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عضو شورای عالی بورس گفت: شرایط جذب سرمایه گذاری خارجی تا حدی در کشور فراهم شده 
اســت، اما تداوم این روند، بســتگی به کنترل تورم، نرخ ارز و ادامه  سیاست های جاری دارد. حسین 
عبده تبریزی گفت: شــرایط جذب ســرمایه گذاری خارجی تا حدی در کشــور فراهم شده است، اما 
تداوم این روند بســتگی به کنترل تورم و نرخ ارز و ادامه  سیاست های جاری دارد. عضو شورای عالی 
بورس با اشــاره به ابعاد بین المللی فاینکس ۲۰۱۷ افزود: طبعاً اگر شــرایط سیاسی به گونه ای پیش 

برود که نرخ ارز پرش کند، حضور ســرمایه گذاران خارجی در بورس کشور هم به مثابه  زیرمجموعه  
کل سرمایه گذاران خارجی، دچار تأخیر و آسیب جدی خواهد شد؛ بنابراین، نرخ ارز نباید دچار نوسانات 
و تالطم های شــدید شود، هر چند که متناسب با نیاز اقتصاد و در شرایط بازار باید قیمت آن اصالح 
شود. عبده تبریزی ادامه داد: اگرچه در حال حاضر شرایط بسیار تسهیل شده، اما فکر می کنم هنوز هم 

سرمایه گذاران خارجی محافظه کارانه وارد بازار سرمایه ما خواهند شد. 

شرکت های 
 خارجی 

آرام آرام 
می آیند

الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، از پیش بینی امضای 
قراردادهای نفتی با ایران و همچنین ادامه مذاکرات در حال 
انجام برای فروش 3۰ فروند هواپیمای مســافربری سوخو 
ســوپرجت ۱۰۰ خبر داد. الکساندر نوواک در این باره گفت 
که امیدواریم در آینده نزدیک شرکت های نفت و گاز روسیه 
با ایران قراردادهای همکاری امضا کنند. روزنامه راسیسکایا 
گازتا به نقل از سخنان نوواک در مجلس دوما نوشت: هنوز 
مجلس فهرســت قراردادهای نفتی ایــران را تائید نکرده و 
هم اکنون شــرکت ها جداگانه برای همکاری با طرف های 
ایرانی تــالش می کننــد. وی افزود: بر این بــاورم که در 
آینده ای نزدیک، شرکت های روسی با همکاران ایرانی خود 

قراردادهای مرتبط را امضا می کنند. نوواک همچنین گفت: 
ایران به خرید هواپیماهای روســی عالقه دارد و این تمایل 
برای هواپیمای مسافربری سوخو سوپرجت ۱۰۰ اعالم شده 
که یک شرکت ایرانی هم برای خرید ۱۲ فروند اعالم آمادگی 
کرده است. وزیر انرژی روسیه اظهار کرد: هم اکنون مذاکره 
برای فروش 3۰ فروند سوپرجت ۱۰۰ جریان دارد و ممکن 
است در آینده ۱۰۰ هواپیما از این نوع به ایران فروخته شود. 
روســیه از هفت سال پیش از سوخو سوپرجت ۱۰۰ استفاده 
می کند و تاکنون ســفارش ساخت ۱9۷ فروند داده شده که 
49 فروند آن ســاخته شــده و در اختیار شرکت های هوایی 

روسی و کشورهای مختلف قرار گرفته است. 

روس ها پیگیر فروش 30 هواپیما به ایران و امضای قراردادهای نفتی

ســازمان اوپک در تازه ترین گزارش خود اعالم کرده است که پیش بینی می شود 
تقاضای جهانی نفت در سال جاری میالدی، به یک میلیون و ۲۷۰ هزار بشکه در روز 
افزایش یابد؛ این در حالی است که پیش بینی جدید اوپک از افزایش تقاضای جهانی 
نفت در مقایســه با برآورد قبلی این سازمان، ۱۰ هزار بشکه در روز روند صعودی به 
خود گرفته است. اوپک همچنین اعالم کرده که این افزایش، به رشد تقاضا از سوی 
کشــورهای آسیایی نسبت داده شده و پیش بینی می شود که تقاضای نفت چین و 
آمریکا، در ســال جاری میالدی افزایش یابد؛ در حالیکه تقاضای منطقه اقیانوسیه از 

