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اقتصادی

سرانجام، گاز به زاهدان رسید
تنها مرکز استان باقی مانده کشور  به شبکه سراسری گاز متصل شد /  این طرح، صرفه جویی ارزی معادل ساالنه 660 میلیون دالر به همراه دارد

 زنگنه:  سه قرارداد جدید نفتی
 در حال انعقاد است

وزیر نفت گفت: به غیر از توتال کارهای مربوط به سه 
قـــرارداد دیگر هم در حال انجام اســـت. بیژن نامدار 
زنگنه در پاسخ به این ســـؤال که نخستین قرارداد در 
مدل جدید چه زمانی منعقد می شود؟ گفت: کارهای 
مربوط به چند قرارداد به همین شکل در حال انجام است باید ببینیم کدام یک 
زودتر نهایی می شود البته فکر می کنم این فرآیند در سال آینده به نتیجه برسد 
چرا که امســـال تا پایان ســـال به انعقاد قرارداد جدیدی نمی  رسیم. وزیر نفت 
درادامـــه از آغاز فرآیند مناقصه های نفتی خبر داد و گفت: این مناقصه قبل از 
عید برگزار می شـــود.وی در مورد میزان تولید نفت ایران در فوریه توضیح داد: 
میزان تولید ما با چیزی که آنها اعالم می کنند تفاوت دارد. در حال حاضر تولید 

ما بیش از ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه است. 

70هزار طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد
معاون امور فنی و توســـعه امور زیربنایی ســـازمان برنامه و بودجه 
کشـــور گفت: 7۰هزار طرح نیمه تمام در کشـــور وجود دارد که برای 
تکمیل آنها بـــه حدود 4۰۰ هـــزار میلیارد تومان اعتبار نیاز اســـت. 
به گـــزارش ایرنا، غالمرضا شـــافعی روز سه شـــنبه در کارگروه امور 
زیربنایی استان کرمان افزود: برای تکمیل طرح های نیمه تمام در 
کشـــور با اعتبارات کنونی حداقل 1۰ ســـال زمان نیاز است. وی بیان 
کرد: 144هزار میلیارد تومان برای طرح های ســـال جاری نیاز داریم 
و امکان تعریف طرح جدید وجود ندارد.شـــافعی با اشاره به اینکه 
حدود 2۰۰ هزار کیلومتر راه در کشـــور وجود دارد، افزود: هشت هزار 
میلیارد تومان اعتبار باید به این بخش تزریق شـــود تا راه های کشور 

تعمیر و نگهداری شود.

بلیت اتوبوس و قطار نوروزی گران  نمی شود
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: نوروز ۹۶ بهای 
بلیت اتوبـــوس و قطار افزایـــش نمی یابد.به گزارش خبرگزاری صداوســـیما، 
محمود نوابی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود: در سال های گذشته بهای 
بلیت هـــای اتوبوس ها و قطارها برای تعطیالت نوروز 2۰ درصد گران می شـــد 
که امســـال این اتفاق نمی افتد. نوابی دربـــاره بهای بلیت هواپیماها نیز گفت: 
افزایش در مســـیرهای پرتردد مانند ایام اربعین محاسبه می شود.وی با بیان 
اینکه ۸۰۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشـــور فعالند و ۵ سال است طرح 
فروش الکترونیکی در واحدهای صنفی اجرا نشـــده اســـت، افزود: تنظیم بازار 

فقط با نظارت امکان پذیر نیست.

دورخیز توتال برای خرید سهام تأسیسات >ال ان جی< ایران
توتال برای خرید ســـهام چندین میلیارد دالری تأسیســـات نیمه 
ســـاخت صادرات ال ان جی ایران دورخیز کرده اســـت.به گزارش 
رویترز، توتال درحال مذاکره با ایران اســـت تا یک سهام چندین 
میلیارد دالری تأسیســـات نیمه ســـاخت صـــادرات ال ان جی این 
کشور را بخرد. به گفته دو منبع آگاه، این غول نفتی فرانسوی یکی 
از نخســـتین شـــرکت هایی اســـت که با ایران پس از لغو تحریم ها 
قـــرارداد منعقد کرد و اکنون تـــالش می کند تا به بخش ال ان جی 

ایران وارد شود. 

