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انرژی

افزایش تولید نفت ایران به  4/2میلیون بشکه در سال آینده

واحدهای خالی از سکنه در تهران کاهش یافت

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه کاهش واحدهای خالی
از س��کنه ،نوید این را می دهد که از اواخر امسال آرام آرام شاهد رونق بازار
مس��کن خواهیم بود ،گفت :عرضه واحدهای مسکونی از سوی انبوهسازان
باعث شده تا واحدهای خالی از سکنه در تهران به  ۲۵۰هزار واحد برسد .به
گزارش فارس ،فریبرز واحدی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود تعداد
واحدهای خالی از س��کنه در تهران کاهش یافته اس��ت ،دلیل آن چیست،
گفت :رکود بازار مس��کن در دو س��ال گذش��ته باعث ش��د تا بس��یاری از
انبوه سازان و سازنده های مسکن اقدام به عرضه واحدهای مسکونی خود به بازار کنند ،همین موضوع باعث
شده تا تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه در تهران کاهش یابد .وی ادامه داد :تعداد واحدهای
خالی از سکنه در تهران تا سال  92بالغ بر  325هزار واحد مسکونی بود که با عرضه تعداد قابل توجهی
از این واحدها به بازار و حتی اجاره آنها از س��وی س��ازندگان  ،این تعداد در حال حاضر به  250هزار
واحد مسکونی کاهش یافته است .واحدی در پاسخ به این سئوال که آیا عرضه این واحدهای مسکونی
تاثیری بر بازار مسکن خواهد گذاشت و تحلیل شما از عرضه واحدهای مسکونی و فروش این واحدهای
خالی از سکنه چیست ،تاکید کرد:به هر حال باید یک روزی این اتفاق می افتاد و واحدهای مسکونی به
بازار عرضه می شدند ،هر چند ما معتقدیم که انبوه سازان باید هر چه سریع تر واحدهای نیمه تمام را
نیز عرضه کنند .مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد :تحلیل من این است که بازار مسکن
آرام آرام از پایان امس��ال وارد رونق خواهد ش��د .واحدی با تأکید بر اینکه  30درصد نقدینگی کشور
مربوط به صنعت ساختمان است ،گفت :صنعت ساختمان میتواند به خروج اقتصاد از رکود کمک کند
به طوری که بر اساس آمارهای منتشر شده سهم بخش مسکن در تولید ناخالص داخلی تا سال 80
بالغ بر  4.5درصد بود و از سال  87تا  91این سهم ارزش افزوده در بخش مسکن به  5درصد رسیده
است .مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اینکه صنعت ساختمان  300تا  400فرصت
شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکند ،گفت :باید به دنبال رونق صنعت ساختمان باشیم چرا که
این صنعت میتواند موجب افزایش اشتغال و رونق اقتصاد در کشور شود.

