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کوتاه اقتصادی

* ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی در پنج ماه نخست  امسال 
از مرز یک میلیارد و 180 میلیون دالر گذش��ت. به گزارش ش��بکه 
اطالع رس��انی تولید و تجارت ایران )شاتا(، در این مدت رقم مبادالت 
تجاری )صادرات و واردات( بدون احتس��اب میعانات گازی به ارزش 
28 میلی��ارد و 400 میلی��ون دالر و وزن آن ب��ه 42 میلیون و 700 

هزار تن رسید.
* وزیر نفت، رئیس بانک مرکزی دولت سازندگی را به عنوان 
کاندیدای پیش�نهادی ایران برای دبیر کلی مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز معرفی کرد. بیژن نامدار زنگنه با اعالم این که 
هم اکنون کارهای الزم برای معرفی کاندیدای پیشنهادی ایران 
برای دبیر کلی جی یی سی اف در حال انجام است، سیدمحمد 
حسین عادلی را به عنوان کاندیدای پیشنهادی ایران برای دبیر 

کلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز معرفی کرد.
* س��خنگوی خرید تضمینی گندم بانک س��په گفت: تمام مطالبات 
گندم کاران پرداخت شد.محس��ن دارای��ی در مورد وضعیت پرداخت 
مطالبات گندم کاران گفت: تمام مطالبات گندم کاران از س��وی بانک 
سپه پرداخت شد.وی افزود: تاکنون 4 میلیون و 800 هزار تن گندم 
مازاد کش��اورزان ایرانی خریداری ش��ده است و مبلغ 38 هزار و 600 

میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت شده است.
* در ادامه معامالت دیروز بازارهای فرابورس 86 میلیون اوراق 
ب�ه مبلغ 1346 میلیارد ریال خرید و فروش ش�د و ش�اخص 
فرابورس با 1/4 درصد رشد 10/2 واحد صعود کرده و به 736/3 
واحد رسید. در میان ش�رکت های فرابورسی بیشترین حجم 
معامالت به خرید و فروش 34 میلیون س�هم بانک دی تعلق 
گرفت، کمترین حجم معامالت نصیب مهندس�ی ساختمان و 

تاسیسات راه آهن با معامله 200 سهم شد.
* با تصویب مجمع عمومی بانک ملی مدیرعامل این بانک منصوب شد.

با پیش��نهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک 
ملی »عبدالناصر همتی« مدیرعامل بانک ملی ایران شد.

وی که از 7 س��ال پیش تاکنون مدیرعامل بانک سینا بود، جایگزین 
فرشاد حیدری در بانک ملی ایران شد.

با تعطیل�ی بخش هایی از 
دولت فدرال آمریکا، نش�ریه 
بلومب�رگ اع�الم ک�رد: این 
مراح�ل  در  فق�ط  تعطیل�ی 
اولیه روزانه 300 میلیون دالر 
ب�ه اقتصاد آمریکا خس�ارت 

می زند.
ب��ه گزارش ف��ارس به نقل از 
بلومب��رگ، موسس��ه تحقیقاتی 
آی اچ اس اع��الم کرد: تعطیلی 
بخش هایی از دولت فدرال آمریکا 
در مراحل ابتدایی، حداقل 300 
میلیون دالر در روز برای تولیدات 
اقتص��ادی این کش��ور هزینه در 
برخواهد داشت و به آن خسارت 

خواهد زد.
براساس این گزارش، تاثیرات 
روزان��ه این تعطیل��ی در صورت 
ادام��ه این رون��د افزایش خواهد 
یافت و منجر به کاهش اعتماد و 

میزان مخارج بنگاه های اقتصادی 
و مصرف کنندگان خواهد شد.

بر طبق برآورد موسس��ه آی 
اچ اس، ب��ه دنبال تعطیلی دولت 
فدرال آمریکا، رش��د ساالنه 2/2 
درصدی این کش��ور در سه ماهه 
چه��ارم امس��ال ب��ه 0/2 درصد 

کاهش خواهد یافت.
»گای لب��اس« اس��تراتژیک 
ارش��د درآمد در موسس��ه جانی 
مونتگومری اسکات در فیالدلفیا 
گف��ت: تعطیل��ی 21 روزه نظیر 
س��ال های 96-1995 می توان��د 
رش��د اقتصادی آمریکا را 0/9 تا 

1/4 درصد کاهش دهد.
وی اف��زود: هزینه های دولت 
آمریکا  اقتصاد  تمامی جنبه های 
را م��ورد تاثیر قرار داده اس��ت و 
اخت��الل در ای��ن هزینه ها، بیش 
از زیان مستقیم درآمدی، اعتماد 

بنگاه ه��ای  و  س��رمایه گذاران 
اقتص��ادی را تهدی��د می کند به 
نحوی ک��ه می تواند ب��ه صورت 
جدی به رش��د اقتص��ادی لطمه 

وارد کند.
خاطر نشان می ش��ود دیروز 
پس از پایان مهلت تصویب بودجه 
خدمات درمانی درکنگره، دولت 
ف��درال آمری��کا ب��رای اولین بار 
پس از 17 س��ال به دستور اوباما 