روند کاهشی برخوردار خواهد بود.
همچنین برآورد می شــود که کل مصرف جهانی نفت در سال ۲۰۱۷ میالدی، به 
9۶ میلیون و 3۲۰ هزار بشکه در روز برسد. البته در گزارش ماهانه اوپک به این نکته 
اشاره شده که در ماه گذشته میالدی، تولید کشورهای عضو این سازمان ۱۵۲ هزار و 
۷۰۰ بشکه در روز کاهش یافت و به رقم روزانه 3۱ میلیون و 9۰۰ هزار بشکه رسید 
کــه علت اصلی این روند نزولی، به کاهش تولید نفت ایران، امارات متحده عربی و 
لیبی برمی گردد.   بر همین اساس، تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که تقاضا 
برای نفت اوپک در سال جاری میالدی، 3۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد 
بود؛ ضمن اینکــه ذخایر نفت خام جهانی با رقم نزولی به کار خود ادامه خواهد داد. 
این در حالی است که همچنان تهدید افزایش تولید نفت شیل آمریکا و سایه سنگین 
آن بر ســر بهای طالی سیاه دیده می شود و تحلیلگران اوپکی برآورد کرده اند که 
تولید نفت آمریکا در ســال ۲۰۱۷ میالدی، بین ۲۰۰ هزار تا ۵4۰ هزار بشکه در روز 
افزایش داشته باشد؛ اما برآورد از افزایش عرضه نفت کشورهای غیراوپکی ۵۸۰ هزار 

بشکه در روز خواهد بود.
از طرف دیگر طی ماه های گذشــته عربســتان از قطعی شدن تصمیم خود برای 
عرضه اولیه ســهام شرکت آرامکو شرکت ملی نفت این کشور خبر داده است. طبق 
گزارش هاي رســانه هاي بین المللي پس از آرامکو حاال نوبت عمان اســت.به دنبال 
کاهش بهای نفت و ادامه دار شدن شرایط نوسن در بازار نفت،خیلی از شرکت های 
بزرگ نفتی،ساختار خود را تغییر داده اند.عربستان این اصالح ساختار را از بزرگترین 
شــرکت نفتی خود یعنی آرامکو آغاز کرد.حــاال  دولت عمان نیز  اعالم کرده که با 
قطعی شــدن نتیجه ای که عربستان از این اصالحات گرفته،این کشور هم تصمیم 
دارد،دســت به اصالح ساختار در شرکت نفت خود بزند. از همین رو به فکر مشاوره 
با موسسات مالی بین المللی برای بررســی گزینه های استراتژیک خود و بازطراحی 
ســاختار شرکت ملی نفت خود اســت. به گزارش بلومبرگ و بنا به اعالم منابع آگاه 
این کشور نفتی حوزه خلیج فارس از بانک های سرمایه گذاری خواسته است تا برای 
بازطراحی نحوه سرمایه گذاری به شرکت ملی نفت این کشور مشاوره دهند. در حال 
حاضر کشــورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که شامل شش کشور عربی 
تولید کننده نفت می شــوند در حال تغییر ساختار شرکت های ملی نفت خود هستند.  
این کشورها با فروش بخشی از سهام شرکت های خود و یا کاهش هزینه های آنها به 
دنبال افزایش بازدهی درآمد خود از صادرات نفت هستند. در حال حاضر شرکت  قطر 
پترولیوم نیز تصمیم گرفته اســت تا دو شرکت زیرمجموعه خود را با یکدیگر ادغام 
کند.  بر همین اساس دو شرکت قطرگاز و راس گاز در قطر با یکدیگر ادغام خواهند 
شــد که این اقدام یکی از برنامه های این کشور برای تغییر ساختار صنعت نفت خود 
است. در قطر همچنین در سال ۲۰۱۵ میالدی هزاران نفر از کارگران نفتی این کشور 
اخراج شدند.  در پی تداوم پایین بودن قیمت نفت در بازار جهانی عمان نیز به دنبال 

تغییر ساختار صنعت نفت خود و افزایش بازدهی و درنتیجه درآمد نفتی خود است.
اعالم میزان تولید نفت و گاز ایران در سال 96