ترانزیت

آخرین وضعیت مرز بازرگان بعد از حمله به کامیونهای ایرانی
دبیرکل ش��ورای مش��ترک بازرگانی ایران و ترکیه به تش��ریح آخرین
وضعی��ت مرز بازرگان بعد از انفجار یک��ی از کامیونهای ایرانی در این
مس��یر پرداخت و تصریح کرد :ایران با ترکیه در سطح منطقه و کشور
پیمانهای تجاری و قراردادهای بازرگانی دارد .س��اد ه انگاری است که
با یک حرکت بخواهیم مس��یرهای تجاریمان را به روی همس��ایگان
ببندیم یا بخواهیم مسیرمان را تغییر دهیم .به گزارش ايسنا،سید جالل
ابراهیمی  ،درباره آخری��ن وضعیت عبور و مرور کامیونهای ایرانی در
مرز بازرگان بعد از حمله به کامیونهای ایرانی عنوان کرد :هم اکنون در ش��رایطی قرار داریم
که رفت و آمدهای تجاری بین تجار ایران و ترکیه ،س��رمایهگذاران و فعاالن اقتصادی و حتی
روس��ای اتحادیههای تولیدی برای ایجاد زمینههای بازار و کار مش��ترک به شکل جدی برقرار
ش��ده اس��ت .وی ادامه داد :ترکیه همواره راه عبور ایران به بازارهای اروپا و حوز ه کش��ورهای
دریای مدیترانه در شمال و جنوب بوده است و ایران هم راه عبوری برای رفت و آمد کامیونهای
ترک و همچنین راه عبوری برای کامیونها و تجار اروپایی به همس��ایه ش��رقی ایران و آسیای
میانه بوده اس��ت .ابراهیمی با اش��اره به اتفاقات اخیر که برای رفت و آمد کامیون هایی ایرانی
به ترکیه پیش آمده ،توضیح داد :در چند روز اخیر مس��ائل غیرکارشناس��ی مطرح ش��ده است
ولی نباید با عصبانیت با مسائل شرق ترکیه برخورد کنیم .اگر از تجارت اروپا سهم میخواهیم
بای��د حوزههای رف��ت و آمد و حمل و نقل به ترکیه را مدیریت کنیم .آمدن هیئتهای تجاری
از کش��ورهای اروپایی به ایران در هفتههای گذش��ته این مسئله را برای ما بیشتر حایز اهمیت
میکن��د .وي اضاف��ه کرد :عبور و مرور حداق��ل  500کامیون و دهها اتوب��وس در هر روز بین
حوزههای مرزی ما با ترکیه حایز اهمیت اس��ت و از س��وی دیگر  5000کامیون که حامل بار
از طرف ترکیه اس��ت از طریق ای��ران به صورت ترانزیت به کش��ورهای همجوار ما رفت و آمد
میکنند .همچنین کامیونهایی با بار فاسد شدنی از طرف ایران به ترکیه در حرکت هستند که
باید از مسیرهای کوتاه و آسان عبور کنند که نیاز است این موضوع را هم مد نظر قرار دهیم.
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اقتصادی

یک موسسه تخصصی انرژی پیشبینی کرد با لغو تحریم ها تولید نفت
و میعانات ایران در سال  ۲۰۱۶به  ۴.۲۶میلیون بشکه در روز برسد که
 ۳.۳۸میلیون بش��که آن نفت خام خواهد بود .به گزارش پایگاه خبری
اوی��ل پرایس ،با توجه به در پیش بودن لغو تحریم صادرات نفت ایران،
روند کاهش��ی قیمت نفت احتماال تا پایان امس��ال ادامه خواهد یافت و
موجب تش��دید رقابت بین صادر کنن��دگان نفت در بعد جهانی خواهد
ش��د .انعقاد توافق اولیه در زمینه رف��ع تحریم ها و پیش بینی افزایش
صادرات نفت ایران موجب شد تا قیمت نفت در روز  14اوت به پایین ترین رقم بیش از  6سال
گذشته برسد .موسسه اعتبارسنجی فیچ روز 4اوت اعالم کرد ،در حالی که عرضه نفت همچنان
به کاهش دادن سطح قیمت ها ادامه می دهد ،رسیدن مجدد قیمت نفت برنت به رقم  45دالر،
اجتناب ناپذیر است .اما سوال اینجاست که توافق فعلی با ایران و افزایش فزونی عرضه جهانی
نف��ت چه تاثیری بر بازار خواهد داش��ت؟ ب��ه گفته رابین میلز ،تحلیلگر موسس��ه منار انرژی،
پیش بینی افزایش صادرات نفت ایران موجب کاهش قیمت ها ش��ده و کاهش بیش��تر قیمت
بستگی به روند افزایش صادرات نفت ایران دارد .صادرات نفت ایران در آستانه تایید رسمی لغو
تحریم ها یعنی حدود  6ماه پس از پذیرش توافق توسط ایران و آمریکا (که خود  3ماه از زمان
امضا به طول می انجامد) تا حدی افزایش خواهد یافت .اما بازگش��ت یک میلیون بش��که نفت
ای��ران به بازار موجب کاهش  5تا  10دالری قیمت نفت خواهد ش��د.میلز افزود ،در دراز مدت،
افزای��ش تولی��د ایران به متعادل باقی ماندن قیمت ها کمک خواهد کرد .با توجه به اینکه ایران
دارای میادین نفتی متعدد توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته است ،که شامل میادین متوسط و
عظیم می شود ،تولید نفت از این میادین سال ها به طول خواهد انجامید .به گفته روا ابراهیم،
یکی دیگر از کارشناسان موسسه منار انرژی ،با توجه به عملکرد خوب ایران درمدیریت منابع و
سرمایه گذاری درتوسعه میادین جدید توسط شرکت های بین المللی ،این کشور پتانسیل باالیی
برای افزایش مجدد تولید نفت خود به سطح قبل از تحریم ها و حتی افزایش بیشتر آن دارد.

