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بودجه

گزارش

بهانهگیری بیوقفه فرانسویهایی که قرار بود «صفشکن تحریمها» باشند

توتال نیامده لگد زد

زنگنه :اگر توتال اطالعات به قطر داده باشد غرامت میگیریم

اخبار

کاهش نرخ سود منتفی شد

براساس زمزمههایی که از جلسات بانکداران
با بانک مرکزی برمیآید ،کاهش نرخ سود بانکی
فعال منتفی شده و شاید هم پرونده آن همچون
تک نرخی کردن ارز ،به بعد از انتخابات ریاست
جمهوری موکول شود .به گزارش خبرنگار مهر،
پرونده تغییر در نرخ س��ود و حرکت در مس��یر
کاه��ش آن از س��وی بانکداران چن��د هفتهای
هست که مجدد باز شده است اما آنگونه که خبر
میرس��د بانک مرکزی برنامهای برای موافقت با
کاهش نرخ سود بانکی ندارد و آنگونه که مقامات
بانک مرکزی میگویند کاهش نرخ سود بانکی
حداقل تا اوایل اردیبهشتماه ،روی میز شورای
پ��ول و اعتبار قرار نخواهد گرف��ت که درباره آن
تصمیمگیری شود .در این میان یک مدیر بانکی
در گفتوگو با مهر میگوید :پرونده کاهش نرخ
سود بانکی در دولت یازدهم بسته شده و به نظر
نمیرس��د تقاضای بانکداران ب��رای کاهش نرخ
س��ود بانکی ،به فرجامی در دولت کنونی برسد.
وی میافزاید :بانک مرکزی هیچ برنامهای برای
کاهش نرخ سود بانکی ندارد و با توجه به اینکه
اوایل سال آینده ،انتخابات ریاست جمهوری آغاز
خواهد شد ،به نظر نمیرسد پرونده کاهش نرخ
سود بانکی به عمر دولت یازدهم قد دهد .با این
اظهارنظر به نظر میرسد پرونده کاهش نرخ سود
بانکی نیز همچون تکنرخی کردن ارز ،در دولت
یازدهم مختومه اعالم شود.

عملکرد ضعیف خصوصیسازی
در سال ۹۴

عضو کمیسیون برنامه مجلس گفت :دولت در
سال  94در خصوصیسازی ضعیف عمل کرده و
از  ۱۱۳ش��رکت پیشبینی شده تنها  ۵شرکت
واگذار شده است .غالمعلی جعفرزادهایمنآبادی
در گفتوگ��و با خانه ملت ،در تش��ریح جزئیات
تفریغ بودجه  94گفت :بودجه  174 ،94تبصره،
بند و جزء داشته که دولت  58حکم یعنی حدود
 33درصد احکام را رعایت کرده است ،همچنین
عدم رعایت تمام یا بخشی از احکام در  96حکم
بوده که  55درصد بوده است .نماینده مردم رشت
در مجلس شورای اسالمی افزود :عدم تحقق تمام
یا بخشی از اهداف قانونگذار در بودجه سال ،94
 25حکم بوده اس��ت که  14درصد میش��ود و
همچنین  9مورد یعن��ی  5درصد از احکام اصال
اجرا نشده اس��ت .وی با تاکید بر اینکه عملکرد
دولت در خصوصیسازی در سال  94ضعیف بوده
است ،یادآور شد :به دولت اجازه داده شده بود تمام
سهام و سهامالشرکه را واگذار کند اما متاسفانه از
 113مورد تنها  5مورد یعنی  9درصد به فروش
رسیده است و عملکرد سازمان خصوصیسازی در
این زمینه ضعیف ارزیابی میشود.

