این میدان را 
تا 20 هزار بشکه درروز پیش بینی می کنیم اضافه کرد: در میدان توسن 
لرزه نگاری 3 بعدی انجام ش��ده، س��ازه در مرحله طراحی انتخاب شده و 
تفاهم نامه اولیه امضاء ش��ده وارد بخش اجرا ش��ده اند. وی گفت: قرارداد 
میدان اس��فندیار را با بانک پاسارگاد منعقد خواهیم کرد که به تازگی به 
خوبی فعال ش��ده اند و در نیمه اول سال جاری قرارداد این میدان نهایی 
و امضاء خواهد شد.وی اضافه کرد: در میدان اسفندیاربه دلیل ورود دو یا 
سه پتانسیل داخلی و خارجی بیش از حد معطل شدیم، اما بانک پاسارگاد 
درحال نهایی کردن این قرارداد است و در نیمه اول قرارداد توسعه اسفندیار 
امضاء می شود.زیرکچیان زاده افزود: برای فاز دوم میدان سروش در نیمه 
اول سال جاری برای تزریق گاز نهایی خواهد شد که باعث افزایش ضریب 
بازیافت از 6 تا 7درصد به 18 تا 20 درصد خواهد شد و در نهایت افزایش 
تولید از این میدان را خواهیم داش��ت که رق��م و طرف قرارداد آن هنوز 
نهایی نشده است. وی همچنین اضافه کرد:  برای فرزاد B با یک شرکت 
خارجی درحال مذاکره هستیم که ریسک و سرمایه گذاری باالی آن، آنها 

را به تردید انداخته است.

مدیرعامل نفت فالت قاره خبر داد
امضایقراردادتوسعه3میداننفتی

درسالجاری

* وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطالعات از اجرای طرح هم کدس��ازی ش��هرها 
و روس��تاهای کش��ور خبر داد.محمدحس��ین نامی اظهار کرد: با اجرای طرح 
هم کدسازی شماره تلفن های مشترکین ثابت در سراسر کشور هزینه آبونمان 
افزایش نخواهد یافت و هزینه مکالمات پیش شماره به یک سوم کاهش می یابد 
و مش��ترکین تلفن ثابت شهرهای استان برای تماس با مشترکین تلفن مراکز 
استان نیازی به گرفتن کد ندارند همچنین مشترکان شهرها باید برای تماس 

از پیش شماره استان استفاده کنند.
* در جلسه هیئت واگذاری قیمت پایه و شرایط واگذاری سهام 3 شرکت 

از طریق فرابورس و یک شرکت از طریق مزایده به تصویب رسید.
در این جلس�ه قیمت پایه و ش�رایط واگذاری 100 درصد سهام شرکت 
خدمات حمایتی کش�اورزی از ش�رکتهای زیرمجموعه ش�رکت مادر 
تخصصی خدمات کشاورزی از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط 
و 100 درصد ارزش نیروگاه قائن از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر 
تخصصی توانیر از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط به تصویب رسید. 
همچنین 49 درصد س�هام شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه 
شهید عباسپور از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت 
مناب�ع آب ایران از طریق فرابورس به صورت نقد و اقس�اط و 85/85 
درصد س�هام ش�رکت فرآورده های غذایی و قند یاسوج از شرکتهای 
زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع 

ایران از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط واگذار خواهد شد.
* رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به نزدیک شدن نخستین ماه حرام در سال 
جاری گفت: بیمه گذارانی که تاکنون اقدام به خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث 
نکرده ان��د ت��ا ابتدای ماه رجب این کار را انجام دهند. س��ید محمد کریمی در 
جمع خبرنگاران در مورد زمان خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث گفت: با توجه 
به افزایش نرخ دیه تا 152 میلیون تومان در ماه های حرام در س��ال جاری، از 

هموطنان تقاضا دارم الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث خود را تهیه کنند.
* ب�ا اج�رای عملی�ات کابل برگ�ردان ارتب�اط تلفنی مش�ترکین با 
پیش ش�ماره های 7754 ال�ی 7759، 3314، 3315، 3364، 3365، 
3380 ال�ی 3384، 4460، 4461، 4440 ال�ی 4449 از امروز به مدت 

72 ساعت دچار اختالل می شود.