مسکن
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فقط تیتر

گزارش آفتاب يزد از آخرين جزئيات احتمال استيضاح وزير اقتصاد و دارايي

استیضاح طيب نيا اعالم وصول نمیشود

آفت�اب ي�زد -گ�روه اقتص�ادي :در حال��ي كه بحث
اس��تيضاح وزي��ر اقتص��اد و داراي��ي دول��ت يازدهم در
هفتههاياخيربهموضوعي جنجاليتبديلشده،اماسرانجام
ناي��ب رئيس مجلس از اعالم وصول نش��دن اس��تيضاح
مذكور خبر داد .چندي پيش ،پس از آنكه علي طيب نيا
براي پاس��خگويي به سواالت برخي نمايندگان به مجلس
رفت  ،براي سومين بار با كارت زرد بهارستاني ها مواجه
شد .پس از كارت زرد س��وم نمايندگان به وزير اقتصاد ،
اظهارات ضد و نقيضي در خصوص اس��تيضاح او مطرح
ش��د .برخي از نمايندگان اعالم كردند بر اس��اس قوانين
مجلس ،وزيري كه سه بار كارت زرد گرفته بايد استيضاح
ش��ود و از سوي ديگر عده اي ضمن حمايت از طيب نيا،
اس��تيضاح وزير اقتصاد را ب��ه دليل عملكرد قابل قبول او
""غي��ر منصفانه" ارزياب��ي كردند ،اما با وجود آنكه س��ايه
س��نگين اس��تيضاح و تهدي��د طراحان آن مدتي اس��ت
بر وزارت اقتصاد و دارايي سايه افكنده ،باالخره نايب رئيس
مجلس از برگزاري جلس��اتي بين طيب ني��ا و نمايندگان
منتقد خبر داد و عمال احتمال استيضاح را رد كرد.
استیضاح وزیر اقتصاد "اعالم وصول" نمی شود

دراينباره حجت االسالم حسن ابوترابی فرد  ،نایب رئیس
مجلس ب��ا بيان اينكه " اس��تیضاح در زمان حاضر اعالم
وصول نمی ش��ود" ،گفت :در تالش هس��تيم ت��ا با اقناع
نمايندگان ،ديگر نيازي به اس��تیضاح وزیر امور اقتصادی
و دارایی نباش��د .وي با اشاره به اينكه مقرر شده مجلس
جلس��ه ای را با وزی��ر اقتصاد ،رئی��س کل بانک مرکزی
و یکی از مس��ئوالن ارشد دس��تگاه قضایی داشته باشد،
توضيح داد :مس��ئول مس��تقیم بازار پولی کش��ور "بانک
مرک��زی" اس��ت و در این راس��تا وزیر اقتص��اد را دعوت
کردیم تا به دو مسئله مالیات و مؤسسات مالی و اعتباری
غیرمج��از و همچنین موسس��ه میزان پاس��خگو باش��د.
حج��ت االس�لام ابوترابی فرد ب��ا تاكيد بر اينكه براس��اس
مصوبه ای که در هیئت رئیسه داشتیم از وزیر امور اقتصادی
و دارایی و همکاران طراح استیضاح دعوت به عمل آوردیم
تا جلسه ای را مشترکا برگزار کنیم،خاطرنشان كرد :تک
تک اس��تیضاح کنندگان بر شخصیت قابل قبول حقیقی
و حقوق��ی وزیر اقتصاد اذعان دارن��د  ،اما با چند واقعیت
در کش��ور روبرو هستیم که یکی از آنها مؤسسات مالی و
اعتباری غیرمجاز و یا حتی برخی از مجازها هستند كه به
صرافی