پس از ســال ها انتظار  و  با  حضور رئیس جمهوری

و نبود گاز طبیعی به میزان کافی. اما دولت 
یازدهم از یک سو توسعه میدان مشترک 
پارس جنوبی را سرعت بخشید و از سوی 
ــتاهای  ــ ــــهرها و روس ــانی به ش ــ دیگر گازرس

باقیمانده را در دستور کار قرار داد.
ë هفته های بدون گاز، خداحافظ

ــال ها از یکی از  ــ ــه س ــ ــدان ک ــ ــردم زاه ــ م
ــره بودند،  ــ ــدادادی بی به ــ ــای خ ــ نعمت ه
ــــدند  ــته از این محرومیت رها ش ــ روز گذش
ــترکان گاز  ــ ــتن آنها به جمع مش ــ ــا پیوس ــ و ب
ــه باالی  ــ ــــهری ب ــور ضریب نفوذ گاز ش ــ کش
۹۸درصد رسید.  البته زمان می برد تا آنها 
طعم وجود گاز را در منازل خود بچشند اما 
همین که گاز به زاهدان رسیده، روزنه های 
امید در دلشان روشن شده است. سرحدی 
یکی از ساکنان زاهدان است، او در گفت و گو 
با »ایران« از روزهای سخت بی گازی گفت 
و اینکه االن چقدر او و همشهری هایش به 
ــده اند. وی با بیان اینکه  ــ آینده امیدوار تر ش
ــز و گرمایش  ــ ــرای پخت و پ ــ ــود گاز ب ــ »در نب
منازلمان از نفت و کپسول های گاز استفاده 
می کردیم«، اظهار کرد: هفته هایی بود که 
ــتان بدون گاز زندگی  ــ ــرمای زمس ــ در اوج س
ــتمان  ــ ــول گاز به دس ــ ــــم، چراکه کپس کردی
ــید؛ روزهای سختی که چندسالی  ــ نمی رس
است هیچ کدام از شهرنشینان کشور تجربه 
ــته اند اما ما در مرکز سیستان و  ــ آن را نداش
ــتان با آن  مواجه بودیم. سرحدی  ــ بلوچس
با بیان اینکه مردم شهر خوشحالند چراکه 
ــول ها و نبود  ــ ــا کپس ــ ــــی گاز ب دوره کم فروش
ــــت، گفت: امیدواریم  آن به سر رسیده اس
ــهر و  ــ ــــل ش ــــی گاز در داخ ــزودی لوله کش ــ ب
رساندن آن به درب منازل نیز تمام شود و 

بتوانیم از این نعمت بهره ببریم.
ë گازرسانی از ایرانشهر به زاهدان

ــه زاهدان  ــ ــال گاز از چابهار ب ــ ــــط انتق خ
ــا قطر ۳۶ اینچ در  ــ به طول 2۶2 کیلومتر ب
امتداد خط لوله هفتم سراسری گاز است 
ــر گاز طبیعی را از  ــ ــا طول ۹۰7 کیلومت ــ که ب
عسلویه به ایرانشهر منتقل می کند و سال 

۸۹ مورد بهره برداری قرار گرفت.
ــــت در امور  ــر نف ــ ــاون وزی ــ ــه گفته مع ــ ب
ــــن طرح  ــرداری از ای ــ ــا بهره ب ــ ــانی؛ ب ــ گازرس
ــتان  ــ ــر نیروگاه ها و صنایع این اس ــ ــــالوه ب ع
ــهر زاهدان از  ــ ــغ بر 11۰هزار خانوار در ش ــ بال
نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد. 
همچنین صرفه جویی ارزی معادل ساالنه 
ــــق جایگزینی  ــون دالر را از طری ــ ۶۶۰ میلی
ــراه دارد  ــ ــــوخت های مایع به هم ــا س ــ گاز ب
ــــن طرح زمینه  ــه با اجرای ای ــ به طوری ک
ــتغال،  ــ اش ــادی  ــ اقتص ــــق  رون و  ــــعه  توس
ــه ای و  ــ ــــی و منطق ــــت مل ــــش امنی افزای
ــتان  ــ اس در  ــــی  اجتماع ــاه  ــ رف ــترش  ــ گس
سیستان و بلوچستان فراهم خواهد شد.