پیامک خوانندگان
10002231

دریافتپيامهايشما ازسراسركشور

گروه اقتصادی :توتال در حالی درباره توس��عه فاز
 11پارسجنوبی بهانهتراشی میکند که مدیران
وزارت نفت امیدوار بودند حضور این ش��رکت در
ایران تردیدها درباره ریسک سرمایهگذاری در نفت
ایران را کم کند و به این شرکت لقب «صفشکن
تحریمه��ا» داده بودند .به گ��زارش فارس ،حدود
ی��ک هفته بعد از مصاحبه پاتری��ک پویان ،مدیر
ارش��د اجرایی شرکت توتال با رادیو فرانسه مبنی
بر اینکه «توتال ب��ه قانونهای بینالمللی احترام
میگذارد؛ اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم
یعنی قرارداد توس��عه فاز  11پارسجنوبی وجود
دارد ،ما مجبور به اطاعت هس��تیم اما تا امروز ما
داریم جلو میرویم» ،این مدیر ش��رکت توتال در
مصاحبه با خبرگزاری رویترز درباره این فاز گفت
«این شرکت در نظر دارد سرمایهگذاری  2میلیارد
دالری روی پروژه گاز ایران تا تابس��تان امس��ال
انجام دهد اما اج��رای این پروژه منوط به تمدید
لغو بیانیههای تحریمی از سوی آمریکاست» .پویان
با اش��اره به اینکه  2دس��تور اجرایی درباره معلق
کردن تحریمها ضد ایران توس��ط رئیسجمهور
س��ابق آمریکا وجود دارد که باید قبل از تابستان
امسال توسط رئیسجمهور جدید آمریکا (ترامپ)
تجدید نظر و درباره تداوم یا قطع آن تصمیمگیری
شود ،افزود« :فاز  11پارسجنوبی یکی از چندین
پروژهای است که اجرای آن تا
تابستان امسال آغاز میشود
اما به واسطه تحریمها هنوز
اج��رای آن قطع��ی نش��ده
اس��ت» .بیژن زنگن��ه ،وزیر
نفت هم اخی��را در تلویزیون
گفت« :توتال مالحظات سیاس��ی دارد که ما آنها
را ب��ه وزارت ام��ور خارجه اب�لاغ کردهایم .توتال
اعالم ک��رده در صورت وض��ع تحریمهای جدید
علیه ایران از سیاستهای اتحادیه اروپایی پیروی
میکند» .اظهارات متعدد مدیران ارش��د شرکت
توت��ال درب��اره آث��ار احتمالی برنامهه��ای دولت
ترامپ بر حضور این ش��رکت در پروژه توسعه فاز
 11پارسجنوبی بخوبی نش��ان میدهد برخالف
تص��ور مدیران ارش��د وزارت نفت ،هنوز خبری از
فعالیت جدی ش��رکت توتال برای توسعه این فاز
پارسجنوبی نیس��ت .در واقع توت��ال به صورت
روشنی بیان میکند توسعه فاز  11پارسجنوبی
را در صورت تمدید لغو تحریمها از س��وی ترامپ
انجام میده��د .این تح��والت و بهانهجوییهای
توت��ال در حال��ی رخ میدهد که مدی��ران وزارت
نفت دول��ت یازدهم امیدوار بودن��د با حضور این
شرکت فرانس��وی در ایران فضای تردید پیرامون
ریسک سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز ایران
شکسته شود .در واقع این مدیران انتظار داشتند
صفش��کنی توتال ،ش��رکتهای دیگر را ترغیب
خواهد کرد در این صنایع کشورمان سرمایهگذاری
کنند .بر اساس همین تحلیل سطحی و غیردقیق
زنگنه و همکارانش بود که در اقدامی شتابزده و به
صورت ترک تش��ریفات و بدون برگزاری مناقصه،
 18آبان ماه امس��ال موافقتنامه اصولی ()HOA
طرح توس��عه فاز  11پارسجنوب��ی به ارزش 4/8
میلی��ارد دالر میان ش��رکت ملی نف��ت ایران و
کنسرسیومی بینالمللی به رهبری شرکت توتال
امضا ش��د اما حاال مدیران ارشد توتال گفتهاند به
صورت کامل تابع تصمیمات آمریکا و رئیسجمهور
آن هستند و وضعیت آتی تحریمهای آمریکا برای