در همین حال مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران درمورد میزان تولید نفت و گاز 
ایران در سال جدید نوشت: میزان تولید نفت ایران تا پایان سال 9۶ به چهار میلیون و 
۵۰ هزار بشکه و میزان تولید گاز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید. 
علی کاردر در مورد میزان تولید نفت ایران در ســال جاری گفت: میزان تولید نفت 
ایران تا آخر فروردین به چهار میلیون بشــکه در روز می رسد و طبق پروژه هایی که 
تعریف شــده بیش از  ۵۰ هزار بشــکه نمی توان به آن اضافه کرد که این ۵۰ هزار 
بشکه از آزادگان جنوبی برداشت خواهد شد. تالش می شود تولید از سایر میادین در 
همان ســقفی که در حال حاضر وجود دارد حفظ شــود. وی افزود: هر سال نزدیک 
به 3۰۰ هزار بشــکه را از دســت می دهیم، در سال ۱39۶ افزایش تولید 3۵۰  هزار 
بشکه ای خواهیم داشــت که 3۰۰ هزار بشکه آن جبران می شود و ۵۰ هزار بشکه 
اضافه خواهد شد. البته  مباحث اوپک بستگی به تصمیم وزارت نفت دارد. اما تالش 
ما این است ظرفیتمان را تا جایی که می توانیم باال ببریم. زیرا قدرت چانه زنی ما را 
باال خواهد برد. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در مورد تولید گاز نیز توضیح داد: 
امیدواریم تولید گاز غنی در سال ۱39۶ به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب برسد. 
حدود ۲۵ تا 3۰ میلیون مترمکعب نیز در ســال ۱39۷ و با تولید حداکثری از میدان 
پارس جنوبی محقق می شــود.طبق آخرین آمار تولید گاز کنونی کشــور حدود ۸۸۵ 
میلیون مترمکعب اســت. آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد، پس از سه سال مازاد 
عرضه، ســرانجام تقاضای جهانی برای نفت در حال پیشی گرفتن از میزان عرضه 
اســت. این در حالی اســت که میزان ذخایر نفت استفاده نشده افزایش داشته است. 
آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد، پس از ســه سال مازاد عرضه، سرانجام تقاضای 
جهانی برای نفت در حال پیشی گرفتن از میزان عرضه است. این در حالی است که 
میزان ذخایر نفت استفاده نشده افزایش داشته است. آژانس بین المللی انرژی اعالم 
کرد، میان ذخایر نفتی در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه 
ای در ماه مارس ۱۷.۲ میلیون بشــکه کاهش داشته است. در طی سه ماهه نخست 
امســال، میزان ذخایر نفتی پس از رشــدی قابل توجه در ماه ژانویه، به میزان 3۸.۵ 
میلیون بشکه یعنی 4۲۵ هزار بشکه در روز افزایش داشت.در همین حال میزان ذخایر 
نفتی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای بدر ماه فوریه به 
میزان ۸.۱ میلیون بشــکه کاهش داشته و به 3.۰۵۵ میلیون بشکه رسیده است. این 
گزارش حاکی اســت، میزان تقاضا برای نفت در فاصله ماه های ژانویه و مارس به 
میزان ۲۰۰ هزار بشــکه در روز از میزان عرضه پیشی گرفته است. اما میزان ذخایر 
نفت، که یک شــاخص کلیدی به شمار می رود همچنان 33۰ میلیون بشکه باالتر 
از رقم متوسط ۵ سال گذشته است. در گزارش آژانس بین المللی انرژی آمده است: 
چند توضیح احتمالی برای این ناهمخوانــی آمارها وجود دارد. از جمله اینکه میزان 
تقاضا بیش از حد واقعی اعالم شــده یا میزان عرضه در ارزیابی های ما کمتر از حد 
واقعی ارزیابی شــده اســت. توضیح احتمالی دیگر این است که ممکن است برخی 
ذخایر نفتی دیده نشــده باشــند، از جمله ذخایر نفتی بر روی دریا )چه نفت در حال 
ترانزیت چه نفت احتکار شده( و همچنین نفت ذخیره شده در خشکی در کشورهایی 
که عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای نیستند. براساس اعالم آژانس 
بین المللی انرِژ میزان ذخایر نفتی ایران بر روی دریا از ۲۸ میلیون بشــکه در زمان 
لغو تحریم ها در اوایل ســال ۲۰۱۶ به 4 میلیون بشــکه در ماه مارس کاهش یافته 
است. این گزارش حاکی است، بخش عمده ای از کاهش ذخایر نفت در کشورهایی 
 که عضو ســازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای نیستند از ناحیه ایران بوده 

است.

