
معاون وزير راه و شهرسازى گفت: در طرح جامعى 
ــده برنامه 10 سال آينده  ــال 1405 تدوين ش كه تا س
ــكن در اين طرح ديده شده كه در اين طرح تعداد  مس
واحدهاى مسكونى موجود و نيازهاى حاد و نيازهايى 
ــكيل خانواده هاى جديد  وجود دارد  كه در جريان تش
ــت. به گزارش ايسنا ،  ــده اس برنامه ريزى و تدوين ش
سيدمحمد پژمان در پايان سفر يك روزه خود به اهواز 
ــگاران اظهار كرد: توزيع و نقطه اثر اين  در جمع خبرن
نيازها مشخص است كه از تمام نقاط كشور جمع آورى 
شده است و براى تحقق طرح جامع مسكن مقدمات 
ــود.وى افزود: اولين اقدام شناسايى  الزم بايد فراهم ش
ــكونى در آن ها  ــت كه واحدهاى مس عرصه هايى اس
ــود كه اين كار به حوزه راه و شهرسازى  ــاخته مى ش س
ــده است تا مقدار نياز و ظرفيت هاى موجود  محول ش
ــى كرده و در طرح جامع بياورد. معاون وزير  را بررس
راه و شهرسازى بيان كرد: تمام ظرفيت ها در طرح جامع 
ديده مى شود، زيرا اگر بستر الزم مسكن وجود نداشته 
باشد ساخت و ساز و تامين نياز مسكن با مشكل مواجه 
مى شود؛ به همين منظور مطالعات الزم در قالب طرح 
ــال آينده انجام شده است. ــكن براى 10 س جامع مس
ــرح اگر نياز در  ــتفاده از اين ط پژمان اظهاركرد: با اس
ساخت مسكن در منطقه اى ديده مى شود اعالم و براى 
كمبود آن چاره انديشى مى شود و پس از آن انجام اين 
مطالعات در دستور كار قرار مى گيرد.وى تصريح كرد: 
ــاخت مسكن معموال توسط بخش خصوصى انجام  س
ــود؛ به طورى كه بيش از 90 درصد ساخت و ساز  مى ش
ــط بخش خصوصى صورت  ــور توس مسكن در كش
مى گيرد و از ادوار گذشته سهم دولت در ساخت مسكن 
بيش از 5 درصد نبوده است.معاون وزير راه و شهرسازى 
خاطرنشان كرد: امروز در حوزه مسكن بايد مكانيزم هاى 
متفاوتى نسبت به گذشته طراحى كنيم. كسانى كه در 
عرصه توليد فعاليت كمى دارند، بايد زمينه را به گونه اى 
ــاخت و ساز براى  براى آن ها فراهم كنيم تا فعاليت س
ــد و طورى باشد كه  ــته باش آن ها صرفه اقتصادى داش

هم آن ها منتفع شوند و هم به نحوى باشد كه متقاضى 
ــد.پژمان بيان  كرد:  ــته باش ــكن را داش توان خريد مس
ــكن را تقويت  ــراى اين كه هم عرضه و تقاضاى مس ب
ــتا افزايش  ــم بايد تقاضا را موثر كنيم. در اين راس كني
ــكن اقدامى بود كه انجام شد تا متقاضى بتواند  وام مس
حداقل 50 درصد قيمت تمام شده مسكن را از طريق 
ــهيالت تامين كند.وى يادآورشد: عالوه بر افزايش  تس
ــكن، مجموعه هاى حمايتى ديگرى در  سقف وام مس
ــت كه كم كم اجرايى مى شود تا  حال برنامه ريزى اس

اقشار مختلف از مسكن بهره مند شوند.
ــفر از  ــنا، معاون وزير راه در اين س به گزارش ايس
ــكن مهر نفت  روند اجرايى پروژه 2 هزار واحدى مس
ــووالن اجرايى اين  ــتى با مس اهواز ديدن كرد و نشس
پروژه نيز داشت. وى همچنين نشستى با مديران عامل 
ــان اعم از آب و فاضالب، گاز  شركت هاى خدمات رس
ــازى، معاونان و روساى  و برق و مديركل راه و شهرس
اداره هاى راه و شهرسازى شهرستان هاى استان داشت. 
ــب مالى  ــن در خصوص راه اندازى ابزار مناس همچني

ــكن عضو شوراى عالى بورس با اعالم  براى رونق مس
ــكن، گفت: در  جزئيات از نحوه راه اندازى بورس مس
فاز اول اين طرح، امالك نهادهاى بزرگ و در فازهاى 
بعدى معامالت انبوه سازان و بنگاه هاى امالك را دربر 
مى گيرد. محمد رضا پورابراهيمى در گفت وگو با مهر از 
آماده سازى مقدمات اجرايى شدن بورس مسكن توسط 
بورس كاال خبرداد و گفت: اجرايى شدن برنامه بورس 
مسكن نيازى به تصويب در شوراى عالى بورس ندارد 
و ماموريت آن به بورس كاالى ايران محول شده است 
كه در دو بخش اجرايى خواهد شد. عضو شوراى عالى 
بورس با اشاره به فراهم شدن مقدمات اجراى بورس 
مسكن در كشور، اظهارداشت: آئين نامه ها، نرم افزارها 
و سخت افزارهاى اين بورس كامل شده است و بورس 
ــت تقاضاى معامالت  ــه با درياف ــى دارد ك كاال آمادگ
امالك و مستغالت از سوى نهادها و دستگاه ها در فاز 
ــد. وى ادامه داد: با  ــراى اين طرح را كليد بزن اول اج
ارائه اطالعات از سوى متقاضيان، امالك و مستغالت 
ــكن مورد معامله قرار مى گيرد. فاز  آنها در بورس مس

