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رفاه

آغاز کارا کارت با  2/5میلیون نفر

وزی��ر تع��اون ،کار و رف��اه اجتماع��ی روز
گذش��ته در جمع تعدادی از بازنشس��تگان از
کارت اعتب��اری ایرانی��ان (کاراکارت) رونمایی
کرد .به گزارش تسنیم ،علی ربیعی در اینباره
در جمع خبرن��گاران گفت :کاراکارت با تالش
دس��تگاههای مختلفی مانن��د وزارت اقتصاد،
بانک مرکزی ،سازمانهای بازنشستگی تامین
اجتماع��ی و صندوق بازنشس��تگی کش��وری
طراحی شد .ربیعی ادامه داد :در آینده نزدیک
دیگر صندوقه��ا نیز به این ائت�لاف خواهند
پیوست تا بازنشستگان بتوانند  4برابر مستمری
دریافت��ی خ��ود کارت خرید دریاف��ت کنند.
بازنشس��تگان به مرور میتوانند  4برابر کارت
خری��د بگیرند و حتی پس از پرداخت قس��ط
میتوانند دوباره کارت خود را ش��ارژ کنند .وی
اضاف��ه کرد :این کارت دائم��ی خرید این افراد
خواه��د بود و ارائ��ه کاراکارت را با  2میلیون و
 500ه��زار نفر آغاز کردیم وخوش��بختانه در
استانها بویژه استانهای پرجمعیت این سیر
قابل توجه و رو به رشد است .بهگفته وی ،پس
از توزیع کاراکارتها تولیدکنندگان با ما تماس
گرفتند و مایل بودن��د با این کارت تخفیفاتی
به خریداران بدهند ک��ه این تخفیفات نیز در
فروش��گاهها اعالم میشود و س��یر آن به این
ش��کل اس��ت که اگر از این کاالها خرید شود،
شامل تخفیف خواهد ش��د .وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی این امر را موجب رقابت سالمی
میان تولیدکننده و مصرفکننده دانست .ربیعی
بازپرداخ��ت کاراکارت را  12ماه��ه و  2م��اه
بدون س��ود اعالم کرد .وی اضافه کرد :با زمان
بازپرداخ��ت  12ماهه ،فعال حداکثر  12درصد
س��ود به آن تعلق خواه��د گرفت اما با تمایلی
که تولیدکنندگان داش��تند این  12درصد نیز
ممکن است کاهش پیدا کند یعنی ممکن است
در برخی کاالهایی که تولیدکنندگان معرفی
میکنند سود در س��طح پایینتری بیاید .وی
تصریح کرد :امروز برای ایجاد  ۸۰۰هزار شغل
س��االنه ،نیاز به سرمایهگذاری  8هزار میلیارد
ریالی داری��م .همچنین ربیع��ی از ارائه «کارا
کارت» به کارگران سراسر کشور به شرط تامین
تضامی��ن الزم خبر داد .وی گفت :این طرح به
نام کارت رفاه اجتماعی ایرانیان نامگذاری شده
است .در همین حال احمد میدری ،معاون امور
رفاهی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با دعوت
از بازنشس��تگان تامین اجتماعی برای دریافت
«کارا کارت» گفت :اعتبار در نظر گرفته ش��ده
در کارت  ۴برابر میانگین دریافتی بازنشستگان
است که تا سقف  ۱۰میلیون تومان امکان شارژ
وج��ود دارد .وی افزود :امروز  2میلیون و 700
هزار بازنشسته امکان اس��تفاده از این طرح را
دارند .میدری ادامه داد :بازنشستگان با مراجعه
به سایت رفاهی یا سامانه پیامکی تعریفشده
ام��کان ثبتنام دارن��د که با انتخ��اب بانک و
مش��خصات خود از طرح اش��اره شده استفاده
خواهند کرد .میدری اضافه کرد :ش��ماره تلفن
 6369برای پرس��شهای مربوط به کاراکارت
در نظر گرفته ش��ده و تخلف��ات مربوط به این
امر نیز از طریق این شماره قابل پیگیری است.
در همین حال محمد طحانپور ،رئیس اتحادیه
فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه در حال
حاضر هیچ کاالی لوازم خانگی در طرح کارت
اعتباری خرید کاال به فروش نرس��یده اس��ت،
گفت :بانک مرکزی هنوز کارت اعتباری خرید
کاال را اجرایی نکرده است.
فاینانس

