دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

انرژی

تورم ونزوئال  ۲۶۰۰درصد شد!

ونزوئال در شرایط بسیار سخت اقتصادی به سر میبرد .این کشور
با تورم باال ،رشد اقتصادی پایین ،افزایش چند برابری قیمت دالر
و کمبود شدید کاالهای اساسی روبه رو است .به نقل از خبرگزاری
فرانسه ،تورم ونزوئال در ســال گذشته میالدی به  ۲۶۰۰درصد
رســید .رافاییل کوزمان ،عضو کمیســیون مالی پارلمان ونزوئال
گفت :میانگین تورم در ماه دسامبر گذشته بیش از  ۸۵درصد شد
و در نتیجه تورم در ســال  ۲۰۱۷نیز به رقم  ۲۶۱۶درصد رسید.
همچنین تولید ناخالص داخلی ونزوئال در سال گذشته میالدی

به میزان  ۱۵درصد کاهش یافت .ونزوئال در شرایط
بسیار ســخت اقتصادی به سر میبرد .این کشور با
تورم باال ،رشد اقتصادی پایین ،افزایش چند برابری
قیمت دالر و کمبود شدید کاالهای اساسی روبه رو
اســت .بانک مرکزی ونزوئال در دو سال اخیر آمار و
شاخصهای اقتصادی این کشــور را منتشر نمیکند .به همین
دلیل آمارهای اعالم شــده از سوی کمیسیون امور مالی پارلمان
ونزوئال به عنوان جایگزین مورد اســتفاده قرار میگیرد .پارلمان

در کنترل مخالفان است اما دولت ونزوئال با تشکیل
مجلس موسسان ،اختیارات پارلمان را به این مجلس
ونزوئال منتقل کرد .دولت ونزوئال در برابر تورم شدید،
در سال گذشــته میالدی هر دو ماه یک بار حداقل
دســتمزدها را افزایش داد .به گــزارش عصرایران،
هماکنون حداقل دستمزد در ونزوئال به ۷۹۷هزار و  ۵۱۰بولیواری
افزایش یافته است .این رقم معادل  ۲۳۸دالر دولتی در ونزوئال و
شش دالر در بازار سیاه این کشور است.

بررسی اختالف تجاری ایران با همسایه شمالی

مبادله گازی با ترکمنستان

قطعمیشود؟

موافقت دولت سابق با درخواست غیرمنطقی و عجیب افزایش گاز از  ۴۰به
۳۶۰دالر برای هر یک هزار متر مکعب ،چالشی را ایجاد کرده که به نظر کارشناسان
تنها با مذاکره و در نهایت ،ارجاع مسئله به دیوان داوری حل و فصل خواهد شد.
ایران به دلیل هدفگذاری برای افزایش نقش در بازار انرژی منطقه ،تمایل به
ادامه مراودات گازی با ترکمنستان دارد
آفتاب اقتصادی -گروه انرژی :مبادالت گازی ایران
با کشورهای منطقه ،یکی از نقاط مثبت در اقتصاد
کشور است ،البته در صورتی که منافع متقابل برای
هر دو طرف تامین شــود .مدتی اســت که ایران و
ترکمنستان در ارتباط تجاری گازی خود با مشکل
مواجه شده اند .اختالف گازی ایران و ترکمنستان
که از ابتدای سال  ۲۰۱۷میالدی با قطع صادرات گاز
این کشور به ایران ،به اوج خود رسید ،پس از گذشت
حدود یک سال ،همچنان پابرجا مانده و با توجه به
نتیجه بخش نبودن مذاکرات ،به نظر میرســد در
آینده نزدیک پرونده ایــن اختالف به دیوان داوری
بین المللی ارجاع شود .ایران و ترکمنستان از اواخر
سال  ۲۰۱۶میالدی وارد مناقشه گازی شدند که در
نهایت در اول ژانویه سال  ۱۱( ۲۰۱۷دی  )۱۳۹۶به
قطع کامل صادرات گاز ترکمنستان به ایران به بهانه
طلب گازی منجر شد.
ابزار تهدید به قطع صادرات گاز

