
رئي�س كل بانك مرك�زي با بي�ان اينكه صفر 
كردن صادرات نفت ايران توهم اس�ت، گفت: 
التهابات بازار ارز براي چندمين بار رفع ش�د. 
بعد از اعالم عدم تمديد معافيت هاي نفتي از سوي 
اياالت متحده امريكا برخي انتظار داشتند كه بازار 
ارز روز سه ش��نبه با هيجان��ي فوق العاده جهش 
قيمت را تجربه كند، اما ب��ا تدبير و دخالت بانك 
مركزي اين اتف��اق رخ نداد و نرخ ها تحت كنترل 

قرار گرفت. 
بانك مركزي از طري��ق صرافي هاي بانكي تالش 
كرد ت��ا نرخ دالر را نس��بت ب��ه هيجاناتي كه در 
بازار وج��ود دارد، كنترل كند. روز گذش��ته نيز 
قيمت دالر و يورو كنترل شده و افزايش چنداني 
نداشت. در اين خصوص عبدالناصر همتي بعد از 
لغو معافيت هاي تحريم نفت ايران به چهار راهكار 
مقابله با آن پرداخت وگفت: صفر كردن صادرات 
نفت ايران توهم اس��ت، ولي هر مقدار كاهش در 
صادرات نفت و معادل ريال��ي درآمد دولت بايد 
به فوريت از طري��ق كاهش هزينه ه��ا يا جبران 
آن از طريق س��اير درآمده��ا و يارانه هاي پنهان 
جبران ش��ود.  وي در پست اينس��تاگرامي خود 
نوشت: توهم بر هم خوردن و ملتهب شدن بازار 
ارز كه مدام از آن صحبت مي شد با مديريت بانك 
مركزي و اشراف آن بر بازار ارز براي چندمين بار 
رفع گرديد. صادرات غيرنفتي بايد بيش از گذشته 
تشويق ش��ود. بانك مركزي سياست هاي ارزي 
خود را در راستاي تشويق بيشتر صادركنندگان 
به برگرداندن ارز خود به چرخ��ه اقتصاد تدوين 

خواهد كرد. 
همانگونه ك��ه قباًل تأكي��د كردم امس��ال براي 

كشور س��الي سرنوشت ساز اس��ت، لذا بايستي 
سياس��ت هاي اقتصادي و نحوه اداره كش��ور بر 
اساس اداره مطلوب اين جنگ اقتصادي و كاهش 
فش��ار به مردم طراحي و به اجرا درآيد. بايد همه 

دولت را در نيل به موفقيت ياري كنند. 
   درخواست اقتصاددان ها از همتي

هفتمين نشست دوره اي رئيس كل بانك مركزي 
با اقتصاددانان با محوريت موضوعاتي اعم از اجراي 
عمليات بازار باز، اصالح نظام بانكي، نحوه كنترل 
نقدينگي و تورم و ثبات نرخ ارز برگزار شد. رئيس 
كل بانك مركزي در اين نشس��ت با اشاره به اينكه 
بانك مرك��زي تمهيدات الزم ب��راي مقابله با عدم 
تمديد معافيت خريد نفت ايران را انديشيده، ذخاير 

ارزي كش��ور را براي حفظ ثبات بازار ارز مناس��ب 
ارزيابي كرد.  وي با اشاره به موفقيت بانك مركزي 
در كنترل حجم نقدينگي از طريق تشديد نظارت 
بر اضافه برداشت بانك ها بر تداوم اين روند تأكيد 
كرد و ايجاد تبادل مس��تقيم بين واردكنندگان و 
صادركنندگان را در يك ماه گذشته موجب افزايش 
حجم مبادالت در س��امانه نيما دانس��ت و گفت: 
دخالت بانك مركزي در تعيين نرخ ارز در سامانه 

نيما به تدريج كاهش مي يابد. 
اقتصاددانان حاضر در اين نشست با تأكيد بر اينكه 
دشمنان با استفاده از جنگ رواني قصد برهم زدن 
شرايط اقتصادي كشور را دارند، ضمن قدرداني 
از اقدامات بان��ك مركزي به وي��ژه در خصوص 