پیش بیني رسانه هاي بین المللي از آینده طالي سیاه در جهان

افزایش تقاضای جهانی نفت در سال ۲0۱۷

رخداد

از سال ۱3۸9 که قانون هدفمندی یارانه ها به اجرا در آمده تاکنون و طی 
پرداخــت ۷3 مرحله یارانه نقدی رقم قابل پرداخت برای هر نفر 4۵ هزار و 
۵۰۰ بوده که بدون هیچ تغییری در این سال ها پرداخت شده است. این در 
حالی است که دولت ها هیچ گاه برای افزایش این مبلغ اقدام نکردند و حتی 
در مواردی از سوی مدیران اقتصادی اعالم شد که مبلغ اصلی برای پرداخت 
کمتر از ۲۰ هزار تومان بوده، اما تا 4۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شده است  
که موجب ایجاد بار مالی سنگینی شده بود. اما طی بررسی تبصره هدفمندی 
یارانه هــا در قالب قانون بودجه ۱39۶ در مجلس ماده ای در بخش مصارف 

آن گنجانده شد که باید مبلغ پرداختی به برخی خانوارها را افزایش می داد.
این در حالی اســت که در بخش مصارف تبصره ۱4 قانون بودجه، طبق 
ماده ۷9 قانون برنامه ششــم توســعه، موضوع افزایش حداقل مســتمری 
خانوارهای مددجویــان تحت حمایت کمیته امام خمینی )ره( و ســازمان 
بهزیســتی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل 
دســتمزد مصوب شورای عالی کار مورد توجه است. بر این اساس در قانون 
بودجه از مبلغ 4۸ هــزار میلیارد تومانی که برای مصارف قانون هدفمندی 
یارانه ها در نظر گرفته شــده حدود 4۰۰۰ میلیارد تومان برای این موضوع 
اختصاص داده اند. ستاد هدفمندی یارانه ها در تازه ترین اطالع رسانی خود از 
اجرایی شدن این بخش از تبصره هدفمندی یارانه ها خبر داده، به طوری که 
قرار اســت از روز ۲۶ فروردین ماه یعنی همزمان با پرداخت هفتادوچهارمین 
مرحله از یارانه های نقدی، ســهم خانوارهای مورد هدف یعنی مددجویان 
تحت حمایت کمیته امام خمینی )ره( و ســازمان بهزیســتی افزایش یافته 
و در کنار یارانه  4۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به حســاب سرپرستان خانوار واریز 
شود. بنابراین همراه رقم مرسوم یارانه که به ازای هر نفر از افراد این خانوار 
واریز می شود متناسب با تعداد آنها مبلغی نیز به طور مازاد پرداخت می شود.

بر این اساس خانوارهای یک نفره 9 هزار و ۵۰۰ تومان، دو نفره ۱۸ هزار و 
9۰۰ تومان، خانوار سه نفره ۲۵ هزار و 3۰۰ تومان، خانوارهای چهارنفره 33 
هزار و ۷۰۰ تومان و خانوار پنج نفره و بیشتر 3۶ هزار و ۵۰۰ تومان دریافتی 
خواهند داشت. با این وجود دولت و ستاد هدفمندی یارانه ها جزییاتی از تعداد 
کسانی که قرار است براساس این ماده قانونی مبلغ بیشتری را دریافت کنند 
منتشــر نکرده اند، این که مجموعا چه تعــداد و مبلغی بر هزینه هدفمندی 
یارانه ها افزوده خواهد شــد چرا که این پرداختــی باید با کاهش هزینه در 
بخش های دیگر به ویژه حذف تعداد یارانه بگیران پردرآمد همراه باشد. حاال 
به نظر مي رســد با اجرایی شــدن قانون بودجه ۱39۶، سنت چندین ساله 
پرداخت یارانه 4۵ هزار و ۵۰۰ تومانی شکست و برخی از گروه های هدف، 

اولین یارانه امسال را همراه با رقمی باالتر دریافت خواهند کرد.
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وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با اقدامات موثر 
دولت و شرایط پســابرجام توانستیم ۱۲ میلیارد دالر 
جلب ســرمایه گذاری خارجی در سال گذشته داشته 
باشیم. علی طیب نیا گفت: استان مرکزی با توجه به 
زیرساخت های مناسب صنعتی، نیروی انسانی توانمند 
و واحدهــای بزرگ صنعتی رتبه چهــارم در عرصه 
صنعت و رتبه هفتم درآمدهای اقتصادی کشور را به 
خود اختصاص داده اســت. وی با تاکید بر این نکته 
که رشد مســتمر و پایدار در اولویت قرار دارد، گفت: 
تحقق این موضوع زمینه ســاز اقتدار کشور است که 
برای تحقق این موضوع باید تامین و تولید نیازهای 