تهدید به قطع صادرات گاز به ایران ،ابزاری اســت
که در سالهای گذشته ،ترکمنســتان بارها از آن
بهره میگرفت و از طریق آن میتوانســت به ایران
فشــارآورده و مبلغ گاز صادراتی به ایران را افزایش
دهد .اما در اول ژانویه سال  ۲۰۱۷سیر تحوالت ،طبق
پیشبینی عشق آباد پیش نرفت و بدین ترتیب ایران
نه از قطع گاز ترکمنستان دچار مشکل شد و نه به
سراغ التماس به این دولت برای وصل دوباره گاز رفت.
در واقع ،در سالهای گذشته با توجه به نیاز مناطق
شــمالی و شمال شــرقی کشــور به واردات گاز از
ترکمنستان ،تهران تالش میکرد رضایت این کشور
را بــرای تضمین تامین گاز این مناطق جلب کند.
اما به پشتوانه افزایش تولید گاز در پارس جنوبی و
تکمیل شبکه انتقال گاز کشــور در دولت یازدهم،
نیاز به واردات گاز به ترکمنســتان برطرف شــده
بود ،بنابراین پس از قطع گاز ترکمنستان از ابتدای
ســال  ،۲۰۱۷ایران اعالم کرد که بازنده این ماجرا،
ترکمنستان خواهد بود و ما نیاز اضطراری به گاز این
کشور نداریم.
رد ادعای طلب ترکمنستان

ترکمنستاندرحالیخواستارطلب ۱.۵تا۱.۸میلیارد
دالری از ایران بابت صادرات گاز در سالهای  ۸۶و
 ۸۷شده است که ایران آن را قبول نداشته و خواستار
ارجاع موضوع به داوری بین المللی اســت .در دی
ماه  ۱۳۸۶که ســرمای زمستان به اوج خود رسید
و بیش از  ۲۰اســتان کشور با افت شدید دمای هوا
و یخبندان مواجه شدند ،ترکمنستان از این فرصت،
سوءاستفاده و اعالم کرد که قیمت گاز صادراتی خود
بــه ایــران را  ۹برابر باال بــرده و از  ۴۰دالر به ازای
هر هزار مترمکعب به  ۳۶۰دالر افزایش میدهد.

دولــت وقت ایران ،به هر دلیلی در آن مقطع زمانی
با این درخواست ترکمنســتان موافقت میکند و
بدین ترتیب بر اساس محاسبات ترکمن ها ،طلبی
حدود  ۱.۵تا  ۱.۸میلیارد دالر به حساب ایران نوشته
میشود .البته با گذشت زمان و پس از افت قیمت گاز
در بازارهای جهانی ،قیمت گاز صادراتی این کشور به
ایران کاهش مییابد که همچنان ادامه دارد .زمانی
که ایران آماده پرداخت بدهی گازی ترکمنســتان
میشود ،تحریمها شدت یافته و مراودات بانکی قطع
میشود و بدین ترتیب روند پرداخت بدهی به این
کشور بالتکلیف باقی میماند .پس از استقرار دولت
یازدهم ،ایران به صورت ماهانه اقدام به تسویه بدهی
گازی خود به ترکمنستان کرده بنابراین مبلغ دیگری
به این طلب افزوده نمیشود.
برگ برنده ایران

مهــم ترین برگ برنــده ایران در دعــوای گازی با
ترکمنستان ،افزایش تولید گاز و تکمیل شبکه انتقال
گاز به ویژه خط لوله نکا  -دامغان بود .ساخت خط
لوله دامغان به نکا با دستور ویژه وزیر نفت جمهوری
اسالمی ایران پس از آخرین دور بدعهدی صادراتی
شرکت گاز ترکمنســتان روند سریع تری به خود
گرفــت .خط لوله انتقال گاز دامغان  -نکا از ســال
 ۱۳۸۶و پس از قطع گاز وارداتی از ترکمنستان در
دستور کار قرار گرفت اما با وجود حساسیت باال در
دورههای گذشته پیشرفت مطلوبی نداشت.
تا زمان روی کار آمــدن دولت یازدهم این طرح به
دالیلــی از جمله افزایش طلب پیمانکار و نبود لوله
متوقف بود ،ولی پس از بررســیهای کارشناسی و
برگزاری جلسه با پیمانکار و شرکتهای تولید لوله،
بار دیگر شــاهد آغاز عملیات اجرایی آن شدیم .در
دولت یازدهم پس از آشکار شدن تمایل شرکت گاز
ترکمنســتان به بدعهدی در فرآیند صادرات گاز به
ایران ،اجرای این خط لوله با دستور ویژه وزیر نفت به
طور جدی دنبال شد .مسیر این خط لوله راهبردی
از حوالی قوشه دامغان به صورت انشعاب از کیلومتر
 ۲۵۰خط انتقال گاز  ۴۸اینچ دوم شــمال  -شمال
شــرق آغاز و پس از عبور از شهرهای کیاسر ،ساری
و نکا ،ضمن تقویت سیستم انتقال گاز از جنوب به
شمال کشور ،سبب پایدارسازی شبکه گازرسانی و
کاهش مخاطرات اقتصادی ،سیاسیو اجتماعیناشی
از کمبود گاز در استانهای شمالی کشور میشود.
افزایش قدرت چانه زنی ایران