ë زابل مقصد بعدی گاز
ــــدی این خط لوله انتقال گاز به  فاز بع
ــــت و در برنامه های آینده شرکت  زابل اس
ــــعه گاز قرار دارد. با پایان  مهندسی و توس
ــانی به این استان طی  ــ یافتن طرح گازرس
ــانی به  ــ ــــن گازرس ــال آینده جش ــ ــا ۳ س ــ 2 ت
ــبکه گاز و تکمیل  ــ ــتان فاقد ش ــ آخرین اس
گاز رسانی کشور برگزار می شود. این طرح 
ــه  ــ ــــی در منطق ــــعه صنعت ــات توس ــ مقدم
ــــم می کند و  ــران را فراه ــ ــتراتژیک مک ــ اس
ــه در زمینه  ــ ــــری از این خط لول ــا بهره گی ــ ب
ــتان نقش  ــ ــد و پاکس ــ ــه هن ــ ــادرات گاز ب ــ ص
ــرژی منطقه و جهان  ــ ایران در تحوالت ان

پر رنگ تر خواهد شد.

است و به گفته عراقی این کار در یک سال 
ــتری به خود گرفت؛ به  ــ ــتاب بیش ــ اخیر ش
طوری که در این مدت اعتبارات این طرح 

در کوتاه ترین زمان ممکن تزریق شد.
ë دولت یازدهم کاری کرد، کارستان

این طرح یکی از اقدامات ممتاز دولت 
ــوری که  ــ ــــی رود. به ط ــــمار م یازدهم به ش
ــــی گاز آن را نماد  ــــرکت مل ــــل ش مدیرعام
تدبیر دولت یازدهم و توجه آن به عدالت 
اجتماعی در زمینه برخورداری از نعمت 
ــر تنها متعلق به  ــ ــد. اما این نظ ــ گاز می دان
مقامات دولتی نیست. مردم و نمایندگان 
این استان در مجلس شورای اسالمی نیز 

همین اعتقاد را دارند.
علیم یارمحمدی نماینده مردم زاهدان 
ــــالمی در گفت و گو  ــورای اس ــ ــــس ش در مجل
ــــرح یکی از  ــرد: این ط ــ ــران« اظهار ک ــ ــا »ای ــ ب
بزرگ ترین طرح های عمرانی کشور بود که 
ــرانجام رسید.  ــ با همت دولت یازدهم به س
ــژه دولت به تأمین  ــ ــکر از توجه وی ــ وی با تش
ــات اجرایی آن  ــ ــرح و عملی ــ ــــن ط ــار ای ــ اعتب
ــتان سیستان و  ــ ادامه داد: ما نمایندگان اس
بلوچستان این دو سال کار شرکت ملی گاز 
ــــم و مالحظه کردیم که  را تعقیب می کردی
ــــت و هم معاون  ــــن مدت هم وزیر نف در ای
ــه همتی را برای  ــ ــــرکت ملی گاز چ وی در ش
ــاندن طرح به کار بستند و  ــ ــرانجام رس ــ به س
ــــحالی است که دولت پیگیر  این جای خوش
ــــت. یارمحمدی اذعان  مشکالت مردم اس
ــتان و  ــ ــــعه سیس ــرد: اکنون مقدمات توس ــ ک
بلوچستان فراهم شده و زمان آن فرا رسیده 
ــتغال آفرینی و  ــ ــــدان خود را برای اش که زاه