حفظ تعادل بازار ارز، از تس��لط اين بانك به بازار 
ارز به عنوان عامل اصلي ثبات اين بازار پس از دو 

مرحله تشديد تحريم هاي امريكا ياد كردند. 
اقتصاددانان با اش��اره به راه اندازي بازار متشكل 
ارزي و اقدام به عمليات بازار ب��از، اين دو ابزار را 
موجب تقويت تسلط بانك مركزي در حوزه پولي 
و ارزي دانسته و خواستار دقت در به كارگيري اين 
ابزارها شدند. ادغام بانك هاي وابسته به نيروهاي 
مس��لح، حذف صفرها از پول مل��ي، اصالح نظام 
بانكي و كيفيت پايه پولي از ديگر مباحث مطرح 

شده در اين جلسه بود. 
   ارز و نقدينگي واحد هاي توليدي تأمين 

مي شود
همچنين همت��ي در ديدار با اس��تاندار اصفهان 
و جمع��ي از فعاالن اقتص��ادي و توليدكنندگان 
اين استان، مسائل و مش��كالت مربوط به توليد، 
واردات و تأمي��ن مواداوليه، ص��ادرات و موضوع 
نقدينگي و مسائل آنها با بانك ها را مورد بحث و 

بررسي قرار داد. 
رئي��س  كل بان��ك مرك��زي، ضم��ن تش��ريح 
سياس��ت هاي بانك مركزي براي ايجاد رونق در 
توليد و تأمي��ن ارز موردني��از واحد هاي توليد ي 
ابراز اميدواري كرد: گسترش صادرات غيرنفتي 
و نيز توافقاتي كه با كشور هاي همسايه و شركاي 
تجاري انجام شده است، باعث مي شود نياز هاي 
واحد هاي توليدي كش��ور به نحو مطلوب تأمين 
ش��ود.  رئيس ش��وراي پول و اعتبار تأكيد كرد: 
بانك مركزي با تمام توان تالش خواهد كرد روند 
تأمين ارز و نقدينگي واحد هاي توليدي متناسب 

با شرايط اقتصادي انجام شود. 

پايين بودن قدرت خريد مردم و كاهش تقاضا و 
عدم كشش بازار موجب نگراني توليدكنندگان 
در سال رونق توليد شده است. مديرعامل خانه 
صنعت و معدن ايران رونق توليد را در گرو توسعه 
تجارت و افزاي�ش صادرات كااله�اي غيرنفتي 
مي داند و معتقد اس�ت: با فعال تر شدن معاونت 
اقتص�ادي در وزارت ام�ور خارجه مي ت�وان به 
توس�عه صادرات در س�ال جاري دس�ت يافت.

به گفته فعاالن بازار،  در ماه نخس��ت امسال تمامي 
بازارها اعم از پوش��اک، خوراک، خودرو و... با ركود 
مواجه شده اند. همچنين به دليل كسادي بازار و بروز 
مشكالت تأمين مواداوليه نيمي از توليدكنندگان در 
دومين  ماه سال، هنوز توليدشان را آغاز نكرده اند و در 

انتظار رفع مشكالت فعلي هستند.
مديرعامل خانه صنعت و معدن ايران در گفت وگو با 
»جوان« به الزامات سال رونق توليد اشاره مي كند 
و معتقد است:  كاهش قدرت خريد مردم كه از سال 
گذشته اتفاق افتاده موجب كاهش تقاضا در بازارهاي 
داخلي شده است. از اين رو ضرورت دارد كه دولت 
با كمك توليدكنندگان و بخ��ش خصوصي و تجار 

بازارهاي خارجي را بدون اتالف وقت فعال كنند.
آرمان خالق��ي مي افزايد: در ش��رايط فعلي مردم يا 
كاالهاي سرمايه اي يا مايحتاج ضروري زندگي شان 
را خريداري مي كنند، از اين رو توليدكنندگان بايد با 
توليد كاالي با كيفيت و ارزان مردم را به خريد كاالي 
ايراني ترغيب و مراقبت كنند تا فرهنگ استفاده از 

كاالي ايراني كه از سال گذشته در جامعه ايجاد شده 
به فراموشي سپرده نشود.