تعطیل شد.
با این تعطیلی حدود 800هزار 
کارمند دولتی به مرخصی اجباری 
فرس��تاده ش��ده اند. ح��دود 1/4 
میلیون نظامی آمریکایی همچنان 
در خدمت ارتش باقی می مانند، 
اما حقوق خود را با تاخیر دریافت 
خواهند کرد. سازمان هوا فضای 
آمریکا )ناسا( بیشتر کارکنان خود 
را به مرخصی اجباری فرس��تاده 

اس��ت. پارک ها و موزه های ملی 
و باغ وحش ها تعطیل می ش��وند. 
وزارت امورخارج��ه ب��رای مدت 
محدود قادر ب��ه فعالیت خواهد 
بود، وزارت بهداش��ت هم نیمی 
از کارکن��ان خ��ود را به مرخصی 

اجباری می فرستد.
چرا دولت فدرال
 تعطیل می شود؟

بخش ه��ای بزرگ��ی از دولت 
فدرال آمریکا برای آن که بتوانند 
ب��ه کار خود ادامه دهند، نیازمند 
دریافت بودجه سالیانه هستند. اگر 
کنگره نتوان��د در مورد چگونگی 
تخصی��ص بودج��ه ب��ه آن ها به 
جمع بندی برس��د، این بخش ها 
باید تعطیل شوند. حاال هم، کنگره 
نتوانسته به این جمع بندی برسد.
مجلس نمایندگان و مجلس 
س��نای آمری��کا بای��د هر س��ال 

بودجه ای 12 ماه��ه برای دولت 
فدرال تصویب کند. در سال های 
اخیر کنگره )متش��کل از مجلس 
نمایندگان و سنا( در تصویب این 
بودجه س��االنه با مشکل مواجه 
بوده و به همین دلیل به تصویب 
بودجه ه��ای موقت چن��د ماهه 
متوسل شده است. آخرین مورد 
از این بودجه های موقت روز 28 
م��ارس به تصویب رس��ید و روز 
30س��پتامبر شب سه شنبه دوره 

آن به پایان رسید.
در حال��ت تئ��وری، کنگ��ره 
می توانست پیش از مهلت انقضای 
این بودج��ه، بودج��ه اضطراری 
دیگری تصوی��ب کند تا دولت از 
تعطیلی نجات یابد. اما مش��کل 
اینجاست که مجلس نمایندگان 
با اکثریت جمهوری خواه و مجلس 
سنا با اکثریت دموکرات در مورده 

نحوه تصویب ای��ن بودجه با هم 
اختالف دارند. مجلس نمایندگان 
چن��د روز قبل الیح��ه بودجه ای 
را ب��ه تصوی��ب رس��اند که طرح 
خدمات درمانی »ب��اراک اوباما« 
رئیس جمهور این کش��ور را یک 
سال به تعویق انداخته و دریافت 
مالیات بر تجهیزات پزشکی را از 
سر می گرفت. مجلس سنا با این 
الیح��ه بودجه مخالف��ت کرد. با 
وج��ود آن که رای گیری در مورد 
این بودجه چند بار انجام شد، اما 
باز هم توافقی حاصل نش��د و در 
نتیج��ه دولت آمریکا در وضعیت 

تعطیل قرار گرفت.
البته ب��ا ای��ن تعطیلی همه 
دول��ت فدرال تعطیل نمی ش��ود 
بلک��ه بخش هایی غیرضرور نظیر 
آنچه در بخش ه��ای باالیی خبر 

اشاره شد تعطیل می شود.

بلومبرگ اعالم کرد

ضرر روزانه 300میلیون دالری اقتصاد آمریکا 
بر اثر تعطیلی دولت فدرال

بارفروشان  اتحادیه  دبیر 
با بیان اینکه قیمت میوه در 
میادین سطح شهر فراوان و 
با قیمت مناسب است، دلیل 
باال ب�ودن قیمت در س�طح 
ش�هر را عدم رعایت قانون 
افزایش حداکث�ر 30 درصد 
قیمت از سوی خرده فروشان 

عنوان کرد.
در  فتحعل��ی  ح��اج  عل��ی 
گفت وگو ب��ا خبرگزاری فارس، 
اظهار داشت: انواع میوه در میدان 
مرکزی تهران فراوان و با قیمت 

مناسب عرضه می شود.
بارفروش��ان  اتحادیه  دبی��ر 
در خص��وص دلی��ل ب��اال بودن 
قیمت در س��طح ش��هر گفت: 
خرده فروشان قانونی که بر اساس 

آن مج��از به افزای��ش تنها 30 
درصد قیمت هستند، را رعایت 

نمی کنند.

در حالی ک��ه به گفته حاج 
فتحعلی قیمت انواع س��یب در 
می��دان مرکزی می��وه و تره بار 

کیلویی 1500 تا 2500 و نارنگی 
کیلویی 1500 تا 3000 تومان و 
موز کیلویی 3000 تومان است 

اما در س��طح شهر با قیمت های 
دو برابر به فروش می رود.

وی در پاس��خ ب��ه اینکه، آیا 
می��وه خارجی ه��م در میدان 
مرک��زی وجود دارد گفت: میوه 
خارجی به غیر از موز که با مجوز 
دولت وارد می شود وجود ندارد.