توسعه آماده کند.
ــردم زاهدان  ــ به اعتقاد این نماینده م
ــتان. او  ــ ــرد، کارس ــ ــــم کاری ک ــــت یازده دول
ــده  ــ ــــبب ش ــوارد متعددی س ــ ــد: م ــ می گوی
ــال های اخیر با  ــ ــــرح در س ــــن ط ــود که ای ــ ب
ــتان  ــ وجود پیگیری های نمایندگان این اس
پیشرفت نداشته باشد. از جمله تحریم ها و 
کمبود منابع مالی، عدم مدیریت صحیح 
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ë کاهش 73 درصدی واردات سیگار
علـــی اصغـــر رمـــزی ، رئیـــس مرکز 
برنامه ریـــزی و نظـــارت بـــر دخانیات 
وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت 
اعالم کرد: بررســـی آمارهای 11 ماهه 
امسال نشـــان می دهد حجم واردات 
سیگار نســـبت به دوره مشابه پارسال 
7۳ درصـــد کاهـــش یافـــت. واردات 
رسمی دراین مدت سه میلیارد و ۹۰۰ 
میلیون نخ  و در دوره مشابه پارسال 14 
میلیارد و 4۰۰ میلیون نخ وارد کشـــور 

شد. / وزارت صنعت
ë سرانجام شکایت از خودروسازان 

در 74 درصـــد شـــکایت های صورت 
گرفتـــه از خودروســـازان، رأی بـــه نفع 
مشـــتریان صادر و منجر بـــه دریافت 
خســـارت، تعویـــض خـــودرو و حـــل 
عیب شده است.براساس جدیدترین 
گـــزارش شـــرکت بازرســـی کیفیت و 
اســـتاندارد ایران، در میان 412 پرونده 
شکایت مصرف کنندگان که به نتیجه 
رســـیده، 12 درصد منجر بـــه دریافت 
خســـارت، 11 درصد منجر به تعویض 
خـــودرو و ۵1 درصـــد نیـــز منجـــر بـــه 
رفـــع عیـــب خودرو از ســـوی شـــرکت 

عرضه کننده شده است./ایسنا
ë  دلیل مسدود شدن حساب 

اتباع خارجی
مدیرکل اداره مبارزه با پولشویی بانک 
ملت با بیان اینکه طبق دستورالعمل 
قانون همه اتباع خارجی برای افتتاح 
حســـاب باید شـــماره فراگیر داشـــته 
باشـــند، گفت: حساب مشـــتریانی که 
شـــماره فراگیر نداشتند مسدود شد تا 
با مراجعه به شـــعبه، شـــماره فراگیر 
آنها صادر و ثبت شود. قاسم بختیاری 
با بیان اینکـــه این فرآینـــد در کمتر از 
2 ســـاعت انجام می شـــود، گفت: در 
این مـــدت 2۰ هزار مشـــتری به بانک 
مراجعه کـــرده و شـــماره فراگیر برای 
آنها صادر شده و حســـاب آنها فعال 

است./ فارس
ë نرخ جدید انواع ماهی اعالم شد 

رئیـــس اتحادیـــه پرنـــده و ماهی نرخ 
جدید انواع ماهی را در بازار اعالم کرد.

مهدی یوســـف خانی گفـــت: در حال 
حاضـــر، نرخ هر کیلوگرم ماهی شـــیر 
جنوب ۳۵ هزار تومـــان، کپور 14 هزار 
تومان، قـــزل آال 14 هزار تومان، شـــیر 

نیزه ای 1۶ هزار تومان است. /مهر

نــــــــــــــــرخ ارز

ســـــــــــکه و طال

شـاخص بورس هـای جهانی

بــــازار جـــــهانی 

3777

1201800

20837

1252

4082

677000

19118

55/79

4826

378000

7265

53/91

1056
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11807
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صنعت

77602
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85029
55074
165206

66473
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3

85
64
291
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تغییرمقدارعنوان شاخص