داخلی کشور مورد توجه قرار بگیرد.
وزیــر امور اقتصادی و دارایی بــا تاکید بر اهمیت 
ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی در طرح هــای 
اقتصادی و لــزوم جذب ســرمایه گذار عنوان کرد: 
ســرمایه گذاری در طرح های اقتصادی قبال توســط 
دولت و با وابستگی به درآمدهای نفتی انجام می شد. 
سهم بخش خصوصی در این خصوص محدود بود و 
با این شــرایط نمی توانستیم انتظار رشد اقتصادی را 
داشته باشیم. طیب نیا با بیان اینکه برای تحقق رشد 
اقتصادی کشــور باید سرمایه ها و پس انداز مردم به 
ســمت فعالیت های اقتصادی مولد سوق داده شود، 
ادامــه داد: برای تحقق این هــدف باید برای مردم 
ایجاد انگیزه شود که سرمایه های سرگردان و راکد به 
نحو مطلوبی مورد استفاده قرار بگیرد. وی با تاکید بر 
ایجاد شرایط مناسب برای سودآوری و امنیت سرمایه 

عنوان کرد: این موضوع باعث اعتماد و ایجاد انگیزه 
برای سرمایه گذار بخش خصوصی است و سودآوری 
با رونق کســب و کار و کاهش هزینه های مبادله ای 
ممکن است. وی با اشــاره به باال بودن هزینه های 
مبادله ای در کشور نسبت به کشورهای توسعه یافته 
بیان کرد: ایمن ســازی محیط کســب و کار باعث 

مدیریت هزینه ها توسط سرمایه گذار می شود.
وزیر امــور اقتصادی و دارایی تســهیل در صدور 
مجوز را یکی از اقدامــات دولت برای جلب و جذب 
ســرمایه گذاران عنوان کرد و افــزود: این اقدام به 
نحوی بوده اســت که سرمایه گذار می  واند در کوتاه 
تریــن زمان با حداقل هزینه هــای مبادله ای مجوز 
دریافت و فعالیــت کند. وی ادامــه داد: با توجه به 
اینکه جذب ســرمایه گذاران داخلــی راهکاری برای 
جذب ســرمایه های خارجی اســت دولت شرایط را 
برای ســرمایه گذاری داخلی و بازدهی مناسب برای 
سرمایه گذار فراهم کرده است که بتوانیم شاهد جلب 
و جذب سرمایه گذار خارجی نیز باشیم. طیب نیا تاکید 
کرد: حضور سرمایه گذار خارجی صرفا سرمایه گذاری 
و ورود منابع به کشور نیست بلکه باعث تبادل علم و 

تجربه و سبب رونق صادرات نیز می شود.
وزیر امــور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این نکته 
که پسابرجام باعث انعقاد ۵۰ میلیارد دالر تفاهم نامه 
ســرمایه گذاری به صورت فاینانــس در طرح های 
اقتصادی شــد، عنوان کــرد: این تفاهــم نامه ها با 
ســرمایه گذاران خارجی به امضاء رسیده و مقدمات 

انجام قرارداد در حال نهایی شــدن اســت. طیب نیا 
ادامه داد: البتــه محدودیت هایی برای بهره گیری از 
سرمایه گذاری خارجی به صورت فاینانس وجود داشت 
که این محدودیت ها با تالش دولت در خصوص دو 
کشور اروپایی و یک کشــور آسیایی برطرف شده و 
حل مسائل با سایر کشورها نیز پیگیری می شود که 
امیدواریم با این اقدامات به زودی شرایط برای جذب 
۵۰ میلیارد دالر ســرمایه خارجی به صورت فاینانس 
فراهم شــود. وی درخصوص جلب ســرمایه گذاری 
خارجی در سال گذشــته تصریح کرد: هفت میلیارد 
دالر برای جلب سرمایه گذاری خارجی هدف گذاری 
شده بود که با اقدامات موثر دولت و شرایط پسا برجام 
توانستیم ۱۲ میلیارد دالر جلب سرمایه گذاری خارجی 

در سال گذشته داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشــاره به عملکرد 
دولت قبل که در یکی از کشورها مبلغی را به صورت 
وثیقه در بانک این کشور واریز و ۸۰ درصد این مبلغ 
را از این کشــور به صــورت وام دریافت کرده بود، 
گفت: سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهترین شیوه 
استفاده از منابع در طرح های اقتصادی کشور است و 
در ایــن روش هیچ گونه تعهدی در زمینه بازپرداخت 
برای کشور ایجاد نمی شــود. طیب نیا عنوان کرد: با 
تدبیر دولت دو بانک چینی مبلغ ۲۵ میلیارد دالر برای 
ســرمایه گذاری در کشور تفاهم نامه امضا کرده اند و 
سایر بانک های این کشور نیز مایل به سرمایه گذاری 

در کشور هستند.