وی در پاس��خ ب��ه اینک��ه، 
سیب فرانسوی در بازار مشاهده 
می شود، گفت: این میوه ها نژاد 
فرانسوی هس��تند که در ایران 
پ��رورش می یابند اما میوه هایی 
که با مارک فرانسوی باشد قاچاق 

محسوب می شود.
فتحعل��ی تاکی��د ک��رد: 8 
درب اصل��ی در میدان مرکزی 
تره ب��ار وجود دارد که به فاکتور 
خری��داران نظارت می کنند، اما 

آنها مجازند در خرده فروش��ی ها 
تنها 30 درصد به این قیمت ها 

اضافه کنند.
وی تاکی��د کرد: مس��ئوالن 
بازرسی و نظارت باید به قیمت 
میوه در سطح شهر نظارت جدی 

داشته باشند.
بنابرای��ن گ��زارش: ع��الوه 
بر ع��دم رعای��ت چارچوب 30 
درصد افزایش قیمت بر اس��اس 
قان��ون، وج��ود دالالن زی��اد از 
محل تولید تا رسیدن به دست 
مصرف کنن��ده نیز عامل مهمی 
برای باال رفتن قیمت اس��ت به 
طوری ک��ه در بس��یاری موارد 
تفاوت از محل تولید تا رسیدن 
به دس��ت مصرف کننده بیش از 

300 درصد است.

دبیر اتحادیه بارفروشان:

خرده فروشان میوه قانون سود 30 درصد را رعایت نمی کنند

کارشناس اقتصادی: کاهش قیمت دالر واقعی بود
بانک مرکزی باید سکوت می کرد

یک استاد اقتصاد از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره قیمت دالر انتقاد کرد.
محمدحسین ادیب در گفت وگو با ایسنا در مورد ارزیابی خود نسبت به دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی 
در مورد کف نرخ ارز اظهار کرد: با لغو بخش مهمی از تحریم ها عکس العمل بازار مبنی بر کاهش قیمت 

دالر واقعی بود که در این شرایط بهتر بود رئیس کل بانک مرکزی سکوت می کردند.
ادیب تصریح کرد: اتفاقات اخیر نش��ان می دهد ک��ه اغلب پیش بینی های رئیس کل بانک مرکزی در 
مورد نرخ ارز صحیح نیست این در حالی است که ایشان با تجربه بانک های تجاری با نگاه مدیرعامل یک 
بانک خصوصی به اقتصاد کالن ایران می نگرند در حالی که ریاست بانک مرکزی نیازمند ادبیات بانک های 

مرکزی است به عبارتی ایشان در درون گفتمان بانک مرکزی تنفس نمی کنند.
این کارشناس همچنین در مورد دالیل سقوط نرخ ارز در روزهای اخیر بیان کرد: آزادسازی 50 درصد 
سپرده های ارزی بلوکه شده قابل استفاده ایران در خارج و بازگشایی مجدد سوئیفت برای 27 درصد واردات 

کشور به منزله لغو عملی بخشی از تحریم است که این اقدام آمریکا بر نرخ ارز موثر بود.

وی توضیح داد: در حالی که ایران 60 میلیارد دالر سپرده ارزی بلوکه شده در خارج دارد معاون ارزی 
بانک مرکزی اعالم کردند که واردات مواد غذائی و دارو از محل منابع بلوکه شده آزاد شده است، این در 
حالی است که هر کشور باید به ازای یک سال واردات در خارج سپرده  ارزی داشته باشد که همه کشورها 
این نکته را رعایت می کنند از این رو طبق عرف جهانی معادل 40 میلیارد دالر از سپرده ارزی در خارج 
در تضمین واردات است پس در عمل 20 میلیارد دالر از سپرده های ارزی ایران در خارج بلوکه شده است 
که آمریکا بیش از 50 درصد از سپرده بلوکه شده را آزاد کرده است و این یک عقب نشینی قابل تامل است.
ادیب همچنین با اش��اره به دیگر عامل کاهش نرخ دالر خاطرنش��ان کرد: قطع سوئیفت دومین اقدام 
تحریمی علیه ایران بود که معاون بانک مرکزی اعالم کردند سوئیفت برای بانک ایران و خاورمیانه برای 
واردات غذا و دارو مجددا وصل شده است به عبارت دیگر آمریکا ارتباط سوئیفت را برای27 درصد واردات 
ایران مجددا وصل کرد که در کنار آزادس��ازی 50 درصد س��پرده بلوکه ش��ده قابل استفاده تامل برانگیز 

ارزیابی می شود.