مع��اون نظارت��ی بانک مرکزی ب��ا بیان اینک��ه از مجموع
صرافیه��ای موج��ود تاکنون  400صرافی ب��رای دریافت
مجوز اقدام کردهاند ،گفت :براس��اس مصوبه ش��ورای پول
و اعتب��ار ،فعالیت صرافی بدون مج��وز از روز 28مرداد به
بع��د غیرقانونی اس��ت.به گزارش ف��ارس  ،حمید تهرانفر
با بیان اینکه بخش عمده صرافیهای کش��ور در حال طی
کردن مراحل دریافت مجوز هس��تند ،اظهارداشت :حدود
 400صراف��ی موج��ود در حال طی ک��ردن دریافت مجوز
هس��تند و تعدادی هم مجوزش��ان را دریافت کردهاند .وی
اف��زود :ت��ا  28مرداد هر کس اقدام ج��دی و موثری برای
دریافت مجوز انجام داده ،ما میپذیریم که مایل به تطبیق
فعالیت خود با دس��تورالعمل جدید اس��ت .معاون نظارتی
بان��ک مرکزی تصریح کرد :بعد از  28مرداد تصمیم ما این
است که امتیاز قدیمی بودن صرافیها را منظور نکنیم اما
آنها را به طور کامل حذف نخواهیم كرد زیرا آنها میتوانند
در آینده ب��رای دریافت مجوز مراجع��ه کنند .وی افزود:
کسانی که هیچ گونه تقاضایی برای دریافت مجوز از بانک
مرکزی ارائه نکردهاند ،بعد از  28مرداد هم میتوانند طبق
معمول تقاضای خود را ارائه کرده و مراحل مشخصش��ده
را طی کنند .تهران فر در پاس��خ به این س��ؤال که مهلت
صنعت

مدیرعام��ل اتحادیه تکثیر ،پرورش و ص��ادرات آبزیان ایران
با بیان اینکه پیشبینی میش��ود امس��ال یک ت��ن خاویار
پرورش��ی در کشور تولید ش��ود ،گفت :هماکنون قیمت هر
کیلوگرم خاویار درجه یک حدود  ۲۰میلیون تومان اس��ت.
به گزارش مهر ،ارسالن قاسمی درباره علت گرانی خاویار در
بازار اظهار داش��ت :خاویار در همه دورانها به عنوان کااليی
کامال لوکس ش��ناخته میشده اس��ت .وی با بیان اینکه در
س��الهای نه چندان دور میزان صید خاویار از دریا در کشور
 ۳۰۰تن بوده اس��ت ،در این حال گفت :امروز پرورش  ۳تن
خاویار در کشور در حال شکلگیری است ،بنابراین میتوان

با توجه به كارايي طيب نيا در وزارت اقتصاد به نظر مي رسد بايد به او آرامش و فضاي مناسبي
داده شود كه بتواند به ادامه راه بپردازد نه اينكه هر لحظه درسايه تهديدها و رفت و آمدهاي
بي جهت به مجلس ،از اين مسير منحرف شود

گونه ای این مؤسسات نيز امروزه در نظام اقتصادی کشور
اختالل ایجاد کرده اند.
اثرات زمزمه هاي استيضاح بر عملكرد يك وزارتخانه
در حاليكه مدتي اس��ت كه موضوع احتمال اس��تيضاح
وزير اقتصاد توسط طراحان آن مطرح شده  ،كارشناسان
بر اين باورن��د كه چنين تهديدهايي كه به صورت مداوم
از س��وي برخي نمايندگان مطرح مي شود ،اثراتي منفي
در كل عملك��رد وزارتخان��ه دارد كه به ض��رر منافع ملي
اس��ت .هوش��نگ كش��اورزي با بيان اينكه" وزير اقتصاد
در كل عملكرد مثبت ومطلوبي داشته است" ،در گفتگو
با آفتاب يزد توضيح داد :چندي اس��ت كه به طور مداوم
شاهد تهديدها و به مجلس فراخواندن طيب نيا هستيم .