عطيهلباف

ــال ها تعلل باالخره  ــ گاز طبیعی بعد از س
ــــم به زاهدان، قلب  با تالش دولت یازده
ــید تا  ــ ــتان رس ــ ــتان و بلوچس ــ ــتان سیس ــ اس
شعله های امید را در دل مردم خونگرم و 
ــتان روشن کند و مقدمه ای  ــ نجیب  این اس
و  ــتغال زایی  ــ اش ــرای محرومیت زدایی،  ــ ب
ــود. به منظور افتتاح رسمی  ــ توسعه آن ش
ــات اجرایی  ــ ــرح و کلنگ زنی عملی ــ این ط
ــهر به چابهار روز  ــ ساخت خط لوله ایرانش
ــتان  ــ ــوری به این اس ــ ــته رئیس جمه ــ گذش
ــه دولت های زیادی وعده  ــ رفت. طرحی ک
ــتان و بلوچستان داده بودند  ــ آن را به سیس
ــــرفت فیزیکی  اما به دالیل متعددی پیش
ــــت و فقط در حد سخن باقی مانده  نداش
ــتور ویژه  ــ ــا اراده دولت یازدهم، دس ــ بود. ب
حسن روحانی و تالش شبانه روزی وزارت 
ــــن  ــــی گاز ،  ای ــرکت مل ــ ــــق ش ــــت از طری نف
ــــت. در این باره  ــیده اس ــ طرح به نتیجه رس
حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی 
ــانی به  ــ ــان افتتاح طرح گازرس ــ گاز در جری
زاهدان اظهار کرد: شرکت ملی گاز تالش  
ــانی از  ــ ــرح گازرس ــ ــرای تحقق ط ــ ــادی ب ــ زی
ایرانشهر به زاهدان انجام داد تا این طرح 

امروز آماده بهره برداری شود.
گفتنی است 7۵ درصد طرح گازرسانی 
ــهر به زاهدان امسال انجام شده   ــ از ایرانش
ــره 2 قانون  ــ ــد »ق« تبص ــ ــار آن از بن ــ و اعتب
ــده است. عراقی تصریح  ــ بودجه تأمین ش
ــه ۳۰۰ هزار  ــ ــانی ب ــ ــــب گازرس ــرد: تصوی ــ ک
خانوار شهری و روستایی در شهرستان های 
ــــل و کنارک  ــار، خاش، زاب ــ ــدان، چابه ــ زاه
ــا اعتبار  ــ ــه صنایع موجود ب ــ ــانی ب ــ و گازرس
ــون دالر از محل  ــ ــارد و ۸۰۰ میلی ــ یک میلی
ــــت  ــفر نخس ــ ــــد»ق« بودجه از برکات س بن
ــتان در سال  ــ دولت تدبیر و امید به این اس
ــال اخیر تأمین  ــ ــــت. در دو س ــوده اس ــ ۹۳ ب
اعتبارات طرح خط انتقال گاز از ایرانشهر 
ــــرکت بوده  ــدان در اولویت این ش ــ ــه زاه ــ ب

صندوق بین المللی پول برای سال آینده پیش بینی کرد 

رشد 3/3 درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد ایران

معرفی 50 بنگاه کوچک و متوسط با هدف تأمین مالی به >فرابورس<

 »صنـــدوق بین المللی پول، دولت ایران را برای دســـتیابی به 
بهبود چشمگیر رشد اقتصادی، حفظ تورم تک رقمی و ثبات 
بـــازار ارز پس از رفع تحریم ها تحســـین می کند. اما با توجه به 
عدم قطعیت های جدید)در خصوص سیاست های امریکا(، 
بر اهمیت حفظ سیاست های اقتصاد کالن محتاطانه، ایجاد 
ضربه گیرها، تقویت بخش مالی و پیشبرد اصالحات اقتصادی 
برای کاهش وابســـتگی به نفت و توســـعه بخش خصوصی، 
تأکید می شـــود. صندوق بین المللی پـــول، از تعهد مقامات 
ایـــران در این زمینه ها و تـــالش برای پیش بـــردن اصالحات 