ورود آنها به ایران تعیینکننده است ،بنابراین فعال
حض��ور توت��ال در صنعت نفت و گاز کش��ورمان
وضعیت بش��دت مبهی دارد« .توتال سدشکن و
جاده صافکن س��ایر ش��رکتهای خارجی برای
حضور در صنعت نفت و گاز کشورمان در شرایط
فعلی نیس��ت» .البته تصور عجیب مدیران وزارت
نفت درباره ش��رکت توتال ناش��ی از عملکرد این
ش��رکت در جری��ان امضای قراردادهای س��یری
و فازه��ای  2و  3پارسجنوب��ی اس��ت که توتال
بهرغم تحریم داماتو ،وارد پروژههای صنعت نفت
و گاز کشورمان ش��د .ورودی که در ذهن مدیران
وزارت نفت به معنای «صفشکنی تحریمها» بود
و امتیازهای خوبی برای این ش��رکت فرانسوی به
دنبال داش��ت .با این وجود ،واقعیت این است که
حتی اواس��ط دهه  70که این قراردادها بسته شد
هم توتال به دنبال «صفشکنی تحریمها» نبود؛
موضوعی که اثبات آن در آن روزها کار مش��کلی
بود ولی االن اینگونه نیس��ت .در واقع س��وال این
اس��ت که آیا ش��رکتی که به دنبال «صفشکنی
تحریمه��ا» اس��ت ب��رای حض��ور در پروژههای
صنعت نفت و گاز کشورمان ،سراغ پرداخت رشوه
 60میلی��ون دالری ب��ه یک��ی از مدی��ران نفتی
کشورمان میرود تا س��قف قراردادهای سیری و
فازهای  2و  3پارسجنوبی باالتر برود؟ واقعیت این
است که در ش��رایط تحریم
داماتو و چه در شرایط فعلی،
پروژههای صنعت نفت و گاز
کشورمان آنقدر جذاب هست
ک��ه ش��رکتهای خارج��ی
بش��دت به دنبال حضور در
این پروژهها باشند و حتی در این زمینه به پرداخت
رشوه اقدام کنند ،بنابراین بزرگنمایی غیرمنطقی
یک شرکت خارجی و فضاسازی غیرواقعی درباره
عملکرد آن ،صرفا زمینهسازی برای ارائه امتیازات
بیشتر به این شرکت محسوب میشود و برخالف
منافع ملی است .به همین دلیل به جرات میتوان
گفت مدیران وزارت نف��ت دولت یازدهم با تکیه
بیش از حد روی شرکت توتال و اعطای امتیازات
خاص به آن ،اش��تباه بزرگی مرتکب ش��دهاند که
احتمال دارد هزینههای س��نگینی برای کش��ور
داشته باشد.

■■اگر توتال اطالعات ما را به قطر بدهد غرامت
میگیریم

وزیر نفت گفت :اگر اثبات ش��ود این ش��رکت
فرانسوی اطالعات ما را به طرف قطری داده است
مس��اله به دعاوی حقوقی ختم میش��ود و توتال
باید غرامت بپردازد .بی��ژن نامدارزنگنه در برنامه
گفتوگوی ویژه خبری س��یما با اشاره به امضای
موافقتنامه همکاری با توتال اف��زود :هماکنون از
نظر فنی و بازرگانی در حال بررسی این موافقتنامه
هستیم که تا  2ماه آینده تکمیل و ارسال خواهد
شد .وزیر نفت افزود :توتال مالحظات سیاسی دارد
ک��ه ما آنها را به وزارت امور خارجه ابالغ کردهایم.
زنگن��ه گفت :توتال اعالم ک��رده در صورت وضع
تحریمه��ای جدید علی��ه ایران از سیاس��تهای
اتحادیه اروپایی پیروی میکند .زنگنه با اشاره به
اینک��ه از  30فاز در حال اجرای پارسجنوبی تنها
اطالعات  2فاز به توتال ارائه شده است ،افزود :اگر
اثبات شود این شرکت فرانسوی اطالعات ما را به
طرف قطری داده اس��ت مساله به دعاوی حقوقی
ختم میشود و توتال باید غرامت بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

درتحققاقتصادمقاومتیبامطالباترهبریفاصلهداریم
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با
بیان اینکه وقتی قدمی در اجرای قوانین اقتصاد
مقاومتی برداشته نش��ده ،چگونه قوانین مزاحم
شناس��ایی شود ،گفت :هنوز به آن مرحلهای که
مقام معظم رهبری در نظر داشت نزدیک نشدهایم.
عزتاهلل یوس��فیانمال در گفتوگو با تس��نیم،
با اشاره به سومین س��الگرد ابالغ سیاستهای
اقتصاد مقاومتی از س��وی مق��ام معظم رهبری
اظهار داشت :تصویب قانون ارتقای سالمت اداری
که مربوط به قاچاق کاال ،فساد و دخل و تصرف
در اموال دولتی اس��ت یک��ی از اقدامات مهم در
راستای این سیاستها است .وی با تأکید بر اینکه
الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی داشتن فضای سالم
در اقتصاد است ،گفت :قانون رفع موانع تولید و
قانون  5س��اله ششم توسعه نیز از دیگر قوانینی
اس��ت که در جهت اقتصاد مقاومتی اس��ت اما
مهمتر از قوانینی که تصویب میش��ود ،اجرای
این قوانین اس��ت ،زیرا قانون به تنهایی فایدهای
ندارد و باید اجرا و تأثیر آن مشخص شود .عضو
کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد :دولت
به بخشی از این قوانین عمل کرده است ولی در
این راستا هنوز به مطالبات مقام معظم رهبری
خیلی نزدیک نش��دهایم .همچنین عالوه بر این
قوانی��ن و راهکارهایی که انجام ش��ده باید چند