اي��ن رويه نمايندگان منتقد و اينكه هر روز به بهانه هاي
مختلف احتمال استيضاح را مطرح مي كنند ،به مصلحت
كش��ور نيست چرا كه در س��ايه چنين تنش هايي كه از
س��وي طراحان استيضاح ايجاد مي ش��ود ،عملكرد يك
وزارتخانه مهم به نام" اقتصاد و دارايي" مختل مي ش��ود
و اين مس��ئله هزينه ه��اي زيادي براي كش��ور را ايجاد
م��ي كند .وي ادامه داد :زماني كه در رس��انه ها ،مجلس
و  ...به طور مدام شنيده مي شود كه يك وزير قرار است
استيضاح ش��ود اين مس��ئله باعث به هم خوردن نظم و
برنام��ه ها در وزارتخانه مربوطه مي ش��ود چرا كه وزير و
معاون��ان او بايد مدام در تكاپو باش��ند ك��ه به انتقادات و
مطالبات نمايندگان پاسخ دهند كه اين رويه ،كل حركت

 400صرافی برای دریافت مجوز اقدامکردند
زمانی  28مرداد برای چه درنظر گرفته شد؟ گفت :شورای
پول و اعتبار یکسال فرصت داد تا صرافیهای موجود خود
را با دستورالعمل جدید تطبیق دهد ،اما این دستورالعمل
برای صرافیه��ای جدید دیگر زمان مش��خصی ندارد ،اما
کسانی که تا قبل از  28مرداد مراجعه کنند ،کارهای الزم
را برایشان انجام میدهیم و اگر مشکلی داشته و تأخیر به
دلیل فرآیند طی کردن روند دریافت مجوز باش��د ،همه را
درنظر میگیریم .وی اضافه کرد :ولی کس��انی که مراجعه
نکردند ،به معنای این نیست که دیگرهیچ وقت امکان اخذ
مجوز از بانک مرکزی را ندارند .هر کسی در کشور میتواند
فعالی��ت صرافی کند ،اما براس��اس مصوبه ش��ورای پول و
اعتب��ار ،فعالی��ت صرافی بدون مج��وز از  28مرداد به بعد
غیرقانونی است .معاون نظارتی بانک مرکزی اظهارداشت:
ب��ه عبارت دیگر اگر عملی��ات صرافی ،بعد از  28مرداد در
صرافی بدون مجوز انجام ش��ود ،یک امرغیرقانونی رخ داده
است .به عنوان مثال شخصی به صرافی بدون مجوز مراجعه
کند و یک معامله ارزی انجام دهد ،در صورت بروز هرگونه

مشکل برای آن شخص و یا اینکه مأموران نیروی انتظامی
ارز در اختی��ار او را مص��ادره کنند ،طبق قان��ون مبارزه با
کاال و ارز برخورد میش��ود .تهرانفر افزود :طبق قانون در
دو ج��ا امکان مبادل��ه ارزی وج��ود دارد ،اول صرافیهای
دارای مج��وز از بانک مرکزی و ش��عب بانکهای کش��ور،
غیر ازاین دو محل هرگونه خرید و فروش ارز خالف قانون
وقاچاق محسوب میشود .وی تاکید کرد :باید مطمئن بود
وقتی نظام مصمم به ایجاد نظم دراین بازار اس��ت در زمان
مقتضی برخوردهای قانونی با غیرمجازها انجام خواهد شد.
معاون نظارتی بانک مرک��زی تصریح کرد :از امروز به بعد
ای��ن خطر برای صرافیه��ای غیرمجاز وجود دارد و ما بعد
از آن تاریخ ،اس��امی صرافیهای غیرمجاز را یکجا اعالم و
به مراجع قضایی و انتظامی ارائه میدهیم .تهرانفر افزود:
صرافیهایی که از اتحادیه طال و جواهر مجوز داشتند هم
مجوز آنها باطل ش��د و باید فرآیند تعیینشده برای سایر
صرافان را طی کنند .مس��ئوالن اتحادیه طال و جواهر هم
اع�لام کردند که مجوز این صرافیها باطل ش��ده اس��ت،

