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خودرو

سود برجام در جیب پژوی فرانسه

گروه خودروسازی پژو سیتروئن فرانسه اعالم
کرد ،افزایش فروش خودروهای برند پژو در ایران
و ادامه ترمیم بازار خودروی اروپا موجب شد این
شرکت بهترین عملکرد ساالنه خود از سال ۲۰۱۰
تاکنون را به ثبت برساند .به گزارش تسنیم ،گروه
خودروس��ازی پژو سیتروئن فرانس��ه اعالم کرد،
افزای��ش فروش خودروهای برند پ��ژو در ایران و
ادامه ترمیم بازار خودروی اروپا موجب شده میزان
تحویل جهانی خودروهای این ش��رکت در سال
گذش��ته میالدی  5/8درص��د افزایش پیدا کند.
این ش��رکت با انتشار بیانیهای اعالم کرد ،حجم
فروش جهانی خودروهای پژو سیتروئن نسبت به
 2/972میلیون دستگاه در سال  ،2015افزایش
یافته و به  3/146میلیون دستگاه رسیده است.
میزان فروش خودروهای پژو س��یتروئن در اروپا
 3/56درص��د و در خاورمیان��ه و ش��مال آفریقا
 112/8درص��د رش��د داش��ته که ناش��ی از لغو
تحریمهای ایران و افزایش فروش در این کش��ور
بوده اس��ت .آمار رشد فروش این شرکت در بازار
ایران نش��ان میدهد برنده اصلی شراکت جدید
خودروسازان با شریک بدقول فرانسوی ،پژو است
و آنها همچنان اولویت خود را فروش محصوالت
در ب��ازار ایران میدانند تا از این طریق ضررهای
گذشته خود را جبران کنند.
خانه

رکود مسکن عمیقتر شد

کاهش عرضه مس��کن در کش��ور در آینده
نزدی��ک میتواند باعث ورود س��وداگران به این
بخش شده و زمینه افزایش سرسامآور قیمتها
را فراهم آورند .حس��ن محتشم ،رئیس انجمن
انبوهسازان استان تهران با بیان اینکه سیاستهای
انقباض��ی دولت یازدهم بخش مس��کن را دچار
رکود عمیقی کرده است به تسنیم گفت :مسکن
کشور چند ماه پیش از استقرار دولت یازدهم با
بیش از  70درصد افزایش قیمت نسبت به چند
ماه قبل از آن (در ماههای ابتدایی سالهای  91و
 92روبهرو شده بود .محتشم با بیان اینکه مسکن
کشور همیش��ه افزایش قیمت سینوسی داشته
است ،تصریح کرد :زمانی که دولت یازدهم آغاز
ب��ه کار کرد تورم به مرز  40درصد رس��یده بود
که برای اقتصاد کشور مضر بود ،به همین دلیل
دولت سیاست انقباضی را در پیش گرفت که به
سبب این سیاست بخش مسکن بیشترین آسیب
را دید .وی با هشدار نسبت به منفی شدن بیش
از پیش رش��د بخش مسکن اضافه کرد :با توجه
به سیاست انقباضی و همچنین نبود یک برنامه
مشخص در بخش مس��کن ،نمیتوان به مثبت
ش��دن این بخش در سال آینده نیز امیدوار بود.
گفتنی است ،در دولت یازدهم نرخ رشد مسکن
در س��ال  ،92منفی  5/2درصد ،سال  93منفی
 16/1درصد ،س��ال  94منفی  13/5درصد و 6
ماهه  95هم منفی  9/7درصد بوده است.
بانک