ورود ۲۰میلیارد دالر فاینانس چینی

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین
از ورود ۲۰میلیارد دالر فاینانس چینی جدید به
ایران خبرداد .اسداهلل عسگراوالدی در اینباره
به مهر گفت :باتوجه به پیوستن یوآن به سبد
ارزی دنیا ،میتوانیم از میزان زیاد ذخایر یوآن
خود در چین اس��تفاده کنی��م .وی ادامه داد:
این  ۲۰میلیارد دالر قرار است ظرف سالهای
آینده و در طول برنامه ششم توسعه در اختیار
ایران قرار گیرد .وی تصریح کرد :اواخر هفتهای
که گذش��ت ،هیات��ی از چین به ایران س��فر
کرد و هیات تج��ار ایرانی نیز  ۱۵فروردین به
چین م��یرود .به گفته عس��گراوالدی ،ورود
یوآن به س��بد ارزهای بینالمللی تاثیر مثبتی
ب��رای ایران دارد ،چرا که ما می��زان زیادی ارز
به ی��وآن در چین داریم و اگ��ر مبادالت را به
یوآن انجام دهیم ،شرایط بهتری برای فاینانس
بهوجود میآید.

وطن امروز

سرخط خبر

روحانی در مجمع عمومی بانک مرکزی:

مقابل وزرای معترض به پایه پولی ایستادم!

گ�روه اقتص�ادی :حس��ن روحان��ی در
مجم��ع عموم��ی بانک مرک��زی هم از
برجام سخن گفت و این بار آن را نتیجه
دعای س��حرخیزان ماه رمضان دانست.
رئیسجمهور با بی��ان اینکه برجام  ۲به
معنای برنامه جامع اقدام مشترک ملی
اس��ت که بای��د تدوین ش��ود و همه در
کنار هم باش��یم ،گفت :اکنون وقت گله
نیست ،همه باید پای صندوق رأی برویم
و اگر نرویم ش��رایط بهتری برای ما رقم
نمیخورد .حجتاالسالم حسن روحانی
در پنجاهوپنجمین مجمع ساالنه بانک
مرکزی که صبح دیروز در بانک مرکزی
برگزار ش��د ،با تبریک س��الگرد پیروزی
انقالب اسالمی گفت :صنعت بانکداری
آنقدر اهمیت دارد که در فش��ار تحریم
ملت ایران شاید بدترین فشار به جامعه
م��ا از همین طریق آغاز ش��د و در واقع
بانکه��ا هم ش��ریان حی��ات اقتصادی
جامعه هستند و هم شریان ارتباطی بین کشور و سایر
کشورها از لحاظ پولی ،مالی و اقتصادی .رئیسجمهور
خاطرنشان کرد :بدترین تحریم تاریخی اقتصادی را بر
مردم عزیز کشورمان تحمیل کردند که از کشتیرانی
گرفته تا بیمه ،بانک،تبادل فلزات گرانبها و اسکناس،
صنعت پتروشیمی و خودرو تقریبا همه شریانهای
حیات توسعهای کشور را با مشکل مواجه کردند و ما
داشتیم به حدود  50سال پیش برمیگشتیم .وی با
بیان اینکه صنعت بانکداری ما حداقل  55سال سابقه
دارد ،خاطرنش��ان کرد :ما را به قبل از  55سال پیش
برگردانند و کار ما به صرافی ،اعتماد ،تو بمیری و من
بمیرم و دعا و صلوات و پول در چمدان افتاد که شرایط
سختی را بر کش��ور ما تحمیل کرد .روحانی تصریح
کرد :بداندیش��انی که در شرایط سخت این مردم به
بهانه دور زدن تحریمها پول این ملت را غارت کردند،
نفت گرفتند و اعالم کردند ما میتوانیم آ ن را بفروشیم
اما رفتند و نفت را فروختند اما پول را چه کار کردند
که این نش��ان میدهد ملت ما چه شرایط سختی را
پشت سر گذاشت .رئیسجمهور ادامه داد :موفقیتی
که مردم ما به دست آوردند؛ من هیچ تردیدی ندارم،
تعارف نمیکنم و سخنی به اغراق نمیگویم ،موفقیت
این ملت در سایه عنایت حق تعالی بود .رئیسجمهور
در ادامه س��خنان خود با اشاره به مذاکرات هستهای
ایران و کش��ورهای  5+1تاکید کرد :حتی یک کشور
هم نیس��ت که بگوید ایران در این مذاکرات س��رش
کاله رفته است .حتی کس��انی هم که بدخواهان ما
هس��تند و آن رژیم منفوری که علیه ما کار میکند
همه میگویند ایران سر کشورهای  5+1کاله گذاشته
است .حتی کسانی هم که در آمریکا مخالف این توافق
بودند و هستند بر این تاکید دارند که سر ایران کاله
نرفته است .روحانی افزود :در کجای تاریخ میبینیم
که دیپلماتهای  6قدرت جهانی و دیپلماتهای ما
پای یک میز بنش��ینند و دیپلماتهای کشورمان از
حقوق ملت دفاع کنند که این مساله برای ما افتخار
و فخر اس��ت و در این میان اگر کسی از رفع تحریم
خوشحال نباش��د باید در ایرانی بودن او شک کنیم.
مگر میش��ود یک نفر ایرانی و وطندوست و عاشق
ملت و کشورش باشد و از برداشتن تحریم خوشحال