اول قرار نيست كه تمام بخش مسكن كشور را شامل 
ــتغالت بنگاه هاى بزرگ  ــامل امالك و مس شود و ش
اقتصادى، شهردارى ها، بانك ها، بنياد مستضعفان، ستاد 
اجرايى فرمان امام، مجموعه نهادها و سازمان هايى كه 
جايگاه ويژه در امالك و مستغالت دارند، شركت هاى 
وابسته به تامين اجتماعى و غيره را در بر مى گيرد و از 
طريق انتشار آگهى اطالع رسانى پيش از معامالت انجام 
ــى اعالم كرد: در حال حاضر  ــود.اين مقام بورس مى ش
ــتغالت را  ــورس كاال آمادگى معامالت امالك و مس ب
ــا را فراهم كرده و  ــورت كامل دارد و ظرفيت ه به ص
بسترها آماده است.پورابراهيمى  با اعالم اينكه اطالعات 
ــكن  ــازمان ها در تابلوى بورس مس ــن نهادها و س اي
ــد، تصريح كرد: در فاز دوم اطالعات  اعالم خواهد ش
ــانى كه  ــهرها و كس ــازان در كالن ش معامالت انبوه س
عالقه مند به وارد كردن اطالعات خود در اين بورس به 
منظور شفاف سازى هستند، در بر مى گيرد. وى افزود: 
در مراحل بعدى اطالعات معامالت بنگاه هاى امالك 
ــود و آنها به صورت  ــكن ش مى تواند وارد بورس مس
كارگزار بورس نسبت به انجام عمليات معامالت اقدام 
ــدازى بورس  ــوراى عالى بورس، راه ان كنند. عضو ش
ــفافيت معامالت، مشخص شدن  ــكن را باعث ش مس
ــن بردن قيمت هاى كاذب، كاهش بورس  قيمت، از بي
بازى، تامين مالى بخش مسكن، جمع كردن نقدينگى، 
ــف تعهدات و رفع  ــك خريداران و تعري كاهش ريس
مشكالت مردم در پيش فروش و خريد مسكن و غيره 
اعالم كرد و افزود: در برخى موارد مشاهده مى شود كه 
ــده است و اين باعث  يك ملك به 10 نفر فروخته ش
مشكالت قضايى و غيره مى شود كه با انجام معامالت 
مسكن در بورس مسكن اين مسائل حل خواهد شد. 
ــراى معامالت و برگزارى  وى از وجود تقاضاهايى ب
جلساتى با برخى دستگاه ها و نهادهاى متقاضى خبرداد 
و تصريح كرد: شهردارى ها و اتحاديه امالك مى توانند 
نقش مهمى  در اجرايى شدن بورس مسكن ايفا كنند و 

متولى انجام اين طرح باشند.

جزئيات جديد از راه اندازى بورس مسكن اعالم شد

تدوين برنامه جامع 10 ساله مسكن

ــيس، فعاليت،  ــتورالعمل اجرايى ناظر بر تأس دس
ــى برون مرزى در  ــارت و انحالل واحدهاى بانك نظ
ــنبه شوراى پول  ــه ش ــه عصر س مناطق آزاد در جلس
ــزارش مهر، يك هزار و  ــد. به گ و اعتبار تصويب ش
دويست و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار عصر 
روز سه شنبه برگزار شد. در اين جلسه با هدف جذب 
سرمايه گذارى خارجى دستورالعمل واحدهاي بانكي 
برون مرزي در مناطق آزاد تصويب شد. شوراى پول 
و اعتبار در اين نشست و در چارچوب سياست هاي 
كلي اقتصاد مقاومتي ابالغي توسط مقام معظم رهبري 

مبني بر لزوم مناطق آزاد كشور و همراستا با توفيقات 
اخير كشور در عرصه هاي بين المللي و با هدف جذب 
ــهيل عمليات پولي و  ــرمايه گذاران خارجي و تس س
بانكي الزم براي توسعه مناطق ياد شده، دستورالعمل 
ناظر بر واحدهاي بانكي برون مرزي در مناطق آزاد را 
تصويب كرد.بانكداري برون مرزي به انجام عمليات 
ــران اطالق  ــي غير از ريال اي ــي منحصرا با پول بانك
مي شود كه از طريق واحد بانكي مستقل يا ايجاد شعبه 
ــدن مقررات مربوط،  ــت. با اجرايي ش قابل انجام اس
ــايش عمليات پولي  ــعه و گش فصل ديگري در توس

ــرمايه هاي  ــور و جلب س و بانكي در مناطق آزاد كش
خارجي گشوده خواهد شد.در بخش ديگرى از اين 
نشست، گزارش بانك مركزي از عملكرد متغيرهاي 
ــال 1394 به  ــه ماهه اول س ــاري در س ــي و اعتب پول
ــيد. در اين  ــوراي پول و اعتبار رس اطالع اعضاي ش
گزارش آمده است: نقدينگي در پايان خردادماه 1394 
ــبت به  ــيده كه نس به  8166/7 هزار ميليارد ريال رس
پايان سال قبل 4/4 درصد و نسبت به خردادماه سال 
قبل22/7 درصد رشد نشان مي دهد. همچنين در سه 
ــال جاري ضريب فزاينده نقدينگي 3/9  ماهه اول س

ــد داشته كه حاكي  درصد و پايه پولى 0/4 درصد رش
از بهبود ترتيب رشد نقدينگي است. همچنين بدهي 
ــته و در پي  ــال گذش ــاي غيردولتى كه در س بانك ه
برنامه  هاى نظارتي بانك مركزي افزايش يافته بود، با 
انجام اقدام هاى اصالحي توسط اين بانك ها در مدت 
سه ماهه اول سال جاري به ميزان 115/6 هزار ميليارد 
ريال كاهش يافته است.شورا از اقدام هاى انجام شده 
توسط بانك مركزي به منظور كنترل رشد نقدينگي و 
كاهش بدهى بانك ها به بانك مركزي، قدرداني و بر 

تداوم اين سياست ها تأكيد كرد.