وزیر اقتصاد اعالم كرد:

 جلب ۱۲ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی در سال 9۵

وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه 
حمــل و نقل ایران به شــدت خودرو 
محور است گفت: امسال تعداد خودروها 
از مرز ۱۵ میلیون عبــور کرد. عباس 
آخوندي تعداد خانه های خالی کشور را 
۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد دانســت و 
تأکید کرد: این بدان معناست که ۲۵۰ 
میلیارد دالر پول راکد در کشور است. 
وي با بیــان اینکه آنچه در توان داریم 
در راستای توسعه ایران به کار بگیریم، 
اظهار کرد: شــرایط کشور بسیار خطیر 
اســت؛ از یک طرف توسعه و ضرورت 
ارتقای سطح زندگی مردم که خواسته 
اصلی است و از سوی دیگر تمام جامعه 
جوان و جویای اشــتغال است بنابراین 
نیاز به توســعه  فعالیــت داریم. وی با 
اشــاره به اینکه ایران همیشــه دارای 
محدودیت های گسترده مالی است اما 
همواره تالش کرده ایم اقدامات خوبی 
صــورت گیرد، به حــوزه حمل و نقل 
اشاره و عنوان کرد: حمل ونقل در ایران 
به شدت خودرومحور است و حمل ونقل 

عمومی و ریلی سهم محدودی دارند.
آخوندی با بیان اینکه براســاس آمار 
در سال گذشته بیش از یک میلیون و 
3۰۰ هزار به تعداد خودروهای کشــور 

اضافه شــده، افزود: تعداد خودروها از 
مرز ۱9 میلیون عبور کرده و ۱۲ میلیون 
برای حفاظت  که  داریم  موتورسیکلت 
از محیط زیســت و آسایش بیشتر باید 
جهت گیری بنیادین داشته باشیم. وی 
با تأکید بر اینکه برای حرکت به سمت 
حمل ونقــل ریلی، باید شهرســازی با 
ریل از نو آشــتی کند، ادامه داد: تغییر 
مسیر حمل ونقل عمومی در کشور کار 
ساده ای نیست و نیاز به سرمایه گذاری 
دارد و الگوهــا و رفتارها نیز باید تغییر 

کند.
آخوندی با اشــاره به اینکه مردم در 
شهرها زندگی می کنند بنابراین ریل باید 
در اولویت قرار گیرد و در نزدیک ترین 
نقطه دسترســی باشد، تصریح کرد: در 
استان همدان بیش از یک هزار میلیارد 
تومان بــرای راه آهن تهران به همدان 
هزینه شــده است. وی با بیان اینکه با 
محدودیت در تأمیــن منابع مالی باید 
اتفاقات بسیاری رخ دهد که از الگوی 
حمل ونقــل جاده ای بــه ریلی حرکت 
کنیم، تأکید کرد: امیدواریم با انجام این 
ریل گذاری ها بتوانیم به تدریج شــبکه 
ریلی را گسترش دهیم و مراکز سکونت 
به ریل دسترسی داشته باشند. آخوندی 

به رکــورد ریل گذاری پنج هزار و ۶۰۰ 
متر در روز در سراسر کشور اشاره کرد 
و یادآور شد: این رکورد اتفاقات خوبی 
را به همراه دارد و امیدواریم با این روند 
تعهدات دولت در پنج استان را به نتیجه 

برسانیم.
آخوندی با اشــاره به انعقــاد قرارداد 
ســاخت ۶ هزار واگن باری افزود: این 
واگن ها توسط بخش خصوصی با تأمین 
مالی روســیه و با ساخت شرکت های 
ایرانی است و در گسترش ناوگان ریلی 
باری و مسافربری اقدام موثری است. 
وي با بیان اینکه در جاده های کشــور 
است،  گرفته  بسیاری صورت  اقدامات 
ادامه داد: ظرف 3 سال گذشته سه هزار 
و ۶۰۰ کیلومتر بزرگراه احداث شــده و 
به بهره برداری رســیده است و در این 
حوزه رفتن به سمت بخش خصوصی 
اهمیــت دارد. وی در حوزه هوایی به 
گرفتن مجوز برای احداث سه فرودگاه 
با بخش خصوصی در ســال گذشــته 
خبر داد و اظهار کرد: این امر در حوزه 
جابجایی مســافران، ســرمایه گذاران، 
توســعه گردشــگری و توسعه مناطق 