ایران اکنون بــا افزایش تولید روزانــه گاز بیش از
۷۰۰میلیون مترمکعب گاز ،نیاز چندانی به واردات
گاز برای رفع نیازهای ضروری ندارد .در واقع تهران
با هدف افزایش حضــور در بازار منطقهای انرژی و
گسترش تعامل حسنه با همسایگان ،همچنان تالش

کرده است که قرارداد واردات گاز از ترکمنستان را
حفظ کند .ایران به پشــتوانه افزایش سرشار تولید
گاز از پارس جنوبی و نیز گسترش شبکه گازرسانی
در همه مناطق کشــور ،از قدرت چانه زنی فراوانی
برخوردار شده اســت ،بنابراین هیچ کشوری قادر
نیســت از قطع گاز به عنــوان تهدیدی علیه ایران
اســتفاده کند .ایران با تکمیل خطوط در دســت
ساخت انتقال گاز دامغان به نکا و گیالن به مازندران،
توانســت به راحتی و بدون نگرانی از افت فشار ،گاز
مناطق شمالی و شمالی شرقی کشور را تامین کند.
شرط ایران برای ترکمنستان

چندی پیش حمیدرضا عراقــی ،معاون وزیر نفت
درباره شــرط ایران برای از سرگیری واردات گاز از
ترکمنستان گفته بود :اگر ترکمنستان قیمت گاز را
در آینده پایین بیاورد ،از این کشــور گاز میخریم،
در صورت عدم موافقت عشق آباد با درخواستهای
ما ،از اقدام این کشــور در قطع گاز به دیوان داوری
بین المللی شــکایت خواهیم کرد .اگر آنها درباره
درخواستهایی که ما داریم ،حاضر به مذاکره شده
و آن را بپذیرند ،به دیــوان داوری نمیرویم اما اگر
نپذیرند ،موضوع به دیوان داوری ارجاع داده میشود.
عراقی درباره دریافت جریمه از ترکمنســتان بابت
قطع یکباره گاز در فصل زمستان نیز تصریح کرده
بود :ما نظرات خــود را در این باره مطرح کرده ایم.
رقم آن را فعال نمیشود اعالم کرد.
شکایتترکمنستانازایران

پایگاه خبری دولتی ' آلتین عصر' ترکمنستان در
اواخر ماه دســامبر سال گذشته میالدی (اوایل آذر
 )۹۶گزارش داد که ترکمنســتان از ایران به دادگاه
دیوان داوری الهه شــکایت کــرد .به گفته «مئراد
آرچایف» ،رئیس ترکمن گاز( ،شــرکت گاز دولتی
ترکمنستان) ،در نشست هیئت دولت این کشور در
عشقآباد اعالم شد که مذاکرات با ایران بر سر بدهی
گاز این کشور ناموفق بوده است.
شکایتهایایرانعلیهترکمنستان

پس از اینکه مشخص شــد مذاکرات با عشق آباد
به نتیجه نمیرســد ،ایران نیز به دنبال شــکایت
گازی علیه عشق آباد برآمد که شکایت ایران دارای
چندین بخش است .قیمت باالی گاز ،قطع بیاطالع
گاز از اول ژانویه ســال  ۲۰۱۶و کیفیت پایین گاز
ترکمنستان ،محورهای شــکایت گازی ایران علیه
ترکمنستان را تشکیل میدهند .ترکمنها بر اساس
ادعاهــای خود ،مدعی دریافت بیش از  ۱.۵میلیارد
دالر از ایران هســتند ،در مقابل ایران نیز بر اساس
شکایتهای خود ،خواستار دریافت مبلغ مشابهی به
عنوان طلب و جبران خسارت است.