در جلسه شوراى پول و اعتبار:
ضوابط جديد بانكدارى برون مرزى در مناطق آزاد تصويب شد
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عدم تحقق 48 هزار ميليارد تومانى 

منابع بودجه 94
مركز پژوهش هاى مجلس از عدم تحقق 48 هزار 
ــال جارى خبر داد و  ــارد تومانى منابع بودجه س ميلي
ــان از اعتبارات  ــرد 26 هزار ميليارد توم پيش بينى ك
ــز پژوهش هاى  ــذب كند. مرك ــال ج عمرانى در س
ــال 94 پرداخته  مجلس به تحليلى بر قانون بودجه س
ــت. در اين گزارش آمده است: بودجه كل كشور  اس
متشكل از بودجه عمومى دولت و بودجه شركت هاى 
دولتى در اليحه بودجه سال 1394 مبلغ 8/379 هزار 
ميليارد ريال بود كه با تغييرات مجلس به 8/467 هزار 
ميليارد ريال، معادل يك درصد رشد، افزايش يافت. 
ــز در اليحه مبلغ 2/243  ــع و مصارف عمومى ني مناب
هزار ميليارد ريال بود كه با تغييرات مجلس به 2/362 
ــد، افزايش  هزار ميليارد ريال، معادل 5/3 درصد رش
يافت.برآوردها نشان مى دهد كه منابع عمومى دولت 
ــزار ميليارد ريال  ــال جارى در حدود 1/874 ه در س

محقق مى شود. 
ــه با رقم مصوب حدود  در اين صورت در مقايس
ــق منابع وجود  ــال عدم تحق ــزار ميليارد ري 488 ه

ــع عبارت  ــزاى مناب ــت. مهم ترين اج ــد داش خواه
ــرمايه اى  ــت از: درآمدها، واگذارى دارايى هاى س اس
ــزان تحقق آنها  ــاى مالى كه مي ــذارى دارايى ه و واگ
ــت: درآمدها: پيش بينى مى شود تا  ــرح زير اس به  ش
ــارد ريال درآمد  ــال حدود 1/154 هزار ميلي پايان س
ــود. در اين صورت در اين قسمت از منابع  محقق ش
ــدم تحقق منابع  ــدود 134 هزار ميليارد ريال ع با ح
ــزاى درآمدها كه  ــود. مهمترين اج روبرو خواهيم ب
ــد بود به ترتيب عبارت  ــا عدم تحقق روبرو خواهن ب
ــت از: ساير منابع حاصل از مالكيت دولت (با 31  اس
ــق)، ماليات بر واردات  ــزار ميليارد ريال عدم تحق ه
ــود سهام  (با 27 هزار ميليارد ريال عدم تحقق) و س
ــارد ريال عدم  ــركت هاى دولتى (با 26 هزار ميلي ش
ــرمايه اى: پيش بينى  ــق). واگذارى دارايى هاى س تحق
ــود اين بخش از منابع تا پايان سال حدود 554  مى ش
ــود. در اين صورت عدم  هزار ميليارد ريال محقق ش
تحقق منابع در اين بخش برابر 10 هزار ميليارد ريال 
ــاى تملك دارايى هاى  ــوط به واگذارى طرحه و مرب

سرمايه اى است. 
پيش بينى مى شود منابع حاصل از صادرات نفت و 
فرآورده هاى نفتى به طور كامل محقق شود.واگذارى 
دارايى هاى مالى: پيش بينى مى شود اين بخش از منابع 
ــزار ميليارد ريال محقق  ــال حدود 166 ه تا پايان س
شود. در اين صورت عدم تحقق منابع در اين بخش 
ــود. در اين  ــارد ريال خواهد ب ــر 181 هزار ميلي براب
ــش از منابع بجز اقالمى كه ماهيت درآمد- هزينه  بخ
ــده اند، منابع حاصل از  ــبات جدا ش دارند و از محاس
فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه احتماالً با عدم 
ــركت هاى دولتى با حدود  تحقق كامل و واگذارى ش
30 هزار ميليارد ريال عدم تحقق روبرو خواهد بود. 

ــال جارى  ــود منابع قابل تحقق در س پيش بينى مى ش
ــاص يابد:  ــزاى مصارف اختص ــرح زير به اج به  ش
ــود تا پايان سال حدود 1/560  هزينه ها: برآورد مى ش
هزار ميليارد ريال به اين بخش از مصارف اختصاص 
ــد. بنابراين در بخش هزينه ها با 187 هزار ميليارد  ياب
ــرو خواهيم بود. ــار روب ــدم تخصيص اعتب ــال ع ري
تملك دارايى هاى مالى: پيش بينى مى شود كه تا پايان 
ــال حدود 50 هزار ميليارد ريال به اين قسمت از  س

مصارف اختصاص يابد. 
ــرمايه اى: با توجه به تحقق  ــك دارايى هاى س تمل
1,874 هزار ميليارد ريالى منابع و اختصاص 1/560 

ــه ترتيب به هزينه ها و  ــزار ميليارد ريال آن ب و 50 ه
ــك دارايى هاى مالى، رقمى كه باقى مى ماند مبلغ  تمل
ــت كه به طرحهاى تملك  264 هزار ميليارد ريال اس