نقدینگی؛ 1162هزار میلیارد تومان

گروه اقتصادی :بانک مرک��زی تازهترین گزارش
از گزیدهه��ای آماری برای آبان امس��ال را اعالم
ک��رد که بر این اس��اس نقدینگی با رش��د 14/2
درصدی نس��بت به اسفند پارسال به رقم هزار و
 ۱۶۲هزار میلیارد تومان رس��یده است .براساس
گزارشهای بانک مرکزی از ترازنامه شبکه بانکی،
میزان نقدینگی در پایان س��ال گذشته از حدود
 ۱۰۱۷ه��زار میلیارد توم��ان و در مدت  ۸ماه به
 ۱۱۶۲هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این رقم
نس��بت به آبانماه پارس��ال  ۲۸درصد رشد دارد.
جزئیات تش��کیل دهنده نقدینگی نشاندهنده
آن اس��ت که حدود  ۱۰۱۰ه��زار میلیارد تومان
آن متعلق به سپردههای بانکی است که نسبت به
اسفند پارسال تا  14/9درصد افزایش یافته است.
همچنین حدود  ۱۵۰هزار میلیارد تومان دیگر از
نقدینگی را پول تش��کیل داده که تا  9/5درصد
افزایش دارد .براس��اس این گ��زارش ،داراییهای
خارج��ی با  4/4درصد کاهش ب��ه  3363/3هزار
میلیارد ریال ،حجم اس��کناس و مسکوک به رقم
 67/8هزار میلی��ارد ریال و جمع کل داراییهای
بانک مرکزی به  ۵۱۶۳هزار میلیارد ریال رسید .از
سوی دیگر سپرده بانکها و موسسات اعتباری با
 17/1درصد رشد به  1260/2میلیارد ریال رسید
و س��پردههای بخش دولتی نیز به میزان 355/9
هزار میلیارد ریال بالغ ش��د که  5/3درصد رشد
نشان میدهد .میزان کل بدهیهای بانک مرکزی
هم بالغ بر  ۵۱۶۳هزار میلیارد ریال است که 4/5
درصد رشد یافته اس��ت .میزان بدهیهای ارزی
بانک مرکزی با  ۵درصد کاهش به  1486/2هزار
میلیارد ریال رس��ید .جمع کل داراییهای بانک
مرکزی در پایان آبان امس��ال عدد  5155/5هزار
میلیارد ریال بود که نشاندهنده  4/6درصد رشد
نسبت به پایان اسفند پارسال است.

وطن امروز

انتقاد شدید آیتاهلل مکارمشیرازی :خبری از نقطه پایانی رسیدگی به حقوقهای نجومی نیست

مدیران نجومی با قدرت ماندهاند!

گروه اقتصادی :همانطور که دولت میخواس��ت،
بحث حقوقهای نجومی در حال «مش��مول مرور
زمان» شدن است تا جایی که مراجع عظام تقلید
نی��ز از این موضوع طرح گالیه کردهاند .به گزارش
«وطنام��روز» ،بعد از افش��ای اطالع��ات دریافتی
حقوقهای نجومی مدیران دولتی ،دولت در نقش
یک مدعی ظاهر شد و قول برخورد با متخلفان را
داد اما در ادامه مس��ؤوالن ب��ا تغییر رویه در نقش
یک طلبکار ظاهر شدند و مدیران نجومی را ذخیره
انقالب و امانتدار خوانده و مساله حقوقهای نجومی
را بیاهمیت دانس��تند .دولتیها حت��ی پا را فراتر
گذاش��تند و با اعالم رقم حقوقهای نجومی اعالم
کردند اتف��اق خاصی رخ ن��داده و فقط  2میلیارد
تومان حقوق نجومی بازنگش��ته اس��ت! در پایان
ه��م دولتیها اعالم کردند ای��ن دریافتیها قانونی
بوده و تخلف��ی رخ نداده اس��ت! دولتیها همواره
اعالم میکنند فقط ی��ک درصد از مدیران تخلف
کردهاند ی��ا دریافتی نجومی داش��تهاند اما درباره
همان یک درصد هم اطالعرسانی درست نمیکنند
و نمیگویند سرنوشت این مدیران چه شده است.
جالبتر از همه اینکه گزارش ش��ده دولت به جای
برخورد با مدی��ران و متخلف��ان دریافتی نجومی
کارکنان خود را تحت فشار قرار دادهاست .کارمندان
بانکها در تماس با روزنام��ه «وطنامروز» بارها و
بارها از محدودیتها بعد از افشای فیشهای نجومی
شکایت کردهاند و به مسؤوالن درباره کاهش حقوق
و مزایای کارکنان به جای محدودیت برای مدیران
هشدار دادهاند.
■■2سالقبلبایدجلویحقوقنجومیگرفتهمیشد