ادامه تالشها برای مهار آتش نفتکش ایرانی

همچنین مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی
گفت :هنوز نمیتــوان درباره احتمال جانباختن
سرنشینان نفتکش ایرانی آمار قطعی داد .محمد
راســتاد با بیان اینکه یک جسد پیرامون نفتکش
ایرانی که با کشتی باری چینی مورد تصادم قرار
گرفته بود در ســطح آب یافت شد ،افزود :جسد
یافت شــده از بین مفقودین  ۳۲خدمه نفتکش
برای شناســایی در حال انتقال به بندر شانگهای
است .بعد از تصادم نفتکش ایرانی و کشتی باری
چینی ،به علت حجم زیــاد آتش ،امکان نزدیک
شدن به این نفتکش وجود ندارد و کماکان حریق
و انفجار روی این شناور ادامه دارد .معاون وزیر راه و
شهرسازی یادآور شد :مدیرکل امور دریایی سازمان
بنادر و دریانوردی با تیم همراه به محل حادثه اعزام
شد تا ارزیابیهای اولیه از وقوع حادثه انجام شود،
همچنیــن در تهران هم کمیته بررســی حادثه
تشکیل شده تا به موضوعات و جوانب مختلف این
حادثه رســیدگی شود و این کار تا تعیین تکلیف
همه سرنشینان نفتکش سانچی ادامه دارد.
توافق با شرکت ژاپنی برای مهار آتش نفتکش

سخنگوی کمیته اضطرار سانحه نفتکش سانچی
از توافق شرکت ملی نفتکش ایران با یک شرکت
ژاپنی بــه منظور همکاری در مهار آتش نفتکش
حادثه دیده ایرانی خبر داد .محسن بهرامی اظهار
داشت :نفتکش سانچی از بهترین نفتکشها از نوع
خود در جهان بوده و شرکتهای معتبر بینالمللی
که این نفتکش را بیمه کردهاند نیز با استانداردها
و شاخصهای بسیار سختگیرانه این کار را انجام
دادهاند .عوض کردن پرچم کشــتیها در شرکت
ملی نفتکش ایران مسبوق به سابقه بوده و تنها این

امر به خاطر بحث مارکتینگ بوده است.

جعبه سیاه کشتی بازخوانی میشود

این مقام مســئول ادامه داد :کپسول جمعآوری
اطالعات کشــتی در برابر حرارت مقــاوم بوده و
در اولین فرصت که بتوان به عرشــه کشتی رفت
با دسترسی به این کپسول و همچنین بازخوانی
جعبه سیاه کشــتی میتوان دلیل وقوع حادثه را
فهمید؛ اکنون برای بیان دلیل بروز حادثه بسیار
زود اســت ۲۱ .دریانورد چینی کشــتی فلهبر به
ســاحل چین میروند و با پیگیری شرایط بروز
حادثه از این افراد احتمال مشــخص شدن ابعاد
جدید حادثه وجود دارد.
رد پیشنهاد همکاری شرکت آمریکایی

بهرامی از پیشنهاد یک شــرکت آمریکایی برای
همکاری در مهار آتش نفتکــش ایرانی خبر داد
و گفت :یک شرکت آمریکایی پیشنهاد همکاری
در مهــار آتش را ارائه کــرد ،اما با توجه به اینکه
این شرکت هیچ لجســتیکی در منطقه نداشت
و رســاندن تجهیزات این شرکت به محل حادثه
روزهای متوالی زمان نیاز داشــت پیشــنهاد این
شــرکت رد شد .وی در خصوص احتمال آلودگی
دریــا در این حادثه گفت :عمده ماده آلودهکننده
در این جریان میعانات گازی بوده که بســیار فرار
است و تبخیر میشود و چیزی روی آب به عنوان
آلودگی باقی نمیماند .پس مســئله آلودگی دریا
در این حادثه جدی نیســت اما سوخت کشتی
که حدود  ۱۹۰۰تن بوده و تنها از ناحیه سوخت
کشتی احتمال آلودگی وجود دارد .چیزی به عنوان
لکه نفتی تا امروز دیده نشده است اما در صورت