ــرمايه اى اختصاص مى يابد. اين ميزان  دارايى هاى س
اعتبار تخصيصى در مقايسه با رقم مصوب آن حدود 
ــالف دارد. يعنى تنها  ــال اخت ــزار ميليارد ري 244 ه

حدود نيمى از اعتبارات مصوب به طرح هاى تملك 
ــاص مى يابد.با توجه  ــرمايه اى اختص دارايى هاى س
ــك دارايى هاى  ــاد طرحهاى تمل ــيار زي به حجم بس
ــار باقيمانده براى  ــت اجرا و اعتب ــرمايه اى در دس س
ــن طرح ها ضرورت دارد دولت براى تحقق هرچه  اي
ــتر هزينه ها  ــع و صرفه جويى هرچه بيش ــتر مناب بيش
اهتمام جدى به خرج دهد. با توجه به اين كه وجود 
رديف هاى متفرقه با بودجه ريزى عملياتى و با اصول 
ــخگويى  ــفافيت و پاس ــدد بودجه ريزى مانند ش متع
مغاير است، پيشنهاد مى شود مجلس شوراى اسالمى 
ــى از نحوه مصرف اين  ــال جارى گزارش كامل در س
ــى  ــارات از دولت مطالبه كند و در مرحله بررس اعتب
ــال آينده سعى در محدود كردن  و تصويب بودجه س
ــه عملكرد ارقام  ــا كند.با توجه ب ــل اين رديف ه كام
بودجه در سال گذشته، وضعيت بازار نفت، وضعيت 
ــازار در مجموع  ــرايط ب ــه ايران و ش ــا علي تحريم ه
پيش بينى مى شود در سال جارى منابع عمومى دولت 
ــود. با  ــدود 1,874 هزار ميليارد ريال محقق ش در ح
ــته و  ــال گذش ــه به عملكرد ارقام بودجه در س توج
ــود هزينه ها  ضرايب حقوقى كاركنان پيش بينى مى ش
در حد 1560 هزار ميليارد ريال قابل كنترل باشد و با 
فرض تحقق 50 هزار ميليارد ريالى در قسمت تملك 
ــترس براى اختصاص  دارايى هاى مالى، منابع در دس
ــرمايه اى مبلغ 264  به طرح هاى تملك دارايى هاى س
هزار ميليارد ريال خواهد بود.چنانچه منابع در شش 
ــود دولت  ــور كامل محقق ش ــال به ط ــه اول س ماه
ــد تا 162 هزار ميليارد ريال ديگر نيز مصرف  مى توان
ــش ماهه  ــان مى دهد منابع در ش كند كه برآوردها نش
اول سال به طور كامل محقق نخواهد شد، لذا دولت 
بايد دولت بودجه سال جارى را صرفنظر از اين رقم 
اجرا كند. چنانچه عوايد نفتى بيش از ارقام مصوب و 
پيش بينى شده در قانون بودجه محقق شود (موضوعى 
كه با توجه به گزارش هاى اخير درباره صادرات نفت 
ــد)، در اين  ــايد چندان دور از واقعيت نباش ايران ش
ــت. يك  صورت روش مواجهه با آن داراى ابهام اس
تفسير آن است كه به موجب اصل پنجاه وسوم قانون 
ــى دولت اجازه مصرف آن را نخواهد داشت؛  اساس
ــمت منابع آن تصويب شده، اما سمت  زيرا با آنكه س
مصارف آن در مذاكرات مجلس حذف شد يعنى هيچ 
رديف بودجه اى يا اعتبارى در جداول بودجه ندارد، 
ــت مى تواند با ارائه اليحه متمم بودجه اجازه  اما دول
مصرف آن را از مجلس شوراى اسالمى اخذ كند، در 
مجموع الزم است كه اين ابهام مرتفع گردد.با توجه 
ــاى متفرقه با بودجه ريزى  ــه اين كه وجود رديف ه ب
عملياتى و با اصول متعدد بودجه ريزى مانند شفافيت 
ــت، پيشنهاد مى شود مجلس  و پاسخگويى مغاير اس
ــال جارى گزارش كاملى از  ــالمى در س ــوراى اس ش
نحوه مصرف اين اعتبارات از دولت مطالبه كند و در 
مرحله بررسى و تصويب بودجه سال آينده سعى در 

محدود كردن كامل اين رديف ها كند.

300 ميليارد تومان اعتبار 

براى طرح هاى آبيارى نوين
ــون و 500 هزار  ــئول گفت: يك ميلي يك مقام مس
ــور تحت پوشش طرح هاى نوين  هكتار از اراضى كش
ــال تاكنون بيش از 300  آبيارى قرار دارد و از ابتداى س
ميليارد تومان اعتبار براى اجراى اين طرح ها صرف شده 
است.به گزارش مهر، على مراد اكبرى با اشاره به اينكه 
ــور تحت  يك ميليون و 500 هزار هكتار از اراضى كش
پوشش طرح هاى نوين آبيارى قرار دارد، از اختصاص 
ــعه طرح هاى  ــان اعتبار براى توس ــارد توم 1217 ميلي

ــال با اختصاص اين  آبيارى نوين خبر داد و افزود: امس
ميزان اعتبار طرح هاى آبيارى تحت فشار و قطره اى در 
ــور اجرا  200 هزار هكتار از اراضى زراعى و باغى كش

ــاورزى  ــود.معاون آب و خاك وزارت جهاد كش مى ش
ــار مورد نياز اجراى طرح  ــا بيان اينكه 85 درصد اعتب ب
ــوض و 15 درصد باقى مانده برعهده بهره برداران  بالع
است،  افزود: از ابتداى سال تاكنون بيش از 300 ميليارد 
تومان اعتبار براى اجراى طرح هاى توسعه آبيارى نوين 
صرف شده است ضمن اينكه  265 ميليارد تومان نيز در 
چند روز گذشته براى ادامه اجراى طرح ها اختصاص 
يافت.وى افزود:در صورت تخصيص كامل اعتبارات تا 
ــال 350 تا 400 هزار هكتار از اراضى تحت  پايان امس

پوشش روش هاى نوين آبيارى قرار خواهد گرفت.