خالقي مي گوي��د: دولت بايد مبارزه ب��ا قاچاق كاال 
را جدي بگيرد تا همراه كااله��اي ضروري، كاالي 
مش��ابه داخلي و غيرضروري وارد كش��ور نشود و با 
نصب صندوق ه��اي مكانيزه در صن��وف مختلف و 
فروش��گاه ها به راحتي مي توان اين كاالهاي قاچاق 

را رهگيري كرد.
وي به افزايش هزينه هاي توليد كاالهاي داخلي اشاره 
مي كند و مي افزايد: پايين بودن تيراژ توليد موجب 
سرشكن ش��دن هزينه هاي توليد و افزايش قيمت 
تمام شده مي ش��ود و از آنجايي كه توليدكنندگان 
در تأمين مواداوليه و س��رمايه در گردش موردنياز 
واحد توليدي شان همواره با مشكل مواجه هستند 
و ماش��ين آالت توليدي شان نيز مس��تعمل شده و 
نياز به بازس��ازي دارد، در كاهش هزينه هاي توليد 

ناتوان هستند. 
از اين رو در اغلب كاالها رقابت با مشابه خارجي كه 
بعضاً  به صورت قاچاق وارد كشور شده مشكالتي را 

به وجود آورده است.
رئيس خانه صنعت و معدن ايران به حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان در سال رونق توليد تأكيد مي كند و 
مي افزايد: بايد سازمان حمايت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان در سال جاري فعال تر از گذشته باشند 
و از توليدكنندگان كاالي باكيفيت همراه با خدمات 
پس از فروش قوي بخواهند تا تمايل ايرانيان را براي 

مصرف كاالي داخلي افزايش بدهند؛ چراكه با وجود 
ركود و كسادي بازار اگر مردم به خريد كاالي ايراني 

ترغيب نشوند، شعار سال تحقق نخواهد يافت.
 خالقي توس��عه صادرات را يكي از الزامات مهم در 
س��ال رونق توليد عنوان مي كن��د و مي افزايد:  بايد 
تجارت فرامرزي جدي گرفته شود و پشت درهاي 

بسته براي اين بخش تصميم گيري نشود. 
وي به شركاي برتر تجاري ما مانند عراق، افغانستان، 
هند، چين و روس��يه اش��اره مي كن��د و مي گويد: 
بازارهاي اين كش��ورها بايد با قدرت حفظ ش��ود؛ 
چراكه راه نجات توليد داخلي توس��عه صادرات به 

اين كشورهاست.
خالقي گش��ايش بازاره��اي جديد مانن��د آفريقا، 
آسياي جنوب شرقي، كشورهاي CIS را به عنوان 
حلقه دوم و امريكاي جنوبي و اروپا را حلقه س��وم 
توسعه صادرات مي داند و معتقد است كه مشكالت 
تب��ادالت مالي با خ��ارج از مرزهاي اي��ران بايد به 

سرعت رفع شود.
رئيس خان��ه صنعت و مع��دن ايران ب��ه كارگيري 
ديپلماسي قوي را الزمه توس��عه تجارت مي داند و 
مي افزايد: بايد با اعزام هيئت  هاي تجاري فضاهاي 
سياسي عليه ايران شكسته شود و بخش خصوصي و 
صادركنندگان بايد در كنار وزارت امور خارجه نقش 
فعال تري ايفا كنند و تا رفع مشكالت تبادالت مالي، 

صادرات حتي به ازاي تهاتر فعال شود.
وي از ايجاد معاونت اقتصادي در وزارت امور خارجه 

طي دو سال گذش��ته خبر مي دهد و مي گويد: اين 
معاونت شكل گرفته و در اس��فندماه سال گذشته 
جلسات مثبتي با اين معاونت برگزار و قرار شده در 