يك وزارتخانه را تحت شعاع قرار مي دهد .اين كارشناس
اقتص��ادي با بيان اينكه نماين��دگان مجلس حق دارند از
هر وزير و مس��ئولي سوال كنند و اين جزو وظايف اصلي
آنها اس��ت ،توضيح داد :به طور كلي نمايندگان براساس
وظايف خود ودرجهت منافع ملت حق دارند از وزرا سوال
كنند و در صورتي كه به اين اجمال برس��ند كه عملكرد
وزير مربوطه مورد قبول نيست ،مي توانند با راي خود او
را از كابينه حذف كنند ،اما اين رويه در مورد وزير اقتصاد
ص��دق نمي كند چرا كه طيب نيا بنا به گفته بخش��ي از
نماين��دگان مجل��س و مقامات كش��ور تاكن��ون كارنامه
قابل قبولي از خود بر جاي گذاشته است.وي اضافه كرد:
ب��ا توجه ب��ه كارايي طيب ني��ا در وزارت اقتصاد به نظر
مي رس��د بايد به او آرامش و فضاي مناس��بي داده شود
كه بتواند به ادامه راه بپردازد نه اينكه هر لحظه درس��ايه
تهديدها و رفت و آمدهاي بي جهت به مجلس ،از اين مسير
منحرف شود .كشاورزي با بيان اينكه قطعا هرمسئولي در
جايگاه مديريتي خود داراي ضعف هايي است ،خاطرنشان
كرد :تقريبا هيچ وزيري نيس��ت كه در تصميم گيري ها
و مديريت خود بدون اش��كال باشد ،درمورد وزير اقتصاد
ه��م اگر انتق��اد و ايرادي وجود دارد نماين��دگان بايد در
قالب جلس��اتي با او و معاونانش مشكالت را رفع و رجوع
كنند.وي با بي��ان اينكه عمده اعتراض نمايندگان منتقد
طي��ب نيا به مح��دوده مديريتي وي مربوط نمي ش��ود،
گفت :در ش��رايط فعلي رفتار برخي ازطراحان س��وال از
وزيراقتصاد فقط باعث متشنج شدن اوضاع شده و به هيچ
عنوان در جهت منافع ملي نيست  ،چرا كه اين افراد بايد
بدانند بهانه جويي و س��نگ اندازي آنهم به مسئولي كه
عملكرد مثبتي داش��ته به ضرر همه است.اين كارشناس
اقتصادي ب��ا بيان اينك��ه "تهديد به اس��تيضاح متوجه
وزيران ديگرنيزاس��ت" ،يادآورشد:البته احتمال استيضاح
فقط درخص��وص وزيراقتصاد مطرح نيس��ت و ش��نيده
مي ش��ود وزاري راه و شهرسازي ،نيرو ،ورزش و جوانان
و ...هم با چنين وضعيتي دست به گريبان هستند و تقريبا
در س��ال هاي اخير چنين وضعيتي بي سابقه بود كه اين
همه وزير درصف احتمال اس��تيضاح قرار بگيرند اما اين
روند بايد كنترل ش��ود چرا كه درسايه تهديدهاي مداوم
برخ��ي نماين��دگان عملكرد يك وزارتخان��ه دچار ضعف
مي شود و وزير مربوطه تمركز مورد نياز براي ادامه كاررا
از دست مي دهد.