ايران به دنبال 
خريد هواپيماهاى روسى

سرپرست سازمان هواپيمايى كشورى گفت كه ايران 
ــاوگان هوايى خود با هواپيماهاى  اميدوار به تقويت ن
ساخت روسيه است.به گزارش ايسنا محمد خدا كرمى 
ــازمان هواپيمايى كشورى به خبرگزارى  سرپرست س
روسى اسپوتينك گفت: ايران در حال برنامه ريزى براى 
گفت وگو با روسيه در زمينه خريد هواپيماى مسافربرى 
ــكارى با تمام  ــاده هم ــزود: ما آم ــت.خداكرمى اف اس
شركتهاى سازنده هواپيما در جهان از جمله شركتهاى 
ــتيم. گفت وگوهايى بين تهران و مسكو در  روسى هس
ــد.وى گفت: ما اميدواريم  اين زمينه برگزار خواهد ش
ــيه  ــاخت روس ناوگان هوايى خود را با هواپيماهاى س
تقويت كنيم.ابراز اميدوارى سرپرست سازمان هواپيمايى 
ــورى به خريد هواپيما از روسيه در شرايطى است  كش
كه با توجه به آمار باالى سقوط هواپيماهاى روسى در 
ــور، مردم ذهنيت خوبى نسبت به هواپيماهاى اين  كش

كشور ندارند.

پرداخت يارانه 17 هزار خانوار 
از حذف شدگان 

ــاون، كار و رفاه اجتماعى درباره  قائم مقام وزير تع
ــدگان و معوقات  نحوه برقرارى مجدد يارانه حذف ش
چند ماه گذشته شفاف سازى كرد و گفت: افراد معترض 
ــامانه مورد بررسى مجدد قرار مى گيرند. با ثبت در س
ــن فيروزآبادى در گفت وگو با فارس،  ــيد ابوالحس س
ــؤال كه برخى از افراد حذف شده،  ــخ به اين س در پاس
ــه بوده اند كه بر همين  ــد، كارگر و نيازمند جامع كارمن
اساس، اعتراضاتى را در سامانه اعالمى وزارت تعاون، 
ــاه اجتماعى مطرح كرده اند. آيا برنامه اى براى  كار و رف
ساماندهى وضعيت به وجود آمده داريد يا خير، اظهار 
داشت: تاكنون 17 هزار خانوار مورد بررسى مجدد قرار 
ــد؛ اين افراد  ــه يارانه آنان مجدداً برقرار ش گرفته اند ك
ــده هستند.وى  درصد كمى از افراد معترض ثبت نام ش
افزود: اين اقدام كه يارانه افراد غيرنيازمند حذف شود، 
ادامه خواهد داشت و اعتراض افرادى كه نيازمند هستند 
ــرار گرفته و يارانه آنها  ــى ق به طور روزانه مورد بررس
مجدداً برقرار خواهد شد.فيروزآبادى با اشاره به اينكه به 
تمام درخواست هاى اعتراضى حذف يارانه پاسخ داده 
ــخيص داده شود   ــد، گفت: افرادى را كه تش خواهد ش
ــتحق دريافت يارانه هستند، مجدداً پرداختى يارانه  مس

آنها برقرار خواهد شد.

سفر هيات اقتصادى جمهورى 
آذربايجان به تهران

ــورمان در باكو از سفر هيات اقتصادى و  سفير كش
ــان به ايران خبرداد و گفت: اميدواريم  تجارى آذربايج
ــعه يابد. روابط تهران و باكو نيز در اين چارچوب توس
ــنا، محسن پاك آيين در ديدار با شاهين  به گزارش ايس
مصطفى اف، وزير صنعت و اقتصاد جمهورى آذربايجان 
ــفر هيات اقتصادى و تجارى آذربايجان به  پيرامون س
ــاهين  ــران بحث و تبادل نظر كردند.در اين ديدار ش اي
مصطفى اف توافق ايران و كشورهاى 1+5 را يك اقدام 
مهم در جهت ايجاد ثبات و امنيت در منطقه دانست و 
ــركت  افزود: باكو هيچ گاه در تحريم هاى ضد ايرانى ش
نداشته و از برنامه صلح آميز هسته اى ايران حمايت كرده 
است.وى سفر خود به تهران همراه با يك هيات بزرگ 
ــكل از مقامات دولتى و اصحاب بخش  اقتصادى متش
خصوصى را در جهت افزايش همكارى هاى اقتصادى 
و مبادالت تجارى دانست و گفت: نتايج اين سفر مقدمه 
برگزارى موفقيت آميز دهمين اجالس كميسيون مشترك 

اقتصادى دو كشور در نيمه دوم سال جارى است.