سال جاري ارتباط نزديك تري با هم داشته باشيم.
خالقي بروز تحريم ها را يكي از موانع تحقق ش��عار 
امسال مي داند و مي افزايد:  در شرايطي كه حلقه هاي 
تجارت تنگ تر شده بايد تصميمات ستاد فرماندهي 
دقيق  و به س��رعت اجرا ش��ود و اگر الزم است وام 
توليدكنندگان امهال ي��ا تخفيف مالياتي و بيمه اي 
برقرار شود، بايد سريعاً اتفاق بيفتد و از هرگونه اتالف 

وقت در تمام زيرمجموعه ها جلوگيري شود.
    برخي اقدامات وزارت صنعت محل انتقاد 

است
رئيس خانه صنعت و معدن با اشاره به اينكه برخي از 
اقدامات وزارت صنعت و تجارت كه ارتباط بيشتري 
با توليدكنندگان دارد، محل انتقاد است، مي گويد: 
برخي از تصميم��ات در خ��ارج از اختي��ارات اين 

وزارتخانه است كه بايد به آن توجه شود.
وي به تصميمات س��تاد تسهيل اس��تان ها اشاره و 
تأكيد مي كند: با آغاز دولت روحاني س��تاد تسهيل 
كه در دولت قبل برقرار ش��ده بود جمع ش��د، اما با 
پيشنهاد خانه صنعت و معدن ايران اين ستاد دوباره 
شكل گرفت و مجلس سال گذشته با تصويب الحاقيه 

رفع موانع توليد، اقدامات اين ستاد را تسهيل كرد.
خالقي مي افزايد: جلس��ات اين س��تاد در استان ها 
برگزار مي ش��ود، ام��ا تصميماتي ك��ه از اختيارات 
سازمان هاي صنعت و تجارت استان ها خارج است 
به كندي اجرا مي شود، مانند مواردي كه به سيستم 
بانكي، س��ازمان امور مالياتي، بيمه ه��ا و گمركات 

مربوط مي شود.
وي اظهار مي دارد: مشكل اصلي ستاد تسهيل عدم 
تمكين سازمان هاي خارج از وزارت صنعت و ساير 
وزارتخانه هاست كه قرار ش��ده موضوع در جلسات 
سران سه قوا مطرح ش��ود تا الزامات بيشتري براي 
اجراي مصوبات ستاد تس��هيل استان ها پيش بيني 

شود.
خالقي با انتقاد از مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
در تصوي��ب نك��ردن بخش��ودگي جريمه و س��ود 
تس��هيالت توليدكنندگان مي افزاي��د: مجلس در 
اليحه بودجه سال 98 به بخشودگي سود و جريمه 
وام توليدكنندگان رأي مثب��ت داد، اما با مخالفت 
شوراي نگهبان و مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
موضوع به تصويب نرسيد و توليدكنندگان در كنار 
هزاران مش��كلي كه براي توليد دارند، همچنان به 

سيستم بانكي بدهكارند.
رئيس خانه صنع��ت و معدن دليل اي��ن تصميم را 
تحميل ب��ار مالي به دولت و احتمال سوءاس��تفاده 
برخي از توليدكنندگان اع��الم مي كند و مي گويد:  
در ش��رايط خاص امس��ال، دولت، مجلس و بخش 
خصوصي اع��م از تجار و توليدكنن��دگان بايد كمر 
همت ببندند تا به سادگي بتوانند مشكالت را پشت 

سر بگذارند.
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رونق توليد در گرو توسعه تجارت است
مديرعامل خانه صنعت و معدن در گفت وگو با »جوان«:  بهناز قاسمی

  گزارش  یک

راهكار بانك مركزی براي كم اثر شدن لغو معافيت هاي تحريم نفت ايران

همتی:کاهشاحتمالیدرآمدنفتیباکاهشهزینههاویارانهپنهانجبرانمیشود

كند ش�دن اقتصاد كره جنوبي و نگراني از اينكه ب�ا بهبود وضعيت 
اقتصادي چين، اين كش�ور فعاًل ارائه مشوق هاي بيشتر را به تعويق 
بيندازد موجب شد در معامالت ديروز بازارهاي سهام آسيا افت كنند. 
به گزارش رويترز، گسترده ترين شاخص سهام آسيا اقيانوسيه ام اس سي آي 
در خارج از ژاپن كه در ابتداي معامالت ديروز تحت تأثير ركوردزني دو روز 
قبل شاخص هاي وال استريت، رشد كرده بود، با از دست دادن اين سودها 