بنابراین آنها از دو س��ال پیش مج��وز ندارند و هیچ برهان
و منطق��ی ب��رای فعالیت آنها با پروانه قبل��ی وجود ندارد.
وی تأکید ک��رد :صرافیهایی که مج��وز نهایی را دریافت
کردهان��د میتوانند کار خ��ود را ادامه دهند و صرافیهایی
که ب��رای دریافت مجوز اقدام کردهان��د و آنها را به عنوان
صراف��ی مج��از میپذیریم ت��ا فرآیند دریافت مج��وز را تا
پای��ان طی کنن��د .معاون نظارتی بانک مرکزی در پاس��خ
به این س��ؤال که چ��ه تعداد صرافی مج��از و غیرمجاز در
کش��ور دارای فعالی��ت هس��تند ،گفت :آم��ار صرافیهای
غیرمج��از را نداریم؛ صرافیه��ای غیرمجاز در هر جایی از
ایران میتوانند وجود داش��ته باشند؛ آمار مؤسساتی که از
بانک مرکزی مجوز داشتهاند  650فقره است؛ تعداد زیادی
مجوز خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دادهاند و تعداد
زیادی دیگر در جریان تطبیق هس��تند .وی با بیان اینکه
حدود  2هزار صرافی ه��م متقاضیان جدی دریافت مجوز
جدید از بانک مرکزی هس��تند ،گفت :این  2هزار متقاضی
از مجم��وع  9هزار تقاضا در چند س��ال اخیر اس��تخراج
ش��دهاند .در مجموع بازار ارز ایران میتواند حدود  3هزار
صرافی را دربرگیرد که ش��رایط مناسب و رقابتی خوبی را
به وجود میآورد.

خاویار کیلویی  ۲۰میلیون تومان شد
گفت تقریبا خاویاری در کشور باقی نمانده است .مدیرعامل
اتحادی��ه تکثیر ،پ��رورش و صادرات آبزیان ای��ران ادامه داد:
پیشبینی میشود در سال جاری یک تن خاویار پرورشی در
کشور تولید شود .قاسمی درباره قیمت فعلی خاویار نیز افزود:
قیمت این محصول بس��ته به عرضه و تقاضاس��ت و در حال
حاضر چون عرضه آن بسیار محدود است ،قیمت باالیی هم
دارد .به گفته وی ،هماکنون قیمت هر کیلوگرم خاویار درجه

یک بین  ۵تا  ۶هزار یورو (حدود  ۲۰میلیون تومان) اس��ت.
مدیرعامل اتحادیه تکثیر ،پرورش و صادرات آبزیان در پاسخ
به این پرس��ش که چرا با وجود وعده مسئوالن قیمت انواع
ماهی در بازار کاهش نیافت؟ اظهار داشت :اولین و مهمترین
دلیل گران بودن ماهی وجود سیستمهای پیچیده داللی در
چرخه تولید تا عرضه این محصول اس��ت .وی تصریح کرد:
برخالف ش��عارهای برخی مبنی ب��ر اینکه تولید کننده باید

به مصرفکننده متصل ش��ود ،چنین پیوندی وجود ندارد و
حضور دالالن در این عرصه بسیار پررنگ است.

 vتولید ساالنه  ۱۰۰واگن ریل باس در ایران
 vمعاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیرکار :تولید ناخالص
داخلی ایران ب ه اندازه فروش سامسونگ است
 vرد پای آمریکا در کاهش قیمت نفت
 vهیچ گونه حمل ونقل مسافر ازطریق ریلی ایران به ترکیه انجام
نمی شود

میز خبر

صنعت خودرو کشور آلوده به خودروهای چینی
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه س��ازان کش��ور
با بیان اینکه س��االنه  ۱۰۰هزار دس��تگاه خودروی چینی
وارد کش��ور می ش��ود ،گفت :امروز صنعت خودرو ،آلوده
خودروهای چینی ش��ده اس��ت .به گزارش تس��نيم ،آرش
محب��ی نژاد  ،با اش��اره به اینک��ه "ای��ران بزرگترین بازار
صادراتی کش��ور چین محسوب میش��ود" ،اظهار داشت:
س��االنه  20هزار دس��تگاه خودرو به صورت س��ی بی یو و
 80هزار دس��تگاه خودرو در قالب س��ی کی دی از کشور
چی��ن وارد ایران میش��ود که این امر نش��ان از با اهمیت
بودن بازار ایران برای خودروسازان چینی دارد.
وی با بیان اینکه چین در ش��رایط تحری��م از محدودیت های
اعمال��ی امری��کا تبعیت نک��رد و یکس��ری ق��رارداد را با
خودروس��ازان ایران��ی منعقد نمود ،افزود :در این ش��رایط
بازار ای��ران عم ً
ال آلوده خودروهای چینی ش��د و در حال
حاض��ر ان��واع مختلف خودروه��ای چینی در س��طح بازار
مشاهده میش��ود .شرکت های خودروساز داخلی هم باید
به تعهدات بلند مدت خود در مقابل ش��رکت چینی خود
عم��ل نماین��د .دبیرانجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن
قطعه س��ازان کش��ورافزود :ضع��ف خودروس��ازان داخلی
در تولی��د محصوالت متنوع باعث ش��ده تا هر س��ال تنوع
خودروهای چین��ی در بازار افزایش پیدا کند البته در یک
قضاوت منصفانه بخش��ی از مش��کالت ب��ه صنعت خودرو
تحمیل ش��د و آنه��ا نتوانس��تند برای توس��عه و طراحی
محصوالت جدید اقدام مناسبی را انجام دهند.