حجم مبادالت اقتصادى
 ايران و قطر 500 ميليون دالر

ــراى افزايش  ــفير قطر در ايران به برنامه ريزى ب س
ــاره كرد  ــبات حمل و نقل هوايى ايران و قطر اش مناس
و گفت: در حال حاضر حجم مبادالت اقتصادى ايران 
ــت كه هدفگذارى  ــاالنه 500 ميليون دالر اس و قطر س
ــه گزارش خبرگزارى  ــم اين رقم افزايش يابد.ب كرد ه اي
فارس، سطح روابط اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى دو 
كشور ايران و قطر مطلوب است و كشور قطر همواره 
تالش مى كند تعامالت اقتصادى مناسبى با ايران داشته 
باشد.اين را «على بن حمد بن على السليطى» سفير قطر 
ــت دولت ايران با قطر از  در ايران مى گويد و معتقد اس
ــته روابط مناسبى با يكديگر داشتند و اين روابط  گذش
ــيه مراسم توسعه  ــت.وى كه در حاش در حال ارتقا اس
ــخن  پروازهاى هواپيمايى ملى قطر بين ايران و قطر س
ــط تجارى، اقتصادى و  ــت، افزود: زيربناى رواب مى گف
ــور قديمى و محكم است؛  براى  حمل و نقلى دو كش
ــل هوايى موجود  ــترش همكارى هاى حمل و نق گس
بين دو طرف الزم است تعامالت نسبت به قبل بيشتر 
توسعه يابد و پايدارتر شود كه در اين راستا برنامه ريزى 
كرده ايم.سفير قطر در ايران حجم مبادالت اقتصادى بين 
دو كشور را در حال حاضر رقم 500 ميليون دالر عنوان 
ــرد و گفت كه با تعامالت فى ما بين،  اين رقم افزايش  ك

خواهد يافت.

ــنبه مورخ هفتم مردادماه  در روز معامالتى چهارش
ــاهد رشد شاخص كل بازار بورس براى دومين روز  ش
ــور پس از اعالم توافق  ــرمايه كش پياپى بوديم. بازار س
هسته اى برخالف انتظارات عمومى روى خوشى به آن 
ــان نداد و چندين روز متوالى كاهش در قيمت ها و  نش
شاخص را شاهد بوديم. داليلى كه مى توان براى بازگشت 
روند نزولى بازار سرمايه به حالت صعودى در دو روز 
ــد عبارتند از: رسيدن قيمت بسيارى  گذشته متصور ش
از نمادها به كف حمايتى خود و ايجاد شرايط مناسب 
ــرمايه گذارى در اين شركت ها از منظر تحليل  براى س
ــفر وزير امور خارجه فرانسه به ايران پس  تكنيكال، س
از 12 سال و قول مساعد وى براى ورود سرمايه گذاران 
آن كشور به ايران در قالب هيات هاى تجارى و همچنين 
ــت وزير فرانسه از  ــمى فرانسوا اوالند نخس دعوت رس

رئيس جمهور كشورمان به فرانسه، شنيده هايى مبنى بر 
عالقه مندى شركت هاى خودروساز خارجى نظير بنز و 
رنو براى ورود و سرمايه گذارى در صنعت خودروسازى 

كشور و اخبار مثبت ديگر از اين  دست.
ــنبه شاخص كل  در پايان كار روز معامالتى چهارش
ــيد؛  ــورس با 291 واحد افزايش به عدد 66/780 رس ب
ــوالت دارويى  ــى و مواد و محص صنايع فلزات اساس
ــترين تأثير منفى و همچنين صنايع خدمات فنى و  بيش
مهندسى، حمل ونقل، خودرو و ساخت قطعات بيشترين 
ــتند. نمادهايى كه  ــاخص كل داش تأثير مثبت را در ش
ــاخص داشتند عبارت اند  بيشترين تأثير منفى را در ش

ــا 134/5 واحد، پارس  ــى مس (فملى) ب از: صنايع مل
دارو (دپارس) با 14/6 واحد؛ همچنين شركت هايى كه 
ــاخص كل بورس داشتند  باالترين تأثير مثبت را در ش
ــتيرانى جمهورى اسالمى (حكشتى)  عبارت اند از كش
ــروه مپنا (مپنا) با 77/8 واحد و بانك  با 89/8 واحد، گ
ــد. در بازار فرابورس  تجارت (وتجارت) با 47,6 واح
ايران نيز شاخص با افزايش 5/8 واحدى به رقم 784/4 
ــه ميزان 0/57  ــيمى مارون (مارون) ب ــيد كه پتروش رس
ــيمى جم (جم) با  ــترين تأثير منفى و پتروش واحد بيش
ــاخص  ــترين تأثير مثبت را در اين ش 3/92 واحد بيش

ــخاص در بازار، مبلغ  ــته اند.  از منظر عملكرد اش داش

فروش حقيقى ها986/204 ميليون ريال و خريد آن ها به 
مبلغ 1/100/072  ميليون ريال رسيد، همچنين اشخاص 
ــوع 840/687  ميليون ريال فروش و  حقوقى در مجم
726/819  ميليون ريال خريد داشتند كه اين اعداد نشان 

مى دهد سهم خريدوفروش حقيقى ها و حقوقى هاى بازار 
تقريباً نزديك به هم  بوده و اين نزديكى ناشى از ثبات 
و تعادل نسبى بازار و ديد مشترك اغلب سرمايه گذاران 
ــور است.  در  به آينده اقتصاد و بنگاه هاى اقتصادى كش
مورد روزهاى آتى بازار سرمايه مى توان گفت با توجه 
به حمايت تمام قد وزراى امور خارجه و انرژى از توافق 
ــه كنگره و همچنين احتمال باالى  ــته اى در جلس هس
موافقت با آن، مى توان به آينده اقتصاد ايران خوش بين 
بود و انتظار اخبار مثبت ترى از شركت ها و بازار سرمايه 

كشورمان داشت.