مصرف�ی  کااله�ای  مع�اون 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
ی�ش  ا فز ا ن  گا کنن�د لید تو و 
15درصدی قیمت لبنیات را قانونی 

دانست.
علیرضا رفیعی در گفت وگو با ایسنا 
با تاکید بر این که این افزایش قیمت 
مصوبه ستاد تنظیم بازار بوده و نظارت 
بر اجرای آن از سوی سازمان حمایت 
انجام ش��ده اظهار کرد: لبنیات از نظر 
قیمتی متاثر از چند عامل اس��ت که 
عمده ترین عامل آن افزایش قیمت شیر 
خام اس��ت. قیمت شیر خام نیز متاثر 
عوامل مختلف بوده که مهمترین آن 

قیمت نهاده های دامی است.
رفیع��ی با تاکید بر این که قیمت 
خوراک دام و طیور از س��ال گذش��ته 
دستخوش تغییراتی شده است، گفت: 
از این رو دامداران در پایان سال مرتبا 
تاکید می کردند که باید افزایش قیمتی 
داشته باشیم. از این رو چون پایان سال 
ب��ود و در پ��ی آن تقاضا برای مصرف 
فرآورده ه��ای لبنی افزایش یافته بود، 
دولت هم به خاطر بحث پایان س��ال 

و ای��ام نوروز دنبال ای��ن موضوع بود 
ک��ه در طرح نظارتی خود قیمت ها را 
کنترل کند.ب��ه گفته معاون کاالهای 
مصرفی و خدماتی س��ازمان حمایت 
تولیدکنن��دگان  و  مصرف کنن��دگان 
از ای��ن رو این افزایش ن��رخ در پایان 

سال اتفاق نیفتاد و در جلسات عدیده 
کارگروه کنترل بازار که با نظر معاون 
اول سابق رئیس جمهور برگزار می شد، 
گزارش های س��ازمان حمایت و سایر 
نهادها و تولیدکنندگان مطرح ش��د و 
در نهایت به دلیل اختالفات قیمتی در 

آن مقطع موضوع به کارشناس رسمی 
دادگستری ارجاع شد.

رفیعی ب��ا تاکید بر ای��ن که این 
افزایش قیمت از س��وی دادگس��تری 
در حدود 22 درصد اعالم ش��ده بود، 
خاطرنش��ان کرد: گزارش دادگستری 

مجددا در کارگروه تنظیم بازار ارائه شد 
و در نهایت در این کارگروه افزایش 15 
درصد قیمت برای این کاال تصویب شد.

معاون کاالهای مصرفی و خدماتی 
س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان تصریح ک��رد: پس از 
تصویب افزایش قیمت این کاال قرار بر 
این شد که خود انجمن صنفی صنایع 
لبنی کش��ور با مدیریت خود تا سقف 
15 درصد فرآورده های لبنی را افزایش 

قیمت دهد.
وی در پاس��خ به این سوال که آیا 
تولیدکنندگان تا پایان سال می توانند 
چندی��ن بار اقدام ب��ه افزایش قیمت 
کنن��د گفت: م��ا ب��ه تولیدکنندگان 
مجوز داده ایم که فقط یک بار قیمت 
محصوالت خ��ود را افزایش دهند. به 
طور مثال اگر ف��رآورده  لبنی طی دو 
هفته اخی��ر 11درصد افزایش قیمت 
لحاظ کرده است، این اجازه را ندارد که 
تا پایان سال یک بار دیگر چهار درصد 

دیگر بر قیمت کاالی خود بیفزاید.
معاون کاالهای مصرفی و خدماتی 
س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 

تولیدکنن��دگان ب��ا بیان ای��ن که هر 
تولیدکنن��ده ای ت��ا پایان س��ال فقط 
اج��ازه دارد یک بار ب��ر قیمت کاالی 
خود بیفزای��د، تاکید ک��رد: از این رو 
هی��چ تولیدکنند ه ای اج��ازه ندارد به 
طور تدریجی قیم��ت کاال را افزایش 
ده��د، زیرا چنی��ن اقدامی از س��وی 
تولیدکنندگان باعث ایجاد تش��نج در 

بازار می شود.
او ب��ا بیان این که وزنه منافع این 
اقدام بیشتر به سمت مصرف کنندگان 
اس��ت تا تولیدکنندگان، بی��ان کرد: 
ب��ر اس��اس نظ��ر کارش��ناس وزارت 
دادگس��تری این افزای��ش قیمت باید 
در ح��دود 22 ت��ا 23 درصد می بود، 
بنابراین کاالیی که در سال گذشته به 
کرات دارای نوسانات قیمتی بودند، از 
ابتدای سال تاکنون هیچ گونه افزایش 

قیمتی را نداشته اند.
گفتنی است قیمت لبنیات سال 
گذش��ته بارها به بهانه ه��ای مختلف 
افزای��ش یافت و امس��ال ه��م به نظر 
می رس��د ای��ن ماجرای تل��خ در حال 

تکرار شدن است.

سازمان حمایت:

افزایش 15 درصدی قیمت لبنیات قانونی است

مشاور اقتصادی رئیس جمهور: 

رفتار دولت در بازار ارز
 باید قابل پیش بینی باشد

ی  د قتص�ا ا ر  و مش�ا
رئیس جمهور ب�ا بیان اینکه 
بای�د بیش�تر مواظ�ب رفتار 
دولت باش�یم ت�ا حجم پول 
افزای�ش پیدا نکن�د، گفت: 
ثبات سیاست های پولی برای 
نزولی شدن تورم حائز اهمیت 

است.
مسعود نیلی دیروز در نشست 
هیئ��ت نمایندگان اتاق تهران با 
بیان این که هم اکنون فشار تامین 
مالی بر روی سیستم های بانکی 
است، بیان کرد: بنگاه های بزرگ 
دولتی از منابع بانکی اس��تفاده 

می کنند و بازار سرمایه فقط بازار 
مبادله است.