شاخص کل بورس  28واحد مثبت شد

ش��اخص کل ب��ورس و اوراق بهادار در جری��ان معامالت
روزچهارشنبه بازار س��رمایه با رشد  28واحدی در ارتفاع
 65ه��زار و  218واحدی ایس��تاد  ،بنابراین ش��اخص کل
یک روز پس از افت ،دوباره اندکی مثبت شد.
ب��ه گ��زارش ایرنا ،در جری��ان معامالت روزگذش��ته بازار
سرمایه داد وستد  449میلیون سهم و حق تقدم به ارزش
 118میلی��ارد توم��ان در  26ه��زار نوبت به ثبت رس��ید.
بیش��ترین اثر منفی بردماس��نج بازارس��رمایه نیز توس��ط
نماده��ای معامالتی ش��پنا ،وبملت ،فملی ،حکش��تی رقم
خورد و نمادهای همراه ،وانصار و پارس��ان نیز با رشد خود
مانع ریزش بیش��تر شاخص ش��دند .در حالی که در بازار
روز سه شنبه ش��اخص قیمت (وزنی  -ارزشی) 11واحد،
آزاد ش��ناور 45واحد و بازار دوم  456واحد رش��د کردند،
در همی��ن حال ش��اخص کل (ه��م وزن )  6واحد ،قیمت
(هم وزن)  5واحد و بازار اول  51واحد افت را تجربه کردند.
ارزش روز بازار به  281هزار میلیاردتومان افزایش یافت.

دامهای خوزستان شوکه شدهاند
رئیس هیئت مدیره تعاونی دامداران بهبهان گفت :گرمای
طاقتفرس��ای ه��وا باعث ب��روز مش��کالت فراوانی برای
دامداران و مرغداران خوزس��تانی شده اس��ت .به گزارش
ايسنا،غالمحس��ین رنجبره��ا اظهار کرد :کاهش اش��تهای
دام ناش��ی از گرمای بیش از حد ه��وا ،تعریق بیش از حد
دام و اس��ترس گرمایی منجر به سقط جنین ،از مشکالتی
هستند که دامها و طیور استان در این فصل با آنها روبهرو
هس��تند .وی اف��زود :اخ�لال در سیس��تمهای هورمونی،
کاهش سیستم ایمنی بدن و در نتیجه غالب شدن ویروس
و میکروب در دامها موجب مرگ و تلف ش��دن بسیاری از
دامها و مرغهای مرغداریها ش��ده و شدت گرما و شرجی
ب��ودن هوا همزم��ان با آن ،ب��روز بیماری ویروس��ی ،تب
س��ه روزه و بیماریهای م��رغ ،تلفات فراگیری را به دنبال
داش��ته اس��ت .رنجبرها در خصوص خسارات وارد شده به
دامداران اس��تان با توجه به گرمای شدید هوا ،عنوان کرد:
کاهش تولید گوش��ت و شیر دامها ناشی از کاهش اشتها و
ش��وک گرمایی که با س��قط جنین و تاخیر در باروری دام
سنگین همراه است ،از دیگر خسارات هستند.