بروز هرگونه آلودگی نیز بیمهها باید پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه نگرانی اصلی ما از ابتدای حادثه
مسئله انســانی به عنوان اولویت اصلی بوده و کار
تفحص و تحقیق درست دو ســاعت بعد از بروز
حادثه آغاز شده ،گفت :روزانه دو بار مدیران ارشد
شــرکت در جمع خانوادهها حاضر شده و آخرین
وضعیت را برای خانوادههای کارکنان این نفتکش
طی گزارشی ارائه میکنند.
احتمال انفجار و غرق شدن نفتکش

به گفته مقامات چینی ،تانکر حادثه دیده ایرانی
همچنان در آتش میســوزد و دهها قایق نجات
برای ســومین روز متوالــی در تالش برای مهار
آتش هستند .شــرایط نامساعد جوی ،وزش باد
شدید ،بارش باران و موجهای خروشان دریا مانع
تالشها برای مهار شــعلههای آتش و جستجو
برای یافتن خدمه مفقود تانکر ایرانی شده است.
نگرانیها از احتمال انفجار تانکر و غرق شــدن
آن در حالی افزایش یافته که  ۱۳کشــتی نجات
در حال جســتوجوی منطقهای به مســاحت
۹۰۰مایل مربع دریایی برای یافتن خدمه مفقود
کشتی هستند.
اعالم آمادگی سازمان بین المللی دریانوردی

دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی تاکید کرد:
آیمو آمادگی دارد تا هرگونه کمک فنی نیاز باشد
را در اختیــار بگذارد؛ در بلند مدت انتظار میرود
بررســی کاملی از سانحه به عمل آید و نتایج آن
و یافتههای مربوط به آن به اطالع آیمو برســد تا
بتوانیم هر چــه در اختیار داریم به کار بگیریم تا
وقوع سوانح مجدد را به حداقل برسانیم.

ایران برنده مبادله گازی

ایران با قرارداد خریداری روزانه  ۳۵تا  ۴۰میلیون
مترمکعب گاز ،به عنوان بزرگترین مشــتری گاز
ترکمنستان به شمار میرود که از  ۲۰سال گذشته
تاکنون اقدام به واردات گاز از این کشور کرده ،البته
میانگین واردات گاز ایران از این کشور در عمل۵ ،
تا  ۱۰میلیون مترمکعب در روز بوده است .به علت
مسیر کوتاه خط لوله صادرات گاز ترکمنستان به
ایران ،صادرات گاز این کشــور به ایران با کمترین
هزینه انجام میشود ،اما سایر مشتریان گازی این
کشور ،مزیتهای ایران را دارا نیستند.
چین ،اروپــا و پاکســتان مشــتریان جدید گاز
ترکمنستان به شــمار میروند که صادرات گاز به
آنها به دلیل نیاز به خــط لوله طوالنی چند هزار
کیلومتــری ،هزینه ســنگینی را به دنبــال دارد.
ایران با قطع واردات گاز از ترکمنستان توانست با
شتاببخشیدن به ساخت خط لولههای دامغان به
نکا و گیالن به مازنــدران ،در مدت چند ماه ،نیاز
نواحی شمالی کشور را رفع کند .همچنین ایران در
کوتاهمدت ،اولویت تامین گاز در مناطق مورد نیاز
را به بخش خانگی داد و سوخت صنایع عمده را به
جای گاز توسط سوخت مایع تامین کرد تا روزهای
ســرد که البته چند هفتهای طول داشت ،سپری
شوند .اما ترکمنســتان با این رخداد ،بزرگترین و
بهصرفهترین مشتری خود را از دست داد.
بهترین گزینه چیست؟