تأثیرگذار است.
وزیر راه از امضای قرارداد خرید ۲۰۰ 
ناوگان  فروند هواپیما برای نوســازی 
هوایی کشــور خبــر داد و عنوان کرد: 
قرارداد خریــد ۲۰ فروند هواپیما برای 
بردکوتاه با یک شرکت ایتالیایی برای 
فرودگاه های کوچک بســته شده که 
این امر در خط هوایی ایران بی ســابقه 
اســت و با اتمام فرودگاه ها به شــبکه 

هوانوردی متصل می شــوند. آخوندی 
ابراز امیدواری کرد بــا توجه به کوتاه 
بودن زمان تحویل، ۲۰ فروند را تا سال 
9۷ تحویل بگیریم. وی افزود: در حوزه 
نوســازی ناوگان جاده ای و کامیون ها، 
آن کاری که می شــد را انجام داده ایم 
و نبایــد وارد چانه زنی شــویم چرا که 
فرصت ها از دست می روند. وی با بیان 
اینکه تا کنون 4۰۰ دستگاه کامیون در 
کشور با تسهیالت 9 درصدی نوسازی 
شده است، خاطرنشــان کرد: ۶۵ هزار 
دســتگاه کامیون باالی 3۵ سال باید 

نوسازی شود.
وزیر راه ادامــه داد: از طرح صندوق 
پس انداز مسکن استقبال خوبی شده به 
طوریکه تا کنون در سطح کشور ۱۵۵ 
هزار نفر حســاب پس انداز و در استان 
همــدان 3 هزار و ۶۰۰ نفر در صندوق 
حساب باز کرده اند. وی بر اعطای وام 
مسکن به متقاضیان واقعی تأکید کرد 
و گفت: تســهیالت وام مسکن باید به 
متقاضیان واقعی پرداخت شــود و نه 
دالالنی که شایســته نیستند. آخوندی 
تصریح کرد: سال گذشته به ۱33 هزار 
نفر بیش از ۶ هــزار میلیارد تومان وام 
مسکن پرداخت شده که 4۷ درصد رشد 
داشته است و 4۲ هزار نفر نیز تسهیالت 
خرید مســکن دریافت کردند که رشد 
۷4 درصدی در این بخش داشتیم. وی 
تعداد خانه های خالی کشور را ۲ میلیون 
و ۵۸۷ هزار واحد دانست و تأکید کرد: 
این بدان معناست که ۲۵۰ میلیارد دالر 

پول راکد در کشور است.

وزیر راه و مسكن مطرح كرد: 

  ۲۵۰ میلیارد دالر 
پول راكد در كشور

رئیس اتحادیه میوه و ســبزی از استقبال مردم نسبت به خرید میوه های 
ممنوعه خارجی انتقاد کرد و گفت: یکی از دالیل تدوام عرضه این محصوالت 
در بازار، وجود مشتری اســت. سیدحسین مهاجران در گفتگو با مهر درباره 
آخرین وضعیت توزیع میوه های قاچاق در بازار با بیان اینکه در حال حاضر، 
انواع مختلفی از این میوه ها در حال عرضه اســت، اظهار داشت: هر چند که 
عرضه این محصوالت نسبت به ایام پیش از عید، مقداری کاهش یافته؛ اما 
همچنان شاهد عرضه انواع مختلفی از آنها در سطح بازار هستیم. وی اضافه 
کرد: هم اکنون گالبی آمریکایی، گالبی چینی، آووکادو ترکیه، لیمو ترکیه، 
پرتقال مصری، پرتقال ترکیه، پرتقال قبرس، سیب درختی فرانسه و نارنگی 
پاکستان در سطح بازار میوه عرضه می شوند.   رئیس اتحادیه میوه و سبزی 
ادامه داد: با وجود آنکه بازرسان دستگاه های مختلف از جمله تعزیرات، برای 
جمع آوری این میوه ها از ســطح بازار بسیج شده اند؛ اما این کار هنوز ادامه 
دارد؛ ضمــن اینکه برخی مصرف کنندگان ما واقعا نمی دانند پول هایشــان 
را چگونه خــرج کنند. وی ادامه داد: خرید میوه هــای قاچاق با قیمت های 
هنگفت، چندان ضرورتــی ندارد، اما مردم آنها را می خرند و همین، یکی از 
دالیلی است که عرضه میوه های ممنوعه استمرار پیدا کرده است.   مهاجران 
تصریح کرد: به عنوان مثال، سیب درختی سفید تولید داخل یکی از بهترین 

سیب های دنیا از لحاظ طعم، کیفیت و شکل ظاهری است.