رئیس دیوان محاسبات کشور روز گذشته گفت:
اگر نظامات هوشمند نظارتی در دستگاههای اجرایی
مس��تقر میشد  2س��ال پیش از وقوع دریافتهای
نجوم��ی باید هش��دارهای مربوط به مدی��ران داده
میش��د .ع��ادل آذر در س��ومین همای��ش مل��ی
دستاوردهای حس��ابداری بخش عمومی که صبح
دیروز برگزار ش��د ،گفت :اگ��ر نگاهی به هزینهها و
فواید دستگاههای نظارتی مانند سازمان حسابرسی
داش��ته باش��یم براس��اس تحقیقات انجام شده در
کش��ورهای خارجی در صورت نبود دس��تگاههای
نظارتی می��زان تخلفات ت��ا  200درص��د افزایش
مییافت .براس��اس تحقیقاتی که در داخل کش��ور
انجام ش��ده در صورت نبود این دستگاهها تخلفات
تا  100برابر افزایش مییافت .وی افزود :اما س��وال
این است که چرا با وجود دستگاههای متعدد نظارتی
فساد با این حجم در کشور وجود دارد .رئیس دیوان
محاس��بات ادامه داد :این در حالی است که مدیران
بسیاری معتقدند آنها یک ساعت کار انجام میدهند
و  23ساعت دیگر مشغول پاسخگویی به دستگاههای
نظارتی هس��تند .آذر با بیان اینکه نظام حسابداری
در بخ��ش عمومی ایجاد ش��ده اس��ت تا حکمرانی
بازنشسته رئیس مجلس ش��ورای اسالمی
درباره تجمع بازنشستگان فوالد
مقاب��ل مجلس گف��ت :پیرمردان (بازنشس��تگان
ف��والد) آنقدر جلوی مجلس تجم��ع کردهاند که
خجال��ت میکش��یم .به گ��زارش تس��نیم ،علی
الریجان��ی در جلس��ه علنی نوبت عص��ر دیروز با
بیان اینکه قوه مقننه در جریان بررس��ی ماده 13
الیحه برنامه شش��م که مربوط به انتقال صندوق
بازنشستگان فوالد به صندوق بازنشستگی کشوری
ب��ود ،گفت :بای��د اقدامی انجام دهیم تا مش��کل
صندوق بازنشستگان فوالد حل ش��ود .وی ادامه
داد :پیرمردان (بازنشس��تگان فوالد) آنقدر مقابل
مجلس تجم��ع کردهاند که خجالت میکش��یم.
رئیس مجلس تصریح کرد :بهدلیل اینکه صندوق
بازنشس��تگی کش��وری خود مفلس فی امان اهلل
اس��ت ،عقالنی نیس��ت که صندوق بازنشستگان
فوالد را زیرمجموعه این صندوق کنیم .الریجانی
تصری��ح کرد :بای��د فکری به حال بازنشس��تگان
فوالد در بودجه سنواتی کشور کنیم .روز گذشته
جمع زیادی از بازنشس��تگان فوالد کش��ور برابر
مجلس تجمع کردند .تجمعکنندگان که از صبح
مقابل مجلس حضور داش��تند ،خواس��تار الحاق
صندوق بازنشستگی فوالد به صندوق بازنشستگی
کل کشور هس��تند .ماههاس��ت پرداخت حقوق
بازنشستگان فوالد با تعویق و مشکالتی روبهرو شده
و بهرغم س��واالت مکرر نمایندگان از وزیر تعاون
در صحن علنی ،هنوز مش��کل این بازنشستگان
حل نش��ده اس��ت .پیش از این و در  ۷دیماه نیز
برخی واردکنن��دگان موز در مرز
کشاورزی
کماظه��اری انج��ام میدهند اما
این بار گمرک با هوش��یاری با آنان برخورد کرد و
محموله  ۱۵۰تنی موز قاچاق در مرز بازرگان توقیف
ش��د .به گزارش تس��نیم ،محمدعلی طهماسبی،
مع��اون امور باغبان��ی وزارت جهاد کش��اورزی با
اش��اره به همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
و سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با قاچاق
در بخش میوه افزود :با این کار حجم قاچاق میوه
در کشور بشدت کاهش یافت و مانند گذشته دیگر
این محصول براحتی به کش��ور نمیآید .وی ادامه