0/5 درصد افت كرد.  بزرگ ترين بازنده آس��يايي امروز كره جنوبي بود و 
شاخص كوسپي اين كشور 1/07 درصد سقوط كرد. اعالم بودجه تكميلي از 
سوي دولت كه هدف آن تقويت صادرات بود، نتوانست توجه سرمايه گذاران 
را جلب كند. همچنين پس از اينكه س��ازنده تراشه كامپيوتري، تگزاس 
اينسترومنت پيش بيني كرد كند ش��دن تقاضا تا چند فصل آينده ادامه 
داشته باشد، سهام سامسونگ الكترونيك با سقوط 2/1 درصدي روبه رو 

شد.  سهام چين هم با از دست دادن سودهاي اوليه خود افت كردند و به 
ضررهاي اين هفته خود افزودند. شاخص كامپوزيت شانگهاي 0/27 درصد 
از ارزش خود را از دست داد. ش��اخص هانگ سنگ در هنگ كنگ 0/60 
درصد پايين آمد. سرمايه گذاران نگران هستند كه پس از رشد اقتصادي 
فراتر از انتظار چين در سه ماهه اول، پكن سرعت ارائه مشوق هاي مالي خود 

را كاهش دهد. نيكي ژاپن هم 0/30 درصد پايين آمد. 

   گزارش 2

   جهان نما

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

2773970توسعهمعادنوفلزات
5481261ريختهگريتراكتورسازيايران

470792241سپنتا
8173389سيمانتهران
13977665لنتترمزايران

5171246گروهصنعتيبارز
12150578موتوژن

5697271سراميكهايصنعتياردكان
12722605ايرانمرينوس

6354302كويرتاير
6063288لولهوماشينسازيايران
3706176صنايعشيمياييفارس

3288156فوالدآلياژيايران
4090194سامانگستراصفهان
2830134بانكاقتصادنوين

16834796گلوكوزان
8946423فروسيليسايران

7862371كاشيپارس
3034143سرمايهگذاريمليايران
116755صنايعريختهگريايران

8532401جامدارو
5365252كيميدارو

12678590صنايعجوشكابيزد
5528257بينالملليمحصوالتپارس

10885506گروهصنعتيبوتان
8438391شهدايران

149169ليزينگايرانيان
12301568داروسازياكسير
8952413پتروشيميفجر

2363109سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ
45721بانكصادراتايران
45721بانكصادراتايران
445332035معدنيدماوند

4777218صنايعالستيكيسهند
8862404كارخانجاتداروپخش

6328287البرزدارو
3427155توليديكاشيتكسرام

5555251سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
2859129تكنوتار

259821172درخشانتهران
3750169گروهداروييسبحان

8084363سرمايهگذاريداروييتامين
11746527آبسال

3501156نوردآلومينيوم
8878395شيرپاستوريزهپگاهخراسان

3754167ايرانارقام
5109227شيميداروئيداروپخش

149466سرمايهگذاريبهمن
2334103سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

3193140داروسازيكوثر
4705206صنايعكاشيوسراميكسينا

5483240سرمايهگذاريشفادارو
4382191داروسازيامين

144763ليزينگخودروغدير
3368146كابلالبرز

2609113توريستيورفاهيآبادگرانايران
10351446سيماناصفهان

9920427مليكشتوصنعتودامپروريپارس
146463پالسكوكار

9525408معادنمنگنزايران
8907380گروهصنعتيسپاهان

185279گروهصنايعبهشهرايران
9312395پارسدارو
6461270سيمانايالم

16434684داروپخش)هلدينگ
5578232سبحاندارو

5726237كارخانجاتتوليديشهيدقندي
5360220داروسازيجابرابنحيان
136656سرمايهگذاريمسكن

2476101ايراندارو
10172412داروسازيفارابي
7806316داروسازياسوه

6821276توليدمواداوليهداروپخش
12479500بورسكااليايران

4696186دودهصنعتيپارس
9159358ذغالسنگنگينطبس

7186280گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
4790183كاشيالوند
209580لبنياتپاك