بورس
دومين روز صعود شاخص بورس 

مسعود شرفى

ــاون وزير صنعت، داليل اصلى كاهش حجم  مع
ــال را  ــران در 4 ماهه اول امس ــارت خارجى اي تج
ــى  ــرخ ارز و دلواپس ــدگان از ن ــى صادركنن نگران
ــونامى واردات با ارزهاى بلوكه  واردكنندگان از س
ــت. تازه ترين آمارهاى گمرك ايران از  ــده دانس ش
سقوط 17/5 درصدى حجم تجارت خارجى ايران 
در 4 ماهه اول امسال حكايت دارد به طورى كه در 
اين مدت صادرات 15/20 درصد و واردات 20/18 

درصد نشان مى دهد. 
ــال جارى تا پايان  ــاس، از ابتداى س برهمين اس
تيرماه حجم صادرات 14 ميليارد و 15 ميليون دالر 
ــون دالر  ــارد و 822 ميلي ــم واردات 13 ميلي و حج
ــت. ولى اهللا افخمى راد رئيس كل  ــده اس گزارش ش
ــعه تجارت ايران در گفت وگو با مهر  ــازمان توس س
ــفارش واردات در 4  از كاهش 80 درصدى ثبت س
ــال جارى خبرداد و گفت: برخى از  ماهه نخست س
ــونامى واردات  ــدگان به دليل نگرانى از س توليدكنن
ــازى منابع بلوكه  ــس از توافق و همزمان با آزادس پ
شده ايران در خارج از كشور، خريد مواد اوليه خود 
ــد اين فضا به  ــد كه به نظر مى رس ــش داده ان را كاه
نفع اقتصاد كشور نيست.معاون وزير صنعت، معدن 

ــال، صادركنندگان به  ــارت افزود: در عين ح و تج
ــل بيم از كاهش نرخ ارز در دوران پس از توافق  دلي
ــرمايه گذاران خارجى، صادرات خود را  و ورود س
ــتر  كندتر كرده و انگيزه الزم را براى صادرات بيش
ــبات را  ندارند درحالى كه دولت تمامى اين محاس
ــرخ ارز اعمال خواهد كرد و مراقبت الزم را از  در ن
ــور صورت خواهد داد اما  ورود بى رويه كاال به كش
ــش واردات و صادرات از ابتداى  ــه هر روى، كاه ب
سال جارى مشهود است و اين امر، تجارت خارجى 

كشور را تحت الشعاع قرار داده است. 
وى تصريح كرد: منابع بلوكه شده ايران به ميزانى 
ــيل واردات را به راه اندازد و از  نيست كه بتواند س
ــوى ديگر، دولت خود به اين موضوع حساسيت  س
ويژه دارد و حتى در مذاكراتى نيز كه وزير صنعت، 
ــدن و تجارت با هيات هاى خارجى دارد، بر اين  مع
نكته تاكيد مى كند كه قصد ايران از گسترش روابط 
ــورهاى دنيا، واردات نيست.به  ــاير كش تجارى با س
ــش از هر زمان  ــى راد، اقتصاد ايران بي اعتقاد افخم
ــاز دارد و اگر  ــرمايه گذارى خارجى ني ــر به س ديگ
سرمايه گذاران خارجى وارد ايران شوند، بانك هاى 

خارجى هم مى آيند.

ــد صنايع در  ــش از 92 درص ــروه اقتصادى: بي گ
كشور صنايع كوچك هستند.به گزارش مردم ساالرى، 
ــهرك هاى صنعتى استان  عبدالقهار ناصحي رييس ش
قزوين در آستانه 21مرداد روز ملى حمايت از صنايع 
ــه در تور صنعتى و  ــك در جمع خبرنگارانى ك كوچ
خبرى بازديد از برخى واحدهاى موفق استان قزوين 
حضور داشتند با اشاره به ماموريت و اهداف سازمان 
ــران در  ــهرك ها ي صنعتي اي ــك و ش ــع كوچ صناي
ــرمايه گذاران گفت: صنايع كوچك در  حمايت از س
ــتغال پايدار و  ــال حاضر نقش مهمى  در ايجاد اش ح
ــد.وي افزود: در حال حاضر  رونق اقتصاد ايفا مى كن
ــتغالزايي 700 هزار نفر  ــزار واحد صنعتي با اش 34 ه

ــتغالزايى كل واحدهاى صنعتى  معادل 42 درصد اش
ــان داده اند.ناصحي بيان  جايگاه خود را به خوبي نش
ــرمايه گذاري در صنايع كوچك معادل  كرد: ميزان س
ــتغالزايي دو برابر است. مدير عامل  24 درصد اما اش

ــتان قزوين تصريح  ــهرك هاي صنعتي اس شركت ش
ــرد: وقتي واحدهايي در مقياس كوچك به صورت  ك
ــواد اوليه دچار  ــرادي فعاليت مى كنند در تامين م انف
ــوند و در وقت فروش قادر به رقابت  ــكل مى ش مش
ــا تاكيد مقام معظم  ــتند لذا ب با واحدهاي بزرگ نيس

ــتيم و  ــري در حمايت از اين واحدها جدي هس رهب
ــه هاي صنعتي براي تداوم فعاليت آنها  با ايجاد خوش
گام برداشته ايم. وي اضافه كرد: در حال حاضر 941 
ــهرك صنعتي مصوب داريم، 750 شهرك و ناحيه  ش
صنعتي در كل كشور به بهره برداري رسيده، 64هزار 
ــره واگذاري زمين صورت گرفته، 34 هزار  و 736 فق
ــيده و 990 هزار شغل ايجاد  واحد به بهره برداري رس
كرده است. ناصحي گفت: ايجاد مراكز خدمات كسب 
و كار، حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي در موضوع 
ــكالت صنايع كوچك، تسهيالت ارزان  بررسي مش
قيمت تا پنج درصد زيرقيمت مصوب بانك مركزي، 
ــكيل  ــاي بانكي از طريق تش ــن ضمانت نامه ه تامي
صندوق ضمانت صنايع كوچك از راهكارهاي پيش 
ــده براي حمايت از اين صنايع است. گفتنى  بيني ش
ــانه اي و صنعتي خبرنگاران از  ــت در اين تور رس اس
ــتان از جمله شركت  واحدهاي صنعتي شاخص اس
ــتر، آسياناما  نفيس نخ توليدكننده انواع نخ هاي پلي اس
ــي ان جي، شركت تاژ  بزرگترين توليدكننده مخازن س
توليدكننده مواد بهداشتي و شوينده در شهرك صنعتي 
ليا بازديد كردند و با روند توليد واحدها و مشكالت 