شایسته محقق شود ،گفت :نظارت وظیفهای است
که از سوی مردم به کارگزاران خود در دستگاههای
نظارتی واگذار شده است .وی افزود :متاسفانه امروز
در گفت��ار بعضی افراد اینگونه مطرح میش��ود که
فساد در کشور سیستمی ش��ده است در حالی که
این موضوع صحیح نیست .رئیس دیوان محاسبات
کشور با بیان اینکه هیچ تفکیکی به لحاظ ماهیتی و
فلسفه وجودی بین دستگاههای نظارتی وجود ندارد،
گفت :بررسی پیشنیازها و هماهنگی این دستگاهها
از الزامات پیشبرد اهداف دستگاههای نظارتی است.
آذر افزود :باورم این است که نظامات کنترل داخلی
دستگاههای اجرایی یا کامل مستقر نشده یا مدیران
به اجرای آن باور ندارند .البته دادرس��یهایی که در
دیوان محاس��بات انجام ش��ده این موضوع را تایید
میکند .وی افزود :متاس��فانه کیفی��ت نظارتی در
دس��تگاههای اجرایی به لحاظ جنس و نوع اجرا نیز
محل انتقاد اس��ت .رئیس دیوان محاسبات کشور با
اشاره به اینکه یکی از نگرانیهای الیحه بودجه سال
 96رقم هزار میلیارد تومانی آن است ،گفت :اگر نظام
بودجهریزی نوین را مس��تقر کنیم حداقل به لحاظ
شفافیت گامهای بلندی برداشته شده و موازیکاری
تا حد زیادی کاهش پی��دا میکند .آذر تاکید کرد:
امروز با پیچیده ش��دن فضا و انبوه شدن اطالعات
نظارته��ای موردی پاس��خگو نیس��ت و تنها باید
مکانیزم نظارتی الکترونیکی مستقر شود .وی با اشاره
به استقرار نظارت هوشمند در دستگاههای اجرایی
گفت :امروز باید هوش ماش��ینی با هوش انسانی در
حوزههای مختل��ف نظارتی برای کاهش حداکثری
تخلفات تلفیق شود .رئیس دیوان محاسبات کشور

با اش��اره به موضوع حقوقه��ای نجومی گفت :اگر
نظامات هوش��مند نظارتی در دستگاههای اجرایی
مس��تقر میشد  2س��ال پیش از وقوع دریافتهای
نجوم��ی باید هش��دارهای مربوط به مدی��ران داده
میش��د .وی افزود :متاسفانه س��امانه سنا در دیوان
محاسبات وجود داشته اما به دلیل نرسیدن اطالعات
الزم نتوانسته در برهه بحرانی عملکرد درستی داشته
باشد .آذر با اشاره به لزوم هماهنگی بین دستگاههای
نظارتی مختلف گفت :یکی از گرفتاریهای ما درباره
حقوقه��ای نجومی این اس��ت ک��ه هماهنگی در
گزارش نهایی این دستگاهها وجود ندارد؛ به عنوان
مثال مدیر مربوط به هر کدام از دستگاههای نظارتی
یک جواب داده است و در این میان پاسخی که برای
دیوان محاسبات قانعکننده است برای دیگر دستگاه
نظارتی عین فساد تلقی ش��ده است .رئیس دیوان
محاسبات کشور با بیان اینکه باید یک برنامه جامع
نظام حسابرسی تعریف ش��ود ،گفت :باید کارگروه
خاص��ی برای موضوعات خاص��ی مانند حقوقهای
نجومی تشکیل شود .وی افزود :بر همین اساس بهتر
بود درب��اره موضوع حقوقهای نجومی یک گزارش
مشترک با امضای مس��ؤوالن مرتبط از  3قوه ارائه
میش��د .آذر ادامه داد :از بین  100هزار مورد درباره
پرون��ده حقوقهای نجومی تنها در یک دهم درصد
از م��وارد تخلف صورت گرفته اس��ت .رئیس دیوان
محاسبات کشور با بیان اینکه یکسری کمیتههای
تعاملی با دس��تگاههای اجرایی در دیوان محاسبات
ایجاد شده است ،گفت :به عنوان مثال باید به آقای
زنگنه در هنگام عقد قراردادهای  IPCیک گزارش
مش��اورهای مشترک از س��وی دستگاههای نظارتی