نما
حس خوب روحانی از رشد  ۲۶هزار میلیارد تومانی پایه پولی
رئیسجمه�ور در حالی از رقم  148هزار میلیارد تومانی پایه پولی در پایان دیماه امس�ال ابراز رضایت
و بر ادامه کنترل این متغیر تاکید کرد که براس�اس نماگرها ،در یک س�ال منته�ی به دیماه پایه پولی
بیش از  26هزار میلیارد تومان ( 21/5درصد) رشد داشته است .رئیسکل بانک مرکزی در جلسه دیروز
مجمع عمومی بانک مرکزی حجم پایه پولی در پایان دیماه را بیش از  148هزار میلیارد تومان اعالم کرد.
رئیسجمهور هم در صحبتهای خود یکی از نقاط مثبت گزارش ولیاهلل سیف را ترکیب درست نقدینگی
عنوان کرد و گفت« :یکی از نقاط مثبت گزارشی که امروز از سوی رئیسکل بانک مرکزی ارائه شد آنجایی
بود که ترکیب رشد نقدینگی ما ترکیب درستی بود و آنجایی که این رشد براساس ضریب فزاینده است
آدم احس�اس خوبی پیدا میکند که کار در مسیر درستی طی ش�ده است» .وی ادامه داد« :اما وقتی که
رشد نقدینگی بر اساس رشد پایه پولی باشد جای نگرانی دارد .ضریب فزاینده مشکلدار نیست اما باید
حواسمان به پایه پولی باشد .در هر موردی که ما ناچار شدیم بانک مرکزی به ما کمکی کند بنده ماه بعد به
آن دستگاه فشار آوردم که باید آن پول را به بانک مرکزی برگردانید تا ما بتوانیم یک فضای آرامی را ایجاد
کنیم .یکی از دستاوردهای مهم این دولت مهار تورم و کاهش مستمر آن بوده است» .به گزارش فارس ،این
احساس خوب رئیسجمهور نسبت به گزارش رئیسکل بانک مرکزی در شرایطی به وجود آمد که حجم
کل پایه پولی در پایان دیماه سال گذشته براساس نماگرهای بانک مرکزی  121هزار و  822میلیارد تومان
بوده است .بنابراین در یک سال منتهی به دیماه امسال ،پایه پولی حدود  26هزار و  200میلیارد تومان
افزایش یافته که  21/5درصد رشد نشان میدهد.
سال

پایه پولی (میلیارد تومان)

درصد رشد

حجم رشد (میلیارد تومان)

1388

60378

11/9

-

1389

68693

13/7

8315

1390

76456

11/4

7763

1391

97579

27/6

21123

1392

118478

21/4

20899

1393

131148

10/7

12670

یکسال منتهی به دی 94

148000

21/5

26178

نباشد؟ ولو اینکه شاید چند نفری باشند که در زمان
تحریم نفع مالی و م��ادی میبردند که آدم نباید به
خاطر نفع مادی صد نفر 80 ،میلیون جمعیت را فدا
کند و اساسا برداشته شدن تحریم تنها به نفع ملت
ایران نیست بلکه به نفع تمام کشورهای دنیا و منطقه
و شرکای تجاری ما است .رئیس قوه مجریه ادامه داد:
در این فش��ارها در زمان تحریم کامال مشخص شد
نقش بانکها بسیار حائز اهمیت است و آنها با تحریم
کردن بان��ک در پی تحریم تمام عرصهها بودند ،زیرا