موافقت دولت ســابق با درخواست غیرمنطقی و
عجیــب افزایش گاز از  ۴۰بــه  ۳۶۰دالر برای هر
یک هزار متر مکعب ،چالشی را ایجاد کرده که به
نظر کارشناسان تنها با مذاکره و در نهایت ،ارجاع
مســئله به دیوان داوری حل و فصل خواهد شد.
ایــران به دلیل هدفگذاری برای افزایش نقش در
بــازار انرژی منطقه ،تمایل به ادامه مراودات گازی
با ترکمنستان دارد ،زیرا میتواند گاز این کشور را
در آینده به پاکستان ،ترکیه ،اروپا یا سایر مناطق
ترانزیت یا ســوآپ (معاوضه) کند و از این طریق،
درآمد ارزی برای کشــور کسب کند .ترکمنستان
نیز به عنوان کشــور بزرگ دارنده ذخایر گازی به
تــداوم قرارداد فروش گاز به ایــران نیاز دارد ،زیرا
این کشور در منطقه آســیای میانه محصور بوده
و ارتباط مستقیمی با بازارهای بزرگ مصرف گاز
ندارد و ایران بهترین مسیر برای صادرات گاز این
کشور به شمار میرود.

۳

شماره۶۷۲

چهارشنبه  ۲۰دی۱۳۹۶

افزایش قیمت بنزین در گرو تصمیم مجلس
نوبخت ،سخنگوی دولت درباره تبصره ( )١٨الیحه بودجه سال آینده که در آن درآمد ١٧هزار
و  ٤٠٠میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی پیش بینی شده بود ،گفت:
مجلس این عدد را به  ١٠هزار میلیارد تومان کاهش و محل تامین آن را به فروش امالک
تملیکی تغییر داده است؛ بنابر این هر تغییر در قیمت حاملهای انرژی در گرو نظر مجلس
شورای اسالمی اعمال میشود.

پول

بانکمرکزیدربارهارزدیجیتال
بهمجلسگزارشمیدهد

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای
اســامی گفت :تامین منابع مالــی با توجه
بــه تصویبنامه هیئت وزیــران در خصوص
حمایت از فعالیتهای بخش صادرات کشور
و همچنین بــا توجه به الزامات که در قوانین
و مقررات دیگر اســت باید مورد توجه جدی
قرار گیرد .پورابراهیمی در تشریح بخشهای
دیگری از نشست کمیسیون اقتصادی مجلس
گفت :موضــوع راهاندازی پیمانهای پولی دو
و چند جانبه و همچنین اســتفاده از ظرفیت
ارزهای دیجیتال در کشــور نیز مورد بررسی
قرار گرفت که البته مقرر شد بانک مرکزی در
خصوص ارزهای دیجیتال گزارشی تا یک ماه
آینده به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
وی افــزود :بحث اســتفاده از مجموع منابع
صندوق توســعه ملــی برای کاهــش نرخ
تامین مالی صادرات نیز در این جلســه مورد
بررســی قرار گرفت چرا کــه در حال حاضر
در مقایســه با کشورهای همسایه نرخ تامین
مالــی صادرکننــدگان چهار الــی پنج برابر
متوسط اســت؛ بنابراین شرایط خاصی برای
فعاالن اقتصادی کشــور ایجاد کرده اســت.
موضوع تدویــن راهبردهای صادراتی یکی از
بحثهای جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس
بود که خوشــبختانه یکی از مصوبات جلسه
بر این اساس بود که ساختار سازمان توسعه
تجارت کشور حتما تغییر یابد .البته انجام این
مهم ،هم مورد تایید دولت و هم کمیســیون
اقتصادی مجلس بود و پیشنویس تغییرات
سازمان مذکور در حال انجام است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای
اسالمی افزود :فکر میکنم با اقداماتی که در
بخشهای مختلف در حال انجام است موضوع
حوزه بحث اصالح ســاختاری و حوزه بحث
نظارتــی در آییننامه و مصوبات دولت برای
کمک به مجموعه فعالیتهای آنها در بخش
بودجه سال  ۹۷که بخشی از پیشنهادات را
مــا در بودجه  ۹۷درباره مجوزهای صادراتی
قرار میدهیم و بخشــی نیز باید در اصالح
قوانین و مقررات پایه انجام شود .به گزارش
ایبِنا ،رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس از
نرخ باالی تامین مالی صــادرات انتقاد کرد
و گفــت :دولت و کمیســیون اقتصادی نظر
مشترکی در خصوص اصالح ساختار سازمان
توسعه تجارت دارند .محمدرضا پورابراهیمی
درباره نشســت کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اســامی اظهارداشــت :این جلسه
بــا موضوع تعیین راهبردهــا برای کمک به
صادرات غیرنفتی کشــور برگزار شد .در یک
ماه گذشته نشســت دیگری در کمیسیون
اقتصادی برای بررســی راهکارهای توســعه
صادرات برگزار شــده بود و در این جلســه
عوامل منفی شدن تراز بازرگانی کشور مورد
بررسی قرار گرفت .تقویت صادرات غیرنفتی
یکی از اولویتهای کشور محسوب میشود
اما متاســفانه در  ۹ماهه اول سال  ۹۶با آمار
نگران کنندهای در خصوص صادرات روبهرو
شــدهایم به نحوی که تراز بازرگانی کشــور
منفی شش میلیارد دالر است.