ادامه تجمعات بازنشستهها مقابل مجلس

الریجانی :از بازنشستگان فوالد خجالت میکشیم

صدها نفر از بازنشستگان صنعت فوالد از شهرهای
مختلف ای��ران گرد هم آمدند و برابر س��اختمان
مجلس در تهران تجم��ع اعتراضی برگزار کردند.
تعداد ش��رکتکنندگان بالغ بر  ۸۰۰نفر بود که از
مناطقی همچون کرمان ،اصفهان ،مشهد ،مبارکه،
زیرآب ،طبس ،سمنان ،شاهرود و سنگرود گردهم
آمده بودند .در این تجمع ،بازنشس��تگان صنعت
فوالد خواس��تار «لغو خودگردانی صندوق فوالد،
انتقال به صندوق بازنشستگی کشوری با تطبیق
آییننامه معتبر فوالد ،مکلف کردن دولت به اجرای
تعهدات و پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان
فوالد مطاب��ق آییننامه معتبر ف��والد و پرداخت
بموقع حقوق و هزینههای درمانی بازنشسته فوالد
از بودجههای سنواتی» شدند .معترضان همچنین
نسبت به تصویب بند  ۹بودجه سال  ۹۱اعتراض

کردن��د .در این بند صندوق بازنشس��تگی فوالد
از وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت جدا و بهگفته
تجمعکنندگان منجر به سرگردانی بازنشستگان
ش��د .بازنشس��تگان معترض صنعت فوالد ایران
همچنی��ن در این تجمع خواهان همسانس��ازی
حقوق بازنشس��تگان قدیمی ش��دند 21 .آذرماه
امسال نیز بازنشستگان فوالد برابر مجلس تجمع
کرده بودند .در این میان هوشنگ انکوتی ،رئیس
هیأت مدیره کانون بازنشس��تگان فوالد کرمان با
اشاره به اینکه دولت بیش از  ۲۰هزار میلیارد تومان
به صندوق بازنشس��تگان فوالد کشور بدهی دارد،
گفته بود :وضعیت درمان بازنشستگان فوالد استان
کرمان بسیار نابسامان است .به گفته وی ،مبلغی را
که دولت در بودجه  96برای بازنشستگان صنعت
فوالد در نظ��ر گرفته جوابگو نیس��ت .وی افزود:

 ۱۵۰تن موز قاچاق توقیف شد
داد :امیدوارم سازمان میادین
می��وه و ترهبار مانع ورود میوه
قاچاق ب��ه میادی��ن مرکزی
میوه و ترهبار شود که این امر
از ورود میوهه��ای غیرقانونی
به مصرف خردهفروش��ی نیز
جلوگیری به عمل میآورد .طهماس��بی در ادامه
یادآور ش��د :برای بازار ش��ب عید به  200تا 250

هزار تن پرتقال نیاز است که
در حال حاضر در انبارها وجود
دارد .وی اف��زود :هماکن��ون
حدود  400واحد درجهبندی
کیفی پرتقال از منطقه غرب
تا شرق استان مازندران فعال
اس��ت و انبارهای محلی و سردخانههای صنعتی
پ��ر از مرکبات و محصول پرتقال اس��ت .عالوه بر

مختلف ارائه شود.