نیل��ی ب��ا بیان این ک��ه باید 
نقش ب��ازار س��رمایه در تامین 
مال��ی پررنگ تر ش��ود، تصریح 
کرد: بانک ها باید فقط در تامین 

سرمایه در گردش فعال شوند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور 
ادامه داد: بازار اوراق مشارکت باید 
فعال شود و بنگاه های اقتصادی از 
این طریق منابع جمع آوری کنند.
به گفته نیلی چهار مس��ئله 
مه��م در بهبود محیط کس��ب 
و کار نق��ش اساس��ی دارد ک��ه 
توانمندی بخش خصوصی، توجه 
در خصوصی س��ازی های جدید، 
شبه دولتی ها و اصالح قوانین و 
ورشکستگی ها از جمله این موارد 
است.وی با تاکید بر اصالح بازار 
گفت: رفتار دولت در بازار ارز باید 
قابل پیش بینی باشد و مشخص 
کند که در سال به چه میزان ارز 

نیاز دارد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور 
درب��اره رابطه بین ب��ازار انرژی 

و ب��ازار ارز ب��ا تاکید ب��ر این که 
باید هدفمن��دی یارانه ها اصالح 
ش��ود، تصریح کرد: ب��رای انجام 
ای��ن اصالح باید قیمت انرژی به 
صورت یکباره یا ظرف چند سال 

افزایش یابد.
نیل��ی ادام��ه داد: پرداخ��ت 
نق��دی یارانه ه��ا در حال حاضر 
غیرمتناسب با درآمدهای واصله 
از اج��رای ای��ن قانون اس��ت و 
هم چنین در مرحله بعدی یارانه ها 
باید به گروه های هدف پرداخت 
شود، چون با این شیوه بار تورمی 

در کشور به وجود می آید.

به گفت��ه مش��اور اقتصادی 
رئیس جمهور اصلی ترین مسئله 
کشور در سال های پیش رو مسئله 
اشتغال است اما به این نکته باید 
توج��ه کرد که اصالحاتی که در 
مسئله ارز، یارانه ها، سیستم بانکی 
و خصوصی سازی، انجام می شود 
در مرحله اول مدتی شاهد رکود 
و س��پس موجب رونق اقتصادی 

می شود.
مسئوالن نباید نرخ ارز 

اعالم کنند
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع 
و معادن تهران با انتقاد از سخنان 
اخی��ر ارزی رئی��س کل بان��ک 
مرک��زی، گف��ت: کف و س��قف 
نرخ ارز نباید از سمت مسئوالن 

اعالم شود.
یحیی آل اسحاق در نشست 
دی��روز هیئت نماین��دگان اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن تهران 
خواستار رفع ابهامات موجود در 
بازار ارز ناش��ی از سخنان اخیر 
رئی��س کل بانک مرکزی ش��د و 
گفت: به نظر می رسد تعیین کف 

و سقف نرخ ارز در شأن مسئوالن 
نظام نباشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع 
و مع��ادن تهران افزود: نمی توان 
برای نرخ ارز کف قیمتی را تعیین 
و بر مبنای آن دستور صادر کرد، 
این در حالی اس��ت که مهمتر از 
کاهش نرخ برای فعاالن اقتصادی 
ثبات نرخ است که به نظر می رسد 
دولت باید بر روی آن تمرکز کند.

وی تصری��ح کرد: با توجه به 
نقش کلیدی ارز در اقتصاد ایران 
دولت و تیم اقتصادی باید عرضه 

و تقاضا را حائز اهمیت بداند.
به گفته آل اسحاق، اظهارات 
رئیس کل بانک مرکزی احتماال 
ب��ه دلی��ل انتظ��ارات روان��ی و 
جلوگیری از شوک در بازار بوده 
اس��ت که به نظر می رس��د باید 
بی��ش از هر چیز ب��ازار عرضه و 

تقاضا مدنظر قرار گیرد.
در  همچنی��ن  آل اس��حاق 
خصوص سفر اخیر رئیس جمهور 
ب��ه نیویورک، س��خنان وی را با 
رویک��ردی مدبران��ه ی��اد کرد و 
گفت: دستاوردهای این سفر در 
چارچ��وب ارزش ه��ای نظام و با 
نگاه��ی مدبرانه و واقع گرایانه به 
مسائل جهانی بود که امیدهایی 
را در داخ��ل و خارج از کش��ور 

ایجاد کرد.
وی ادامه داد: این سفر تغییر 
جدی در مسائل و معامالت ایران 
ب��ا دنیا به دنبال خواهد داش��ت 
و امید اس��ت با پشتیبانی هایی 
که الزم��ه تداوم آثار این س��فر 
اس��ت، بتوان حرکت سازنده ای 
را براساس منافع ملی پیش برد.