2918111داروييلقمان
7247275نيروترانس

3541134داروسازيروزدارو
3621134كارخانجاتتوليديشيشهرازي

43316بانكتجارت
3396125پارسمينو

183767بانكپارسيان
227382عمرانوتوسعهفارس

8291299مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
210274گروهستوسعهصنعتيايران
203371توسعهشهريتوسگستر

270493داروسازيزاگرسفارمدپارس
270793سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

10630365داروسازيابوريحان
8778301فنرسازيخاور

8692286گلتاش
8511280مسشهيدباهنر

295296ماشينسازينيرومحركه
251981توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
155750سرمايهگذاريصنعتومعدن

12943411داروييرازك
9519302ايرانتاير

254578لبنياتكالبر
3492107رادياتورايران
5409164شيشهوگاز

271682سيمانمازندران
59818فنرسازيزر

355761047البراتوارداروسازيدكترعبيدي
4066119سرمايهگذاريساختمانايران

38311سرمايهگذاريشاهد
10500295پااليشنفتاصفهان

4308118سرمايهگذاريصنعتنفت
349794بانكخاورميانه
347893سرماآفرين

328086داروسازيزهراوي
107928نوسازيوساختمانتهران

5755146كاشيسعدي
30797770فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش

375891دادهپردازيايران
108326زامياد

105225پارسخودرو
35974850معدنيامالحايران
7970183پارسالكتريك

409391فوالدكاوهجنوبكيش
32249712گروهصنعتيپاكشو

325970بيمهملت
403486شيشههمدان

130727بينالملليتوسعهساختمان
125224بيمهالبرز

241845سيمانصوفيان
6313116ايرانترانسفو

10914197داروسازيسينا
18932339قنداصفهان

181332سرمايهگذاريبوعلي
113620سرمايهگذاريخوارزمي
6926116معدنيوصنعتيگلگهر
14423239فراوردههاينسوزايران

454075صنعتيآما
6926112قندنيشابور

354356صنايعكاغذسازيكاوه
9487145فوالدخراسان

308942بانكملت
237932سرمايهگذاريسپه

141919بانكپاسارگاد
12703169باما

13124158پتروشيميجم
410149موتورسازانتراكتورسازيايران

126815سايپا
8835102تامينماسهريختهگري

512358آلومينيومايران
487755آهنگريتراكتورسازيايران

171119بيمهپارسيان
99911سرمايهگذاريرنا)هلدينگ

اعتماد تنظيم بازار به صادركنندگان تخم مرغ 
دبير س�تاد تنظيم ب�ازار از آزاد ش�دن ص�ادرات تخم م�رغ خبر 
داد و گف�ت: ب�ا توجه ب�ه افزاي�ش تولي�د و در راس�تاي حمايت 
ش�د.  آزاد  محص�ول  اي�ن  ص�ادرات  توليدكنن�دگان،  از 
تجربه اعتماد به صادركنندگان در ماه هاي اخير بس��يار تكرار ش��ده 
مانند صادرات مرغ، سيب زميني و پياز و... هر بار كه دولت با آزادسازي 
صادرات كااله��اي مصرفي موافقت كرده، در كمت��ر از يك ماه كاالي 
صادراتي با افزايش قيمت مواجه شده و در نهايت به ممنوعيت تبديل 
شده است. هر ساله در شش ماه نخست توليد تخم مرغ افزايش و تقاضا 
به دليل گرمي هوا كاهش می يابد. امسال نيز مانند سال هاي گذشته 
توليد كنندگان تخم مرغ با افزايش توليد مواجه ش��ده اند، از اين رو با 
رايزني هاي بسيار توانستند ستاد تنظيم بازار را متقاعد كنند تا مجوز 

صادرات صادر شود. 
عباس قبادي در گفت وگو با مهر اظهار داش��ت: در راستاي حمايت از 
توليد داخل و با توجه به افزايش توليد تخم مرغ، صادرات اين محصول 
آزاد اعالم مي شود. وي افزود: همكاران ما در وزارت جهاد كشاورزي و 
مجموعه توليدكنندگان اين محصول به ما قول داده اند شرايط توليد 
را به گونه اي رقم بزنند كه بازار داخل از نظر تأمين با مش��كلي مواجه 

نشود. 