میوه شب عید آماده است
ب��ا توجه به می��زان تولید میوه و
ترهبار
مرکبات در سال جاری هیچگونه
نیازی به واردات نیست و برای تامین میوه شب عید نیز
مشکلی وجود ندارد .به گزارش
فارس ،ابوالقاس��م حس��نپور،
مدیرکل میوههای گرمس��یری
و نیمهگرمسیری وزارت جهاد
کشاورزی در جمع خبرنگاران
گفت :امسال  2میلیون و 500
هزار تن پرتقال در کشور تولید شده که از این میزان
نزدی��ک  2میلیون و  250هزار تن برداش��ت ش��ده
است .وی افزود :پرتقال والنسیا که در جنوب کشور
تولید میش��ود هنوز برداشت نشده و برداشت آن از
نیمه اسفند آغاز میشود و تا نیمه اردیبهشت ادامه
دارد و ح��دود  250هزار تن ه��م از این نوع پرتقال
برداش��ت میشود .وی با اش��اره به اینکه حدود یک

میلیون و  300هزار تن پرتقال در انبارها ذخیرهسازی
ش��ده است ،افزود :امسال هیچ کمبودی برای تأمین
پرتقال نداریم و این میوه به تدریج وارد بازار میشود.
حسنپور با اشاره به اینکه 600
هزار تن لیمو شیرین در کشور
تولید ش��د ،اظهار داشت :هیچ
کمبودی در اینباره وجود ندارد.
وی افزود :قیمت میوه نس��بت
به سال گذش��ته متعادل است
به ط��وری که هم تولیدکنن��ده و هم مصرفکننده
از قیمت آن راضی هس��تند .بهطوریکه اگر پرتقال
از باغدار به قیمت  1500تومان خریداری ش��ود و با
قیم��ت  2500تا  3هزار تومان در بازار عرضه ش��ود
این قیمت میتواند قیمت مناسبی برای این محصول
باش��د .حس��نپور تصریح کرد :مجوزی برای واردات
مرکبات صادر نشده و نمیشود.

صدور کد رهگیری امالک ادامه دارد!
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک
امالک
با بیان اینکه دیوان عدالت اداری
صدور کد رهگیری از سوی مشاوران امالک را ابطال
نکرده اس��ت ،گفت :کد رهگیری حفره امنیتی ندارد
ام��ا اگر مش��اوران امالک اطالعات دقیق به س��امانه
وارد نکنند کد رهگیری جعلی صادر میشود .حسام
عقبایی در گفتوگو با فارس ،تصریح کرد :براس��اس
مصوبه هیأت وزیران در سال  87هر مشاور امالکی در
هر نقطه از سراسر کشور هر نوع قراردادی اعم از خرید،
فروش ،اجاره و رهن انجام دهد ،دریافت کد رهگیری
برای آن مش��اور امالک اجباری اس��ت .وی ادامه داد:

چیزی که دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن داده
اس��ت بند  5و  6مصوبه هیأت وزی��ران بوده و درباره
س��ازمان امور مالیاتی و دس��تگاههای دولتی است و
ارتباطی به مشاوران امالک ندارد .عقبایی ادامه داد :در
حال حاضر وزارت راهوشهرسازی ،سازمان امور مالیاتی،
بانک مرکزی ،ش��ورای پول و اعتبار و دولت مطالعات
خود را براس��اس سامانه اطالعات امالک و مستغالت
انجام میدهند و روزانه هزاران نامه از سراسر کشور و
دادگاهها و مراجع قضایی از این سامانه داریم و اعالم
میکنند این سامانه امنیت معامالت را باال برده است و
از معامالت مکرر جلوگیری کرده است.
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تهیه بس��یاری از اقالم مورد نیاز کشور از جمله دارو
نیازمند جابهجایی پول از طریق بانکها بود که همین
موضوع نشاندهنده اهمیت ویژه بانکهاست .روحانی
تاکید کرد :امروز که تحریمها برداش��ته ش��ده است
بانکها باید گذشته را جبران کنند یعنی ما بهعنوان
دولت و منتخب مردم وظیفه داشتیم به عهد و پیمان
و وظیفه خود عمل کنیم و بنده ،خدا را شکر میکنم
برای تحقق آن قولی که در انتخابات به مردم داده شد
که در کنار چرخش س��انتریفیوژها اقتصاد و زندگی