و  بازرگان��ی  ات��اق  رئی��س 
صنای��ع و معادن تهران در ادامه 
به س��فر اخی��ر بخش خصوصی 
ب��ه عمان اش��اره ک��رد و اظهار 
داش��ت: ش��کل گیری ش��ورای 
اقتصادی ای��ران و عمان یکی از 
محورهای گفتگو در این س��فر 
است، ضمن اینکه ایجاد شرکت 
ایرانی - عمانی برای مش��ارکت 
در مناقصه های کشور عمان نیز 
از جمله پیشنهادات خوبی بود که 

در این سفر مطرح شود.

یک کارش�ناس بخش صنعت 
گفت: بانک ها، بخشنامه گشایش 
ال سی با پیش پرداخت 30 درصدی 
را ب�ه بهانه وجود ابه�ام در مورد 
چگونگ�ی پرداخ�ت بقی�ه مبلغ 

ال سی اجرا نمی کنند.
ج��واد باق��ری در گفت وگ��و ب��ا 
خبرگ��زاری ف��ارس، ب��ا بی��ان اینکه 
علی رغ��م ابالغ بخش��نامه گش��ایش 
ال س��ی با پیش پرداخت 30 درصدی، 
این بخش��نامه هنوز توس��ط بانک ها 
اجرایی نش��ده اظهار داشت: سیستم 
بانکی اعالم می کند که این بخشنامه 
ابهام دارد و به همین دلیل آن را اجرا 

نمی کند.
ب��ا  س��ال ها  داد:  ادام��ه  وی 
پیش پرداخ��ت 10 ت��ا 25 درص��دی 
نسبت به گشایش ال سی اقدام می شد، 
اما مشخص نیست که در حال حاضر 
این ابهام چگونه به وجود آمده است.

عضو انجمن صنایع همگن کاغذ 
در م��ورد دلیل برخ��ی بانک ها برای 
عدم گشایش ال سی با پیش پرداخت 
30 درصدی نیز گفت: بانک ها عنوان 
می کنن��د که در بخش��نامه مربوطه، 
مشخص نشده که بقیه مبلغ ال سی به 

چه صورت باید پرداخت شود.
وی با بیان اینکه این دلیل بانک ها 
فقط یک بهانه اس��ت، گفت: مشخص 
اس��ت که طبق روال قبل، 70 درصد 
بقیه مبلغ ال سی باید در زمان تبادل 
اسناد و با قیمت روز ارز پرداخت شود.

خودداری بانک ها 
از گشایش ال سی 

با پیش پرداخت
 30 درصد

گازرسانی پایدار به خانوارها 
در زمستان در گروی صرفه جویی 
مردم و شرایط آب و هوایی است. 
دومین طرح ذخیره سازی گاز 2 

هفته دیگر راه اندازی می شود.
حمیدرضا عراقی دیروز در جمع 
خبرن��گاران و در حاش��یه همایش 
اتحادی��ه بین الملل��ی گاز در تهران 
درب��اره آخرین وضعی��ت راه اندازی 
دومی��ن مخ��زن ذخیره س��ازی گاز 
طبیعی در شوریجه خراسان، گفت: 
پیش بینی می شود تا 2 هفته آینده 
این طرح ذخیره س��ازی گاز طبیعی 

آماده راه اندازی شود.
مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز با 
اعالم اینکه در حال حاضر شوریجه 

برای تزریق گاز آماده است و با توجه 
ب��ه بازدیدی که اخی��را از این طرح 
داشته ام کل تاسیسات آن آماده شده، 
درباره حجم تزریق گاز به شوریجه، 
اظهار داش��ت: حج��م تزریق گاز به 
مخزن ذخیره سازی شوریجه بستگی 
به این دارد که شرکت ملی نفت چه 
مقدار گاز به این طرح اختصاص دهد.
این عضو هیات مدیره ش��رکت 
مل��ی گاز گفت: مطاب��ق برنامه باید 
روزان��ه 10 میلی��ون مترمکعب گاز 
به مخزن ش��وریجه تزریق شود که 
با توجه به ش��رایط ممکن است این 
مق��دار روزانه پنج ت��ا هفت میلیون 

مترمکعب باشد.
عراق��ی همچنی��ن در خصوص 

آخرین وضعیت تامین گاز زمستانی 
مش��ترکان خانگی و تجاری با اشاره 
به ش��کاف بین تولی��د و مصرف گاز 
طبیع��ی در ایران، تبیی��ن کرد: در 
ش��رایط فعلی مش��ترکان در فصل 
زمس��تان 6 تا 7 برابر بیش از فصول 

گرم سال گاز مصرف می کنند.
مع��اون وزی��ر نف��ت از کاهش 
گازرس��انی به نیروگاه ه��ا و جبران 
کسری گاز این واحدها با فرآورده های 
نفتی، گفت: تحویل سوخت مایع به 
نیروگاه ها در فصل زمستان منجر به 
افزایش آلودگی هوا خواهد شد اما راه 

دیگری وجود ندارد.
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز در 
خصوص تامین گاز زمس��تانی مورد 

نیاز خانوارها هم توضیح داد: تامین 
امنیت انرژی و گازرسانی به مشترکان 
خانگ��ی در گ��روی صرفه جوی��ی و 
وضعی��ت آب و هوای��ی در فص��ل 