 سال ۹۶ حدود 4/4 ميليون نفر
 به يارانه بگيران اضافه شد

دي�وان محاس�بات كش�ور در گزارش�ي اع�الم ك�رد: س�ال ۹۶ 
حدود 4/4 ميلي�ون نفر ب�ه يارانه بگي�ران اف�زوده و در مجموع 
41 هزار و ۵۶۰ ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت ش�ده اس�ت. 
به گزارش فارس، ديوان محاسبات كشور در گزارش تفريغ بودجه سال 
96 اعالم كرد: در اين سال در مجموع به صورت تجمعي ساالنه بيش 
از 913 ميليون نفر يارانه دريافت كردند. در اسفند سال 96 بالغ بر 76 

ميليون و 716 هزار نفر يارانه گرفتند. 
طبق اين گزارش بالغ بر 41560 ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت 
شد. همچنين بيش از 4 ميليون و 398 هزار نفر به جمع يارانه بگيران 
اضافه شدند. اين اطالعات نشان مي دهد 3 هزار و 988 ميليارد تومان 
بابت افزايش حداقل مستمري پرداخت شد. در مجموع يارانه نقدي و 

غيرنقدي 46 هزار و 353 ميليارد تومان بوده است. 

 استعفای اجباری
 به دليل پيگيری پرونده های زمين خواری

مدير منابع طبيعي جه�رم به دليل پيگيري قضاي�ي پرونده هاي 
زمين خ�واري برخ�الف خواس�ت رئي�س س�ازمان جنگل ه�ا، 
مرات�ع و آبخي�زداري كش�ور مجبور به اس�تعفاي اجباري ش�د. 
براساس فيلمي كه از جلسه رئيس سازمان جنگل ها با مديرمنابع طبيعي 
جهرم منتشر ش��ده وي توس��ط مافوق خود به دليل پيگيري پرونده 

زمين خواري اين شهرستان مورد بازخواست قرار مي گيرد.
 در اين جلسه آقايي از اين مسئول استاني خواسته بود تا از انجام و تعيين 
تكليف پرونده هاي زمين خواري خودداري كند. از اين رو رئيس سازمان 
جنگل ها كه برخالف نظر مدير خود حاضر به توقف پيگيري پرونده هاي 

زمين خواري نشده بود، مجبور به استعفا شد. 
 خبرگزاري تسنيم به زودي اين رويداد را از مسئوالن سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري كشور پيگيري مي كند تا دليل عدم پيگيري قضايي 

پرونده هاي منطقه جهرم مشخص شود. 
 

مديرعامل بورس كاال خبر داد
راه اندازي تهاتر با پول مجازي در بورس كاال

ب�ر  مبن�ي  طرح�ي  بررس�ي  از  كاال  ب�ورس  مديرعام�ل 
تهات�ر كاال در ب�ورس ب�ا پ�ول مج�ازي خب�ر داد و گف�ت: 
مش�كالت ش�رعي اي�ن ط�رح در ح�ال برطرف ش�دن اس�ت. 
حامد سلطاني نژاد در حاشيه دوازدهمين نمايشگاه بين المللي بورس، 
بانك و بيمه در جمع خبرنگاران از بررسي طرحي در بورس كاال خبر 
داد كه بر مبناي آن تهاتر كااليي دنبال مي شود و قرار است كه اين تهاتر 

براساس پول هاي مجازي كه طراحي مي شوند، انجام شود. 
مديرعامل بورس كاال افزود: اشكاالتي به لحاظ شرعي به اين طرح وارد 