مردم هم بچرخد ،تیم مذاکرهکننده تمام
توان خود را به کار گرفت .روحانی افزود:
اگر همه چیز برای مردم گش��وده شود
ش��ما مش��اهده خواهید کرد که در این
 30ماه بر ما چه گذشت ،البته بنده آدم
خوشبینی نیستم اما در این مذاکرات به
دالیلی از ابتدا خوش��بین بودم .از همان
روزهای اول که برای ش��رکت در مجمع
عمومی سازمان ملل به نیویورک رفتم،
آنجا برای نخستینبار کشورهای  5+1و
ایران در سطح وزرای خارجه با یکدیگر
مالقات کردن��د .رئیسجمهور ادامه داد:
بحمداهلل بهترین س��ربازان ه��م به این
می��دان رفتند تا موفق ش��ویم و اکنون
که از دوران تحریم عبور کردهایم و وارد
دوران پسابرجام شدهایم ،روزی است که
باید برجام  2یعنی برنام��ه جامع اقدام
مشترک ملی را تدوین کنیم و همه هم
باید در کنار یکدیگر باشیم .روحانی تاکید
کرد :در حدود 2سال و نیمی که از عمر دولت گذشته
است شما مشاهده میکنید در بازار نوسانات شدیدی
نداشتیم و بس��یار مهم است که ما بتوانیم انتظارات
تورمی جامعه را به گونهای تغییر دهیم که آنها بدانند
ای��ن تورم قدم به قدم کاهش پیدا میکند ،انتظارات
جامعه قبل از این دولت همیشه معکوس و روند تورم
افزایش��ی و انتظارات بر مبنای افزایش قیمتها بود
اما امروز پس از گذش��ت دو و نیم سال از عمر دولت
انتظارات تورمی تغییر یافته است و این موضوع را ما
باید حفظ کنیم و آن بر عهده دولت و تیم اقتصادی
است .وی تاکید کرد :مهمترین عامل در کنترل و مهار
تورم انضباط پولی و مالی اس��ت و اگر این انضباط به
هم بخورد سیر صعودی تورم هم آغاز میشود ،بنده از
روز اول دولت به دنبال انضباط مالی بودم و هر وزیری
هم که قصد داشت به سمت پایه پولی تعرضی کند
بنده اولین کسی بودم که در دولت مقابل این حرکت
میایستادم و نگذاشتم از پایه پولی برای اهدافی که
آنها مدنظر داش��تند استفاده ش��ود .روحانی با بیان
اینکه توانستهایم رش��د تورم را مهار و کنترل کنیم،
افزود :از ابتدای امسال برخی اقتصاددانان ما میگفتند
امس��ال دیگر دنبال کاهش تورم نباش��ید و این کار
شدنی نیس��ت اما بنده زیر بار نرفتم و گفتم ما باید
این دس��تاورد را حفظ کنیم خیلیها هم به من نامه
نوش��تند و گفتند مساله تورم را رها کنید و به دنبال
رکود بروید اما ما باید این دستاورد را حفظ کنیم .بنده
معتقدم انتظارات تورمی ما براساس کاهش تورم شکل
بگیرد ،مطمئنم سال به سال این تورم کاهش خواهد
یافت تا به تکرقمی برسیم .رئیسجمهور تاکید کرد:
با ایجاد این شرایط سرمایهگذار ما فضای مناسبی را
برای فعالیتهای اقتصادی خود مشاهده میکند و بر
یک مبنای درس��تی حرکت میکند ،آینده اگر قابل
پیشبینی نباشد سرمایهگذاری هم شکل نمیگیرد.
در اقتصاد باید آینده را درست پیشبینی کنیم و این
مساله برای ما حائز اهمیت است .روحانی با بیان اینکه
یکی از پایههای پیشبینی اقتصاد رونق اقتصادی هم
است ،افزود :خوشبختانه در مساله تورم نقطه به نقطه
به عدد تکرقمی رسیدیم و در ادامه راه هم این روند
حفظ خواهد شد.