زمستان است.
این مقام مسئول در مورد آخرین 
وضعی��ت ص��ادرات گاز به عراق هم 
توضیح داد: زمس��تان سال جاری به 
عراق گاز نمی دهیم بلکه از پایان سال 
92 یا ابتدای سال آینده صادرات گاز  

به این کشور آغاز می شود.
وی با تاکید بر اینکه فکر نمی کنم 
ک��ه آنها ت��ا پایان امس��ال آمادگی 
دریافت گاز ایران را داش��ته باش��ند 
و طب��ق برنام��ه مص��وب م��ا نیز تا 
پایان امس��ال صادرات گاز به عراق 

آغاز نمی ش��ود، درباره واردات گاز از 
ترکمنستان هم توضیح داد: در حال 
حاضر با ترکمنس��تان مشکلی برای 
واردات گاز نداری��م و گاز ب��ه اندازه 
کافی دریافت می کنیم، برخی اوقات 
در قراردادها اختالفاتی پیش می آید، 
اما هیچ گونه مشکلی با ترکمنستان 

برای واردات گاز نداریم.
عراق��ی ب��ا اش��اره ب��ه توافق با 
ترکمنس��تان ب��رای پرداخت منابع 
مال��ی حاص��ل از واردات گاز از این 
کش��ور، گفت: ق��رارداد جدیدی با 
ترکمنس��تان بسته نشده و اختالفی 
در مورد افزایش یا کاهش قیمت در 
این زمینه بین دو طرف وجود ندارد.

مع��اون وزیر نف��ت همچنین با 

اش��اره به میزبانی نشس��ت مجمع 
کش��ورهای صادرکننده گاز توسط 
ای��ران توضیح داد: هدف از برگزاری 
این نشست ایجاد یک هماهنگی بین 
تولیدکنندگان  و  مصرف کنن��دگان 

گاز است.
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز در 
پایان با بیان اینکه قیمت گاز مستقل 
از نفت تعیین می شود  و بستگی به 
مسائلی مانند: مسائل سوق الجیشی، 
امکان��ات انتقال و منطق��ه تولید و 
مص��رف دارد خاطرنش��ان کرد: در 
هیچ کجای جهان قیمت گاز یکسان 
نیس��ت و در واق��ع در این نشس��ت 
اعض��ا می خواهند قیمت ها را به هم 

نزدیک کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با 
توجه به هدف گذاری های انجام شده در راستای 
کاهش ممنوعیت های صادراتی احتمال تغییر در 

اولویت بندی کاالها وجود دارد.
حمید صافدل در گفت وگو با ایس��نا در پاسخ به 
این س��وال که آیا با توجه ب��ه برنامه ریزی های انجام 
شده در راستای کاهش ممنوعیت ها و محدودیت های 
صادراتی احتمال تغییر در اولویت بندی کاالها وجود 
دارد اظهار کرد: در حال حاضر تغییر جدیدی شامل 
اولویت بندی ها نشده ولی این امکان با نگاه به حمایت 
از تولی��د داخل و تامین ماده اولیه واحدهای تولیدی 

وجود دارد.
وی ادام��ه داد: اگر نیاز باش��د با تایید بخش  های 
حامی صنعت مثل ح��وزه معاونت اقتصادی صنعتی 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت در زمان مناس��ب 
تغییرات الزم در اولویت بندی کاالها به وجود می آوریم.
صافدل در پاس��خ به س��وال دیگری مبنی بر این 

که آیا اجازه ترخیص کاالهای اولویت 10 که واردات 
آنها ممنوع بوده باعث تشویق واردکنندگان متخلف 
نمی ش��ود، بیان کرد: اساس��ا به این کاالهایی که در 
گمرک ه��ا متوقف ش��ده بود هیچ گون��ه ارزی تعلق 
نمی گی��رد. در واقع خریداران ای��ن کاالها از قبل ارز 

خود را از طریق خود متقاضی تامین کرده اند.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، به عبارتی 
ما در حال حاضر یک سرمایه ارزی خوابیده در گمرک 

داریم که باید در مورد آن تعیین تکلیف می شد.
وی تصریح کرد: از س��وی دیگر اساسا این کاالها 
با نرخ تعرفه ای دو برابر ترخیص می شوند تا به نوعی 
از این حالت بالتکلیف��ی و رکود کاال در گمرک های 

داخلی جلوگیری کند.
صاف��دل در پایان با تاکید بر این که ترخیص این 
کاالها باعث ورود کاالهای اضافه تری به بازار می شود، 
گفت: از این رو با اهداف فوق اقدام به ترخیص کاالهای 

اولویت 10 در گمرک های کشور کردیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز: گازرسانی به خانوارها در زمستان مشروط به صرفه جویی و شرایط آب و هوایی است

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد

احتمال تغییر اولویت بندی 
کاالهای وارداتی

صنف�ی  انجم�ن  دبی�ر 
ش�رکت های خدمات پس از 
ف�روش خ�ودرو از بازنگری 
در دس�تور العمل و ضواب�ط 
خدمات پس از فروش خودرو 
با هدف سخت گیرانه تر شدن 