آخرین خبر 

تولید خودرو ۲۷ درصد افزایش یافت
اســفند ماه ســال گذشــته تولید انواع خودرو به طور میانگین ۲۷ درصد 
افزایش یافت. به گزارش ایســنا، اسفند ماه ۱39۵ تولید انواع خودرو با رشد 
۲۷ درصدی از 9۸ هزار و ۱۶۷ دستگاه در اسفند ۱394 به ۱۲4 هزار و ۶9۱ 
دســتگاه افزایش یافت. در این مدت تولید انواع ســواری نیز با رشد 3۰.۱ 
درصدی همراه بوده و از ۸9 هزار و ۸۲ دســتگاه در اســفند ۱394 به ۱۱۵ 
هزار و 9۰۰ دستگاه در اسفند ۱39۵ رسید. اسفند ماه سال گذشته تولید انواع 
ون نیز از صفر دستگاه در اسفند ماه ۱394 به ۱۵ دستگاه افزایش یافت. در 
ایــن مدت اما تولید انواع وانت با افت ۲۶.۵ درصدی همراه بوده و از ۸3۵3 
دســتگاه در اسفند ۱394 به ۶۱3۸ دســتگاه رسید. تولید انواع مینی بوس و 
میدل باس اما ۲۸۰ درصد رشــد داشــته و از 4۰ دستگاه در اسفند ۱394 به 
۱۵۲ دستگاه افزایش یافت. تولید انواع اتوبوس نیز صعودی بوده و با افزایش 
۱۲3.۵ درصدی از ۶۸ دستگاه در اسفند ۱394 به ۱۵۲ دستگاه رسید. اسفند 
ماه سال گذشــته تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز با رشد همراه 
بوده و با افزایش ۲۷4 درصدی از ۶۲4 دســتگاه در اسفند ۱394 به ۲334 

دستگاه افزایش یافت.
فروش میوه های خارجی

رئیس کل گمرک ایران از تشــکیل ۲۷۰۰ 
پرونده پولشــویی با همکاری سیستم بانکی 
خبر داد و گفــت: گمرکات به ایکس ری های 
ُپرسرعت تجهیز می شوند. مسعود کرباسیان 
با اعالم اینکه ۱9 دســتگاه ایکس ری جدید 
کامیونی به ظرفیت گمرک افزوده می شــود، 
افزود: تا پایان امســال ۱9 دستگاه ایکس ری 
کامیونی عالوه بر ۱۲ دستگاه فعلی به ظرفیت 

گمرک برای اســکن محموله هــای تجاری 
افزوده می شــود.  کرباســیان اظهارداشــت: 
در عین حال، ســاخت ۵ دستگاه ایکس ری 
کامیونی به ســفارش گمرک در وزارت دفاع 
عملیاتی شــده است. وی با اشــاره به اینکه 
ساخت دســتگاه های ایکس ری کامیونی در 
انحصار چند کشــور بزرگ دنیا اســت، گفت: 
خوشبختانه وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی 

کشورمان با ورود به این عرصه یعنی ساخت 
دستگاه های پیشرفته ایکس ری گام بزرگی در 
این زمینه برداشــته اند که باعث افتخار است 
و ما بسیار خرســندیم که توانسته ایم با دادن 
ســفارش ساخت دســتگاه های ایکس ری به 
این دو ســازمان در جهت حمایت از این نوع 
تکنولــوژی و تقویت تولید داخل گام برداریم. 
وی افزود: ســال گذشــته یکی از پروژه های 

اقتصــاد مقاومتی، پــروژه الکترونیکی کردن 
گمرکات بود که خوشبختانه توانستیم تا حدود 
۱۰۰ درصد این کار را انجام دهیم و به وظیفه 
خود عمل کنیم. کرباســیان اظهار داشت: در 
بحث مبارزه با پولشــویی، گمــرک ایران با 
همکاری سیســتم بانکی موفق به تشــکیل 
۲۷۰۰ پرونده و معرفی آن به مراجع ذی صالح 

شده است.

تشكیل ۲۷۰۰ 
پرونده پولشویی 
با همكاري شبكه 

بانكي