آنها آشنا شدند.
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گروه اقتصادى: حجم پايه پولى در 12 ماه منتهى به 
خرداد امسال با 16/6 درصد افزايش (5/7 هزار ميليارد 
ريال افزايش) به 2//1317 هزار ميليارد رسيد.به گزارش 
ــى بانك مركزى، حجم نقدينگى در پايان  روابط عموم
ــيد كه  ــال 1394 به 8166/7 هزار ميليارد رس خرداد س
نسبت به پايان سال 1393 از رشدى معادل 4/4 درصد 
برخوردار بوده است. رشد نقدينگى در اين دوره، متاثر 
ــد 3/9 درصدى ضريب فزاينده نقدينگى و 0/4   از رش
ــتمرار بهبود  ــى بوده كه نمايانگر اس ــدى پايه پول درص
ــال 1394 مى باشد. رشد  ــد نقدينگى در س تركيب رش
ــى در دوازده ماهه منتهى به خرداد 1394 معادل  نقدينگ
ــت.گفتنى است رشد نقدينگى در  22/7 درصد بوده اس

ــرداد 1393 به صورت غير  ــه منتهى به  خ دوازده ماه
ــن معادل 40/7  درصد بوده كه13/5 واحد درصد  همگ
آن به افزايش پوشش آمارى مربوط بوده است. از اين رو 
ــد همگن نقدينگى  پس از همگن كردن رقم مزبور رش
ــرداد 1393 معادل 27/2  ــى به خ ــه منته در دوازده ماه

ــاس اين گزارش، حجم پايه  ــت. براس درصد بوده اس
پولى در پايان خرداد سال 1394 نيز با رشدى معادل0/4 
ــفند 1393 (5/7 هزار ميليارد  درصد نسبت به پايان اس
ريال افزايش) به 17/13/2 هزار ميليارد رسيد.رشد پايه 
پولى در 12 ماه منتهى به خرداد سال 1394 معادل 13/6 
ــت. در ميان اجزاى مختلف پايه پولى،  درصد بوده اس
خالص مطالبات بانك مركزى از بخش دولتى با سهمى 
فزاينده معادل 6/1 واحد درصد، مهمترين عامل فزاينده 
ــد پايه پولى بوده است. افزايش بدهى بخش دولتى  رش
ــبكه بانكى در سه ماهه ابتدايى سال 1394، عمدتًا  به ش
به استفاده دولت از منابع بانك مركزى در قالب حساب  
ــال هاى قبل  تنخواه گردان خزانه بوده كه مطابق روال س
ــال  ــات قانونى موجود در اين زمينه، تا پايان س و الزام

ــد. افزون بر اين، خالص دارايى هاى  ــويه خواهد ش تس
ــوان دومين عامل افزايش  ــى بانك مركزى به عن خارج
ــه ماهه اول سال جارى، سهمى فزاينده  پايه پولى در س
ــد پايه پولى داشته كه  معادل 5/2  واحد درصد در رش
ــده و فاقد اثر پولى  ــى ش عمدتاً از افزايش نرخ ارز ناش
است.الزم به ذكر است جزء خالص ساير اقالم سهمى 
ــد پايه پولى در سه  كاهنده اى معادل7/5 درصد در رش
ــت. در اين گزارش آمده  ــال 1394 داشته اس ماه اول س
است: مضاف بر اين، مطالبات بانك مركزى از بانك ها 
ــهمى كاهنده معادل3,4 واحد درصد، ديگر عامل  با س
كاهنده رشد پايه پولى در سه ماهه اول سال 1394 بوده 
است. حجم بدهى بانك ها به بانك مركزى در سه ماهه 
ــال جارى معادل 5/2 درصد (44/4 هزار ميليارد  اول س

ــى بدهى بانك ها به  ــته است. بررس ريال) كاهش داش
ــان مى دهد عامل  بانك مركزى در گروه هاى بانكى نش
اصلى تغييرات بدهى بانك ها به بانك مركزى، به كاهش 
ــك مركزى مربوط  ــاى غيردولتى به بان ــى بانك ه بده
ــت.مانده بدهى بانك هاى غيردولتى (به غير از  بوده اس
بانكهاى خصوصى شده) در سه ماهه ابتدايى سال جارى 
ــته است.  به ميزان 115/6 هزار ميليارد ريال كاهش داش
كاهش مطالبات بانك مركزى از بانك هاى مذكور بيانگر 
اقدامات مناسب بانك مركزى در راستاى پيگيرى مستمر 
ــرد انضباط گرايانه و برخورد نظارتى با بانك ها و  رويك
ــات بدهكار بوده كه از سال گذشته شروع شده  موسس
ــنبه مورخ 6 مرداد 1394  ــه روز سه ش ــت. در جلس اس
شوراى پول و اعتبار،  آخرين تحوالت متغيرهاى پولى به 
شرح فوق توسط معاونت اقتصادى بانك مركزى ارائه 
ــورا ضمن قدردانى از تالش هاى اين  شد و اعضاى ش
بانك، بر تداوم رويكردهاى اتخاذ شده در زمينه تقويت 

انضباط پولى در كشور تاكيد كردند.

تازه ترين گزارش متغيرهاى پولى منتشر شد
كاهش بدهى بانك ها به بانك مركزى 