■■مکارمشیرازی:خبریازنقطهپایانیرسیدگی
به «حقوقهای نجومی» نیست

مرجع تقلید شیعیان یکی از مشکالت جامعه
را پراکندهکاری نهادها برش��مرد و گفت :در مساله
حقوقهای نجومی دستگاه قضا ،اطالعات و دولت
هرکدام جداگانه در حال پیگیری هستند ،در حالی
که مردم منتظرند این موضوع به نقطه پایانی برسد
اما هنوز خبری نیست .آیتاهلل ناصر مکارمشیرازی
صبح دیروز در جلس��ه درس خ��ارج فقه خود که
در شبستان مس��جد اعظم قم برگزار شد ،یکی از
مشکالت جامعه را پراکندهکاری نهادها برشمرد و
اظهار داشت :در مساله حقوقهای نجومی دستگاه
قضایی ،اطالعات و دولت هر کدام جداگانه در حال
پیگیری هس��تند ،در حالی که مردم منتظرند این
موضوع به نقطه پایانی برسد اما هنوز خبری نیست.
مرجع تقلید شیعیان افزود :دستگاه قضا میگوید
«هنوز پرون��دهای از حقوقهای نجوم��ی برای ما
نرس��یده» ،این پراکندهکاری اس��ت که به جایی
نمیرسد؛ الزم است نمایندگان نهادها در جلسهای
موضوع را پیگیری کنند .استاد برجسته حوزه علمیه
قم با اش��اره به اینکه مساله سوءاستفادههای کالن
موضوعی است که باید با مشارکت و همراهی همه
دستگاهها انجام شود ،گفت :اگر بنا بر انجام محاکمه
است انجام دهند ،مساله قاچاق ،مواد مخدر ،فضای
مج��ازی و ...همه بهدلیل پراکندهکاری روی زمین
مانده است .بهگفته وی ،پراکندهکاری عیب بزرگی
است ،از همین رو باید با تمرکز مسائل پیگیری شود
تا مشکالت سریعتر و عمیقتر حل شود.
چندین سال است که مطالبات بازنشستگان فوالد
معوق شده و هر سال بر آن افزوده میشود .وی با
اش��اره به اینکه حدود  84هزار بازنشسته صنعت
فوالد در سراسر کشور وجود دارد ،خاطرنشان کرد:
حدود  15هزار نفر از این بازنشس��تگان در استان
کرمان اس��ت که متاسفانه عمده آنها با مشکالت
مالی روبهرو هستند .وی با اشاره به اینکه صندوق
بازنشستگی فوالد کشور حدود  15میلیارد تومان
به مراکز درمانی استان کرمان بدهکار است ،افزود:
صندوق بازنشس��تگی فوالد کش��ور اضافات 12
درص��دی حقوقهای دولتی امس��ال را نیز تامین
نکرده اس��ت .وی با بیان اینکه س��ازمان برنامه و
بودجه شرکتهایی را به صندوق بازنشستگی فوالد
کش��ور واگذار کرده تا درآمدزایی کند ،گفت :این
شرکتها که شرکت زغالسنگ کرمان و شرکت
ملی دخانیات هس��تند در حال حاضر خودشان با
بحران مالی روبهور بوده و ضررده هستند .انکوتی
تاکی��د کرد :از دول��ت و نمایندگان مجلس تقاضا
داریم نس��بت به وضعیت بازنشس��تگان حساس
باشند و باور کنند این بازنشستگان با بیماریهای
خاص تنفس��ی و ریوی ناشی از کار کردن سخت
در معادن دچار مشکل هستند .گفتنی است ،روز
گذشته با مصوبه وکالی ملت ،صندوق بازنشستگی
فوالد زیرمجموعه وزارت کار ،رفاه و تامین اجتماعی
ش��د .در جلسه دیروز مجلس و در جریان بررسی
الیحه برنامه ششم توسعه ،نمایندگان با تصویب
ماده  13این الیحه که درباره صندوق بازنشستگان
فوالد بود ،موافقت کردند.
این یکمیلی��ون و  200هزار ت��ن پرتقال نیز در
اس��تانهای جنوبی داریم که در ح��ال عرضه به
بازار است .طهماسبی از عرضه پرتقالهای یخزده
و بیکیفی��ت به بازار مصرف انتقاد ک��رد و افزود:
عدهای فرصتطلب پرتقالهای یخزده و فاس��د را
در بازار مصرف عرضه کردند که آس��یب جدی به
بازار پرتقال زده اس��ت .سازمانهای میادین میوه
و ترهبار بای��د از ورود ،عرضه و فروش پرتقالهای
فاس��د و یخزده جلوگیری کنند .وی علت عرضه
پرتقالهای یخزده را بهانهجویی برای واردات این
محصول دانست.