این دستور العمل خبر داد.
عباسعلی غیاثی در گفت وگو 
با ایس��نا اظهارک��رد: طبق یک 
روال معمول هر دو سال یکبار در 
دستورالعمل و ضوابط خدمات 
پس از فروش خودرو در کشور 

بازنگری می شود.
وی با بی��ان این که آخرین 
بازنگری در این دس��تورالعمل 
دو س��ال پیش ص��ورت گرفت، 
بنابرای��ن  ک��رد:  خاطرنش��ان 
موع��د جدید بازنگ��ری در این 
دستورالعمل فرارس��یده و این 
کار تا پایان سال صورت خواهد 

گرفت.
صنف��ی  نجم��ن  ا دبی��ر 
ش��رکت های خدم��ات پس از 
فروش خودرو ادامه داد: بازنگری 
ضواب��ط  و  دس��تورالعمل  در 
خدمات پس از فروش خودرو با 
هدف سخت گیرانه تر شدن این 
دس��تورالعمل و کسب رضایت 
مش��تریان و خدمات گیرندگان 

صورت می گیرد.
وی افزود: در بازنگری جدید 
ش��اخص های مدنظر در زمینه 
کسب رضایت مصرف کنندگان 
سخت گیرانه تر شده و بسترهای 
الزم برای ارتقای سطح خدمات 
شرکت های ارائه دهنده خدمات 
از ف��روش خودروس��ازان  پس 
تصریح  می ش��ود.غیاثی  فراهم 
کرد: بازنگری در دس��تورالعمل 
و ضوابط خدمات پس از فروش 
خ��ودرو ب��ا مش��ارکت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و شرکت 
بازرسی کیفیت و استاندارد ایران 

صورت می گیرد.

غیاثی اعالم کرد
ضوابط خدمات 
پس از فروش 

خودرو
 بازنگری می شود

ش�اخص بورس ته�ران در 
معامالت چهارمی�ن روز هفته، 
س�ومین رکوردش�کنی خود را 

ثبت کرد.
به گزارش ایسنا، شاخص بورس 
تهران دیروز نیز به رشد خود ادامه 
داد و ب��ا 630 واحد افزایش از مرز 
66 هزار واحد گذش��ت و به کانال 

66هزار و 350 واحد رسید.
در حالی خوش بینی به وضعیت 
آینده و مذاکرات هس��ته ای یکی از 
عوامل اصلی رشد بورس در روزهای 
اخیر ذکر می ش��ود که در معامالت 
سه ش��نبه نیز رش��د قیمت سهام 
ش��رکتها و افزای��ش تقاضا موجب 
ثبت بیست و هشتمین رکوردشکنی 

شاخص کل بورس شد.
ش��رکتهای  دی��روز  ب��ازار  در 
هلدین��گ خلیج فارس، پاالیش��گاه 
بندرعب��اس، ف��والد مبارکه، فوالد 
خوزس��تان، بانک ملت و صادرات، 
ملی مس، پاالیشگاه نفت اصفهان، 
چادرملو و گل گهر بیشترین تاثیر را 
در رکورد ش��کنی شاخص بورس و 
افزایش یک درصدی آن گذاشتند.

در مقابل شرکتهای مخابرات، 
گس��ترش نف��ت و گاز پارس��یان، 
پاالیش��گاه تبری��ز، غدیر، س��ایپا و 
پتروشیمی خارک و پردیس با افت 
قیمت مواجه شده و تاثیر منفی روی 

شاخص بورس گذاشتند.
در ب��ازار چهارمی��ن روز هفته 
صنایع پاالیش��گاهی، پتروش��یمی 
تقاض��ای  بیش��ترین  از  فل��زی  و 
برخوردار شدند شرکت های  خرید 
کش��تیرانی، پتروش��یمی فناوران، 
پاالیشگاه بندرعباس، بانک صادرات 
و تایدواتر بهترین تقاضای بازار را در 

اختیار گرفتند.
بازار دی��روز کار خود را با روند 
مثب��ت تمامی نمادهای بانکی آغاز 
کرد و نمادهای بانکی برخالف روز 
دوش��نبه از رش��د قیمت برخوردار 
ش��دند ع��الوه ب��ر ای��ن نمادهای 
خودروی��ی ب��ه روند منف��ی خود 
ادام��ه دادن��د و بین ش��رکت های 
خودروس��ازی تنها ایران خودرو از 

روند مثبتی برخوردار شد.
ک��ه  اس��ت  حال��ی  در  ای��ن 
ب��ازار همچن��ان در انتظار انتش��ار 
گزارش های شش ماهه و بازگشایی 
نمادها بوده و با توجه به توقف برخی 
از نماده��ا، س��هامداران در انتظار 
بازگشایی نمادهای متوقف هستند.
در مجموع در بازار دیروز حجم 
معامالت افزای��ش یافت و بیش از 
753 میلیون س��هم به ارزش 342 
میلی��ارد ری��ال م��ورد معامله قرار 
گرفت و ارزش بازار سرمایه تا سطح 

324هزار میلیارد تومان باال رفت.

سومین 
رکوردشکنی 

بورس
 در یک هفته