شده بود كه از طريق كارشناسان شرعي به دنبال رفع آن هستيم. 
وي تصريح كرد: فعاالن بازار در مقاطعي از تهاترهاي كااليي به خصوص 
در سال 96 و اوايل سال 97 بسيار استقبال كرده اند و به نظر مي رسد 

مجدد استقبال زيادي از اين حوزه صورت گيرد. 
س��لطاني نژاد با بيان اينكه قراردادهاي آتي سكه با شكل و شمايل 
جديد راه اندازي خواهند شد، گفت: اتفاقاتي كه در حوزه بازار نقدي 
سال گذشته در بازار س��كه رخ داد، منجر به توقف معامالت قرارداد 
آتي سكه ش��د، اما قرار اس��ت كه با شكل و ش��مايلي جديد مجدد 

راه اندازي شود. 
سلطاني نژاد ادامه داد: اوراق َسلف موازي استاندارد در سال 97 حدود 
2هزار ميليارد تومان معامله داش��ته كه اين اوراق ب��راي تأمين مالي 
ش��ركت ها طراحي ش��ده و مبتني بر توليد و پيش فروش محصوالت 

آنهاست كه اميدواريم در سال 98 شاهد رونق آن باشيم. 
وي افزود: در حوزه گواهي سپرده كااليي، ارزش معامالت سال گذشته 
به 1800 ميليارد تومان رس��يده ضمن اينك��ه در حوزه صندوق هاي 
سرمايه گذاري نيز به عنوان صندوق هاي نوظهور كااليي بازار سرمايه، 
شاهد رش��د چش��مگير بوده و رقم 3800 ميليارد توماني براي ارزش 

معامالت به ثبت رسيده است. 
 مديرعامل بورس كاال تصريح كرد: در سال 97، سه صندوق كااليي 
تشكيل شده كه بر اين اس��اس، تعداد صندوق هاي كااليي به چهار 
صندوق فعال در بورس كاال رس��يده اس��ت.  مديرعامل بورس كاال 
در بخش ديگري از س��خنان خود با بيان اينكه در سال 97 رشد 77 
درصدي ارزش بازار فيزيكي و 25 درصدي ارزش قراردادهاي مشتقه را 
شاهد بوديم، گفت: سال قبل بالغ بر 1200 تن زعفران در بازار مشتقه 
مورد معامله قرار گرفت، حال آنكه توليد كل زعفران كشور 400 تن 

بوده است كه اين نشان از اهرمي بودن معامالت است. 
وي از پذيرش 95 انبار در سراسر كش��ور خبر داد و گفت: اين موضوع 
باعث مي شود گستره جغرافيايي بورس كاال گسترش يابد، ضمن اينكه 
در سال 98 توسعه بازار گواهي سپرده كااليي روي زيره و شمش طال 
را در دستور كار خواهيم داشت كه راه اندازي خواهد شد، در عين حال 

بازار قراردادهاي آتي نيز توسعه خواهد يافت. 
س��لطاني نژاد از راه اندازي معامالت مناقصه در آينده اي نزديك خبر 
داد و گفت: قرارداده��اي آتي يك روزه نيز راه اندازي خواهند ش��د تا 
به كمك تنظيم بازار كاال بيايند، ضمن اينك��ه معامالت حق االمتياز 
همچون حق االمتياز خطوط ريلي و اس��تهالک خودرو نيز راه اندازي 

خواهد شد.
 وي خاطر نشان كرد: در حوزه بازار آتي سكه در سال 97 شاهد تالطم 
در بازار نقد بوديم كه گاه اين التهابات به صورت ساعتي و دقيقه اي رخ 
مي داد؛ بنابراين قيمت مرجعي كه بتواند مبناي معامالت آتي س��كه 
باشد، وجود نداشت و ش��رايط ابهام برانگيز بازار نقد بر بازار آتي سايه 
افكنده بود كه قرار است با شكل و شمايل جديد، قراردادهاي آتي سكه 
راه اندازي شود و افراد به ش��كل تخصصي و حرفه اي به استفاده از اين 

ابزار روي آورند.

عرفان كوچاري| تسنيم

بازارسهامآسيایيهاافتکرد