دس��تور کاری در نظر گرفته میش��د تا تحقق
اقتصاد مقاومتی قابل لمس باشد و همه بتوانند
اجرایی شدن آن را در زندگی خود لمس کنند.
این نماینده مردم لمس تحقق اقتصاد مقاومتی را
اینگونه تشریح کرد :وقتی اقتصاد مقاومتی برای
همه قابل درک اس��ت که به جای اینکه بگوییم
این میزان خودروی خارجی در فالن مدت وارد
شده ،بگوییم این میزان خودروی داخلی نسبت
به گذش��ته فروخته شده است .یا اینکه بگوییم
ف�لان درصد گرای��ش خرید کااله��ای داخلی
افزایش یافته اس��ت .بنابرای��ن باید این فرهنگ
که خری��د کاالی خارجی افتخار اس��ت ،تغییر
کند .یوس��فیانمال با بیان اینکه یکی از مسائلی
که ب��ه افزایش گرایش خری��د کاالهای داخلی
منجر میشود افزایش کیفیت است ،تصریح کرد:
یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی کیفیت اس��ت که
امیدواریم به این نقطه که منجر به افزایش خرید
کاالی داخلی میشود ،نزدیک شویم .وی درباره
حذف قوانین مزاحم در راس��تای اجرای اقتصاد
مقاومتی نیز گفت :قوانین مزاحم در مرحله اجرا
پیدا میش��ود بنابراین باید افرادی که در اجرای
این سیاس��ت هس��تند این قوانین را به مجلس
اعالم کنند ولی وقتی هنوز در اجرا اتفاق خاصی
رخ نداده چگونه قوانین مزاحم را شناسایی کنیم.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3816

8

یورو

4123

3

پوند

4825

3

درهم امارات

1061

2

ین ژاپن

34

-

ریالعربستان

1030

-3

یوآن چین

578

-

لیرترکیه

1073

5

دینار کویت

12450

-

دینار عراق

3

-

دالر کانادا

3023

7

روبل روسیه

68

-

روپیه هند

70

-

قیمت(تومان)

تغییر

سکه
طرح قدیم

1169000

3000

طرح جدید

1187800

100

نیم سکه

639000

-

ربع سکه

342000

1000

سکه گرمي

216000

-

هر مثقال طال

497400

1200

یک گرم طالی  18عیار

114856

277

یک گرم طالی  24عیار

153139

369

هر اونس طال

(1226/2دالر)

-3/5

هر اونس نقره

(17/93دالر)

-0/09

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

52/92

-0/22

برنت درياي شمال

55/76

-0/14

اوپک

53/23

-

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

77189/7

0/25

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

3122/6

0/28

شاخص  50شركتبرتر

3042/9

0/26

شاخص بورس

بیمه

افزایش قیمت مرغ در بازار

بیمه خسارت مرغداران را نمیدهد
رئیس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتی
با بیان اینکه صادرات این کاال در س��الجاری به
یک دوم س��ال قبل کاهش یافته اس��ت ،گفت:
بیم��ه خس��ارت مرغ��داران را نمیدهد .محمد
یوس��فی در گفتوگو ب��ا مهر ،درب��اره اینکه آیا
قطع گاز مرغداریها به دنبال افت دما در برخی
استانهای کشور ،به فرآیند جوجهریزی آسیبی
وارد نمیکند؟ اظهار داشت :وقتی که الزم باشد
در استانی گاز قطع شود ،ابتدا گاز مراکز صنعتی،
س��پس مرغداریها و بعد از آن گاز منازل قطع
میش��ود .رئیس انجم��ن پرورشدهندگان مرغ
گوشتی تصریح کرد :در حال حاضر مساله مهمتر
این است که شرایط جوی و بارندگی باعث کاهش
عرضه مرغ در بازار تهران ش��ده است .یوسفی با
بیان اینکه حدود  ۷۵درصد مرغ مورد نیاز استان
ته��ران از اس��تانهای دیگر
وارد میشود ،افزود :بارندگی
سبب ایجاد مش��کالتی در
زمینه تردد وس��ایل نقلیه و
ورود مرغ به اس��تان تهران
و بح��ث عرض��ه و تقاضای
نامتعادل میشود .وی اضافه کرد :به همین دلیل
ط��ی روزهای اخی��ر قیمت مرغ در ب��ازار تهران
حدود  ۲۰۰تا  ۲۵۰تومان نس��بت به اوایل هفته
جاری گران شده است .یوسفی قیمت هرکیلوگرم
م��رغ زن��ده را به ص��ورت نقدی بی��ن  ۴۶۰۰تا
 ۴۷۰۰تومان ،مرغ آماده طبخ در عمدهفروش��ی
را  ۶۸۰۰توم��ان و در غرفهه��ای میادین میوه و
ترهبار سطح شهر  ۶۶۸۰تومان اعالم کرد .رئیس
انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتی کشور در
بخش دیگری از س��خنان خود ،تجمع چند روز