سکه ناگهان میلیونی شد!
دی��روز قیمت س��که از نرخ یک
طال
میلی��ون تومان عبور کرد و به رقم
ی��ک میلیون و  11ه��زار تومان رس��ید .به گزارش
«وطنامروز» ،قیمت انواع سکه
در ب��ازار افزایش یافت و بر این
اساس نرخ هر قطعه سکه تمام
به��ار آزادی ط��رح جدید یک
میلیون و  11هزار تومان ،طرح
قدیم ی��ک میلی��ون و  5هزار
تومان ،نیم س��که  ۵۰7هزار تومان ،ربع س��که 273
هزار تومان و گرمی  180هزار تومان شد .همچنین
نرخ هر گرم ط�لای  ۱۸عیار در بازار به  ۱۰۲هزار و
 490تومان و نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی
به  ۱۲۳۸دالر رس��ید .در همین ح��ال ،نرخ دالر در
ب��ازار آزاد  ۳498توم��ان ،ی��ورو  ۳۹۸3تومان ،پوند
 ۵۱2۵تومان ،درهم  ۹۶4تومان و لیر ترکیه ۱۲۲3

تومان بود .محمد کشتیآرای ،رئیس اتحادیه طال و
جواهر درباره دالیل افزایش قیمت سکه و طال در بازار
به مهر گفت :در یک هفته گذش��ته قیمت طال در
بازارهای جهانی سیر افزایشی به
خود گرفته است .وی  3عامل را
باعث افزایش قیمت سکه و طال
برش��مرد و تصریح کرد :اولین
دلیل کاه��ش ارزش دالر بوده
و دومین عامل به شاخصهای
اقتصادی بازمیگردد که باعث شد ارزش دالر کاهش
یابد .وی مهمترین رکن و عامل سوم را افزایش قیمت
طال در بازارهای جهانی به دنبال افزایش تقاضا بیان
کرد بهطوریکه باعث ش��د در یک هفته گذش��ته
قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی با کاهش ۶۶
دالری روبهرو شود .گفتنی است قیمت سکه  ۱۳ماه
پیش نیز به یک میلیون تومان رسیده بود.

واردات  600هزار تن برنج
دبیر انجمن واردکنندگان برنج از
برنج
واردات حدود  600هزار تن برنج
در  10ماهه اخیر خبر داد .مسیح کشاورز به ایسنا
گف��ت :برنجهای تاریخ مصرف گذش��ته مربوط به
واردات شرکت بازرگانی دولتی در دولت قبل است
و به بخش خصوصی مربوط نیست .کشاورز درباره
واردات برنج توسط دولت و بخش خصوصی اظهار
داش��ت :وقتی قبول میکنیم برنج دومین کاالی
اس��تراتژیک کشور اس��ت به همان اندازه هم باید
در مدیریت آن کوشا باشیم .باید بدانیم اگر امسال
 300ه��زار تن برنج میخریم چه زمانی باید آن را

بفروش��یم که قبل از گذشتن تاریخ مصرفش وارد
بازار شود .کشاورز خاطرنشان کرد :شرکت بازرگانی
دولتی در س��ال  1392با وارد کردن  460هزار تن
برنج ،قیمت جهانی ای��ن کاال را از  800به 1400
دالر رس��اند .وی تصریح کرد :در حال حاضر چون
برنج در دنیا ارزان ش��ده ما با قیمت پایینتری این
محص��ول را میخریم ولی دولت به خاطر منافعی
که دارد  200دالر از قیمت جهانی برنج را بیش��تر
ارزشگ��ذاری میکند .بهگفته وی ،در حال حاضر
دولت اعالم کرده که برای امسال  300هزار تن برنج
نیاز دارند و  170هزار تن از آن وارد شده است.