شماره 3 2072
تجارت

واردات گران و صادرات ارزان شد

در  ۹ماه نخس��ت امسال تراز بازرگانی ایران
به مثبت  ۱۵میلیارد و  ۴۳۱میلیون و  ۲۰۵هزار
و  ۳۰دالر رس��ید که در این میان کش��ورهای
واردکننده محصوالت ایران مانند چین ،امارات،
کره و ترکیه جزو عمده کش��ورهای واردکننده
عنوان محصوالت و کاالها از ایران نیز بودند .به
گزارش ایسنا ،در این مدت بالغ بر  ۸۱میلیون و
 ۱۱۸هزار تن انواع کاالها و محصوالت مختلف
نفتی و غیرنفتی ب��ه ارزش  ۲۷میلیارد و ۷۱۳
میلیون و  ۱۲۳هزار و  ۶۷۵دالر به بیش از ۳۴۵
کشور مختلف صادر شده است .در حالی که در
برابر آن  ۹میلیون و  ۵۰۷هزار تن انواع کاالها و
محصوالت مختلف به ارزش  ۱۲میلیارد و ۲۸۱
میلی��ون و  ۹۱۸هزار و  ۶۴۵دالر در فهرس��ت
واردات ثبت ش��د و این آمار نشان میدهد تراز
بازرگان��ی ایران به بی��ش از  ۱۵میلیارد و ۴۳۱
میلیون و  ۲۰۵هزار و  ۳۰دالر رسیده است .البته
تراز بازرگانی کاالهای غیرنفتی (بدون احتساب
نفت و تجارت چمدانی) تقریبا به صفر رس��یده
است در حالی که در  ۹ماهه پارسال همین عدد
به حدود منفی  2میلیون دالر رسیده بود .البته
نکته جالب اینکه متوسط قیمت هر تن کاالی
صادراتی  ۳۴۶دالر بوده اس��ت که در مقایسه با
 ۹ماهه پارسال با  17/81درصد کاهش روبهرو
شده و در مقابل کاالهای وارداتی متوسط قیمت
باالتری معادل  ۱۲۶۸دالر به ازای هر تن دارند
و از س��وی دیگر  8/19درصد نسبت به  ۹ماهه
پارسال افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
بینالملل


رشد  5/2درصدی اقتصاد ایران

بانک جهانی رش��د اقتصادی ایران در سال
 ۲۰۱۷میالدی را  5/2درصد پیشبینی کرد .به
گزارش تسنیم ،بانک جهانی برآوردش از میزان
رشد اقتصاد ایران در سال  2016را  4/6درصد
اعالم و پیشبینی کرد رشد اقتصادی ایران در
سال جاری میالدی به  5/2درصد برسد .بانک
جهانی در پیشبینی خود رشد اقتصاد جهانی
در س��ال  2017را  2/7درصد پیشبینی کرده
اس��ت .پیشبینی ش��ده رش��د در اقتصادهای
پیشرفته جهان در س��ال جاری به  1/8درصد
افزای��ش یابد .این گزارش همچنین پیشبینی
کرده رشد اقتصادی ایران در سالهای  2018و
 2019به ترتیب  4/8و  4/5درصد باشد.
گاز

شرکت ملی صادرات گاز منحل شد

با دس��تور وزیر نفت از دیروز ش��رکت ملی
ص��ادرات گاز ای��ران به طور رس��می منحل و
مدیری��ت ص��ادرات گاز در ش��رکت ملی نفت
راهاندازی شد .به گزارش مهر ،در ادامه تغییرات
جدید ساختاری در بدنه شرکت ملی نفت ایران،
دی��روز بهطور رس��می با انحالل ش��رکت ملی
ص��ادرات گاز ایران ،ی��ک مدیریت جدید تحت
عنوان «صادرات گاز» در شرکت نفت راهاندازی
ش��د .علی کاردر ،مدیرعامل شرکت ملی نفت
ایران با صدور حکمی «علی امیرانی» را بهعنوان
سرپرس��ت مدیریت صادرات گاز ایران منصوب
کرد .با این تغییر و تحوالت ساختاری در شرکت
ملی نفت ایران ،قرار ش��ده دیگر مدیریتهای
تابع شرکت ملی نفت ایران موظف به همکاری
با مدیریت صادرات گاز ایران همکاری کنند .از
سوی دیگر طبق تغییرات جدید ساختاری قرار
است مباحث مربوط به تجارت گاز ایران از مسیر
خط لوله گاز توس��ط ش��رکت ملی گاز ایران و
مباحث مربوط به صادرت گاز از مسیر الانجی
توسط مدیریت صادرات گاز ایران پیگیری شود.
بازار

نرخ انواع مرغ و ماهی
نوع

قیمتهرکیلو(تومان)

حلوای سیاه

28000

سالمون نروژ

40000

قزل سالمون

15500

شوریده

22000

شیر جنوب

28000

راشگوی

42000

سنگسرشهری

19000

سارم و گیش

9000

سنگسرطالیی

24000

سرخو

22000

کپور

12000

ران مرغ با کمر

5900

ران مرغ بدون کمر

6900

مرغ زنده

4500

مرغ در کشتارگاه

6100

مرغ در خردهفروشی

6250