قبل مرغداران مقابل مجلس را مورد اش��اره قرار
داد و اظهار داشت :در این تجمع تولیدکنندگان
مرغ گوش��تی و مرغ تخمگذار حضور داش��تند.
یوس��فی ادامه داد :تولیدکنندگان مرغ تخمگذار
به مش��کالت پیشآمده ناشی از آنفلوآنزای فوق
ح��اد پرن��دگان و خس��اراتی ک��ه در این زمینه
متحمل ش��دهاند ،اعتراض داشتند ضمن اینکه
پرداخت دیرهنگام غرامت تولیدکنندگان توسط
بیمه ،یکی دیگ��ر از مواردی بود که مرغداران به
آن معترض بودند .وی اضافه کرد :تولیدکنندگان
مرغ گوشتی نیز  ۳سال متوالی است که به دلیل
تولید زیاد درحال زیان هستند به طوری که سال
قبل قیمت م��رغ  ۷۵۰۰تومان بود اما اکنون به
زیر  ۷۰۰۰تومان رس��یده اس��ت .رئیس انجمن
پرورشدهندگان مرغ گوش��تی در اظهارنظری
جداگان��ه درب��اره آخری��ن
وضعیت ص��ادرات م��رغ از
کشور اظهار داشت :در حال
حاضر تنها برخی اس��تانها
از جمل��ه خراس��ان جنوبی
ص��ادرات بس��یار محدودی
به کش��ورهایی مانند افغانستان دارند .یوسفی با
اشاره به متوقف ش��دن صادرات مرغ و تخممرغ
در پی ش��یوع آنفلوآنزای فوق ح��اد پرندگان در
کش��ور افزود :تا پایان آبانماه حداکثر حدود ۳۰
تا  ۴۰هزارتن مرغ از کش��ور صادر ش��ده است و
فکر نمیکنم تا آخر سال ما بتوانیم چیزی صادر
کنیم .وی کل صادرات مرغ را در س��ال گذشته
 ۷۰هزارت��ن اعالم و اضافه کرد :این عدد بس��یار
ناچیز است و ما باید ساالنه حداقل  ۴۰۰هزارتن
صادرات داشته باشیم.

شاخص بازار اول

54956/1

0/28

شاخص بازار دوم

163352/8

0/18

شاخصصنعت

65948/6

0/29

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
سيمانهگمتان

2301

11/64

مهندسينصيرماشين

5376

5

نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار

4901

4/99

ل البرز
كاب 

2714

4/99

لول ه و ماشينسازيايران

5334

4/96

1419

4/96

ليزينگايرانيان
س شهاب
پ پار 
الم 
ليزينگخودروغدير
توسعهشهريتوسگستر

بيشترينكاهش

6633

4/82

1149

4/74

2933

4/71

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

فوالد خراسان

4922

گروه صنعتي پاكشو

14544

-5
-5

ن خودروديزل
ايرا 

927

-4/92

توليديگرانيتبهسرام

2254

-4/85

ي غدير
ح  .سرمايهگذار 

248

-4/62

ي موادمعدنيايران
فرآور 

11893

-4/43

2415

-4/36

14600

-3/59

3192

-3/18

نايرانخودرو
محورسازا 
ي دكترعبيدي
البراتوار داروساز 
گروهصنعتيبوتان

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

20504

25

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

19438

199

بورسشانگهای

3213

-5

بورساسترالیا

5859/1

48/2