اصغ��ر ن��وراهللزاده ،مدیرعام��ل صن��دوق
کارآفرینی امید از پرداخت تس��هیالت  5ساله
ت به میزان ۳۰
برای خودروهای وانت و کامیون 
میلیون تومان برای گازرس��انی به روستاهای
دور افتاده خبر داد.
معاون اول رئیسجمهور گفت :امروز صادرات
نفت ایران به یک میلیون و  ۳۰۰هزار بش��که
رس��یده و تا پایان سال به یک میلیون و 500
هزار بش��که و در اوایل س��ال  95به  ۲میلیون
بشکه خواهد رسید.
مرکز آم��ار ایران از کاه��ش  22/9درصدی
واحدهای مسکونی پیشبینی شده برای احداث
ساختمان توسط شهرداری تهران و کاهش 3/6
درصدی آن در ش��هرداریهای کشور در نیمه
اول امسال خبر داد.
ش��رکتها و پاالیش��گران ایتالیایی از دیگر
مشتریان نوظهور نفت ایران در دوران پساتحریم
هستند و پیشبینی میشود تا چند روز آینده
با س��فر یک هیات ایتالیایی به ته��ران قرارداد
فروش روزانه  ۱۰۰هزار بش��که نفت به شرکت
«انی» و حدود  ۷۰هزار بشکه نفت با پاالیشگاه
«ساراس» ایتالیا امضا شود.
معاون کل سازمان توسعه تجارت از پیشنهاد
اختصاص  ۱۰۰۰میلی��ارد تومان برای اعطای
مش��وقهای نقدی و غیرنقدی در سال آینده
خبر داد و گفت :نرخ سود تسهیالت صادراتی
 ۱۴تا  ۱۶درصد شد.
معاون امور ناوگان شرکت راهآهن اعالم کرد:
بحث مذاکره و توافق با ش��رکت روس��ی برای
خرید  5هزار واگن از این کشور از اصل و اساس
دروغ است.
مقص��ود اس��عدی س��امانی ،دبی��ر انجمن
شرکتهای هواپیمایی از لغو نرخهای توافقی
در بلیت پروازهای داخلی نوروز ،فروش درصد
ت ناوگان ب��رای نوروز و فروش
باالیی از ظرفی 
بلیت پروازهای نوروزی با افزایش متوسط ۳۰
درصدی خبر داد.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش
دوباره قیمت این نوع گوشت در بازار خبر داد و
اعالم کرد :هرکیلوگرم شقه بدون دنبه بین ۳۳
تا  ۳۴هزار تومان به مشتری عرضه میشود.
عباس نخعی ،مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق
کاالهای هدف س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق
کاال و ارز گف��ت :با دریافت مالی��ات بر ارزش
افزوده برای واردات شمش طال ،صادرکننده یا
واردکننده شمش طال باید مبلغی حدود  10تا
 12میلیون تومان برای واردات هر یک کیلوگرم
شمش طال بپردازد.
مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت
از تولید  ۷۹هزار و  ۸۵۳دستگاه خودروی سبک
تولید شده در دی امسال خبر داد و گفت :از این
تعداد۹۵ ،درصد به تولید خودروهای سواری و
 ۵درصد به وانت اختصاص دارد.
نفت

صادرات ۴میلیونبشکهنفتبهاروپا

مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی نف��ت از آغاز
ص��ادرات نفتخام ای��ران به ق��اره اروپا برای
نخستینبار پس از برجام ،در  ۲۴ساعت آینده
خبر داد .رکنالدین ج��وادی در اینباره گفت:
 ۲میلی��ون بش��که از این محمول��ه مربوط به
ش��رکت توتال و بقیه مربوط به پاالیشگاههای
اسپانیا و یک ش��رکت روسی است .به گزارش
فارس ،جوادی اف��زود :این محموله در قالب 3
نفتکش در  24ساعت آینده بارگیری میشود و
حرکت خود را به سمت پاالیشگاههای اروپا آغاز
میکنند .پی��ش از اعمال تحریمها 17 ،درصد
از ص��ادرات نفتخ��ام ایران ب��ه بازارهای اروپا
میرسید و کشورهایی همچون اسپانیا ،یونان
و ایتالیا مقصد این محمولهها بود.
قطار

ریلی ایران به چین

اتصال

در قال��ب توافق س��هجانبه می��ان ایران،
ترکمنستان و قزاقستان ،اولین قطار آزمایشی
از کشور چین وارد ایستگاه مرزی سرخس شد
و روز  ۲۶بهمن وارد تهران میشود.به گزارش
فارس ،حسین عاشوری ،معاون بهرهبرداری و
س��یر و حرکت راهآهن در اینباره گفت :این
قطار که حامل  32دس��تگاه کانتینر  40فوت
حام��ل کاالی تجاری اس��ت 10روز پیش از
کش��ور چین حرکت کرد و با عبور از کش��ور
قزاقستان و ترکمنستان وارد ایستگاه راهآهن
س��رخس ش��د .به گفته وی ،این قطار با طی
مسافت  9هزار و  527کیلومتر پس از گذشت
 14روز وارد تهران میش��ود .وی افزود :هدف
از راهان��دازی این قطار ،احیای جاده ابریش��م
ریل��ی برای نقل و انتقال بار بین ایران و چین
و همچنین انتقال بار کش��ور چین به سمت
کشورهای اروپایی است.