خبر

احتمال افزایش وام ازدواج

رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش سقف
وام ازدواج گفت :خوشحال میشویم که نظام
بانکی کشور بتواند بیشتر در خدمت فعالیتهای
فرهنگی باشــد و در کمک به تسهیل ازدواج
نقشآفرینیکند.نظامبانکیمنابعخودراتجهیز
میکند تا بتواند به انجام این مهم کمک کند.
ض الحسنه بانکها
باید تالش کرد تا منابع قر 
بیشتر تقویت و تجهیز شوند تا بتوانند تکالیف
تعیین شده را انجام دهند .انشاءاهلل نظام بانکی
با انگیزههایی که در خصوص موضوع تسهیل
ازدواج دارد ،بتواند عملکرد موفقی داشته باشد
و در ســال آینده برنامهریزیهای الزم را انجام
دهد .به گزارش ایبِنا ،ولیاهلل ســیف افزود :با
وجود محدودیت منابع قرضالحسنه ،در سال
جاری طرح ارائه ضربتی وام ازدواج در دســتور
کار قــرار گرفت و ظرف مدت دو ماه ۶۰۰هزار
فقره وام ازدواج پرداخت شــد .با اجرای طرح
ضربتی ارائه وام ازدواج حدود صف متقاضیان
دریافت این وام کاهش یافت و در حال حاضر
حدود  ۱۶۰الی  ۱۷۰هزار متقاضی وام ازدواج
در کشور وجود دارد که  ۹۰هزار از تقاضاهای
مذکور تشــکیل پرونده دادهاند و مراحل انجام
کار در حال پیگیری است .با وجود محدودیت
منابع بانکی ۱۱ ،بانک کشور در طرح ضربتی
ارائه وام ازدواج شرکت کردند که از این بانکها
قدردانیمیکنم.

بانک

افتتاحکیمیادارانکویر با
تسهیالت بانک صنعت و معدن

شــركت كیمیاداران كویر بــا بهرهمندی از
تسهیالت بانك صنعت و معدن در بهاباد یزد
به بهرهبرداری خواهد رســید .این شركت كه
ساالنه  ۵۰هزارتن اسید فسفریك و ۱۰۰هزار
تن كود شــیمیایی و روزانه  ۱۸۰تن اســید
سولفوریك تولید خواهد كرد ،از  ۳۰میلیارد
تومان تســهیالت ریالــی و  ۱۶میلیون یورو
تسهیالت ارزی بانك یاد شده استفاده كرده
است .با آغاز به كار شركت كیمیاداران كویر
برای  ۱۳۰نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد
شد و این امر تاثیر مثبتی بر فعالیت اقتصادی
منطقه خواهد داشت.

«سینماایران»اصفهان
در تملک بانک دی نیست

اداره روابــط عمومی و تبلیغــات بانك دی
ضمن رد ادعــای تخریب «ســینما ایران»
اصفهان توســط این بانک اعالم كرد که این
ســینما در تملک بانک دی نیســت .ضمن
آنکه بانــك ارزش آفرین دی به عنوان بانكی
حامی فرهنگ ،هرگز به چنین اقدامی دست
نمیزند .مالكیت سینما ایران پیشتر متعلق به
یكی از شــركتهای گروه مالی دی بوده كه
در سال گذشته به فروش رسیده و اکنون در
مالکیت خریدار آن میباشــد .برخی رسانهها
مدعی شدهاند افرادی به عنوان نماینده بانك
دی به شــكل غیرقانونی اقــدام به تخریب
بخشهایی از سینما ایران كردهاند.