اقتصادی استقبال می کند.« 
صنـــدوق بین المللی پول، در جدیدترین گزارشـــی که از 
وضعیت اقتصاد ایران منتشـــر کرده است، چنین از برآورد 
کارشناســـان درباره اقدامات دولت ایران صحبت کرده و از 
اصالحات اقتصادی روحانی، حمایت کرده است. این نهاد 
بین المللی، همچنین وقفه موجـــود در ایجاد فرصت های 
شـــغلی جدید و نرخ بیـــکاری را همچنان بـــاال پیش بینی و 
به مســـئوالن دولت ایـــران توصیه کـــرد برای دســـتیابی به 
رشـــد اقتصادی بیشـــتر پس از لغو تحریم های هسته ای در 
 ســـال 2۰1۶، نرخ تورم را تک رقمی نگه دارنـــد و بازار ارز را 

تثبیت کنند.
ë اقتصاد ایران امسال را چطور پشت سر می گذارد؟

بر اســـاس گزارش IMF، صندوق بین المللی پول، رشـــد 
اقتصادی ایران در سال جاری شمسی )17-2۰1۶( با رشد تولید 
نفت افزایش یافت. در نیمه نخســـت امسال، تولید ناخالص 
داخلی 7.4 درصد رشـــد کرد و از رکودی که در سال قبل از آن 
درگیرش بود، خارج شـــد. بخش غیرنفتی اقتصاد ایران پس 
از رکوردی که در ســـه ماهه دوم سال جاری ثبت کرد، میانگین 
رشد ۰.۹ درصدی را تجربه کرد اما پایین بودن این رشد، نشان 
از تداوم مشـــکالت ایران برای تأمین مالی و ضعف ساختاری 
اقتصاد آن بود. همچنین میانگین نرخ تورم ســـاالنه اقتصاد 
ایران از اواسط سال 2۰1۶ تک رقمی شد و به ۹.۵درصد رسید.

گزارش IMF نشان می دهد بازار ارز ایران نیز با وجود تجربه 
برخی نوسان ها تا پایان سال 2۰1۶، تثبیت شد و در ژانویه 2۰17 
بهبـــود یافت. فاصله میان نرخ رســـمی ارز و نـــرخ بازار نیز به 
حدود 1۵ درصـــد کاهش یافت. همچنین  انتظار می رود نرخ 
رشـــد اقتصادی ایـــران در میان مـــدت در ســـطح 4.۵ درصد 
تثبیت شود. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، انتظار 
می رود رشـــد تولید ناخالص داخلی در سال جاری شمسی به 
۶.۶ درصد برسد و سپس در سال آینده شمسی با تثبیت تولید 
نفت در ســـطح توافق اوپک بـــه ۳.۳ درصد کاهش یابد. نرخ 

مدیرعامل ســـازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران، یکـــی از راه های تأمین منابع مالی بنگاه های کوچک 
و متوســـط را تأمیـــن منابـــع از بازار ســـرمایه عنـــوان کرد و 
گفت: با این هدف۵۰ بنگاه کوچک و متوســـط به فرابورس 
معرفی شده اند.»علی یزدانی« در گفت و گو با ایرنا افزود: از 
مجموع ۵۰ شـــرکت معرفی شده، تاکنون هشت شرکت در 
فرابورس پذیرفته شـــده اند. معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با اشـــاره به اینکه یکی از راهکارهای اساســـی تأمین 

تورم نیز به طور موقت در اواخر ســـال آینده شمســـی به دلیل 
رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول به 11.۹ درصد افزایش پیدا 
کند، اما با تداوم احتیاط های مالی و سیاست های پولی مناسب 

دوباره این نرخ تک رقمی شود.
ë سیاست های کاهش وابستگی به نفت  به ثمر می نشیند

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به 
تازگی درباره رشد صادرات و تولیدات غیرنفتی گفته است: »به 
لحاظ وزنی نســـبت به سال گذشته در 1۰ ماهه ابتدایی امسال 
صادرات کشور ۳4 درصد افزایش داشته و به لحاظ ارزشی نیز 

بین ۹ تا 1۰ درصد افزایش صادرات را تجربه کردیم.«
تأکید بر افزایش تولیدات غیرنفتی، در صحبت های همه 
مسئوالن وجود داشته و حاال گزارش صندوق بین المللی پول 
نیز نشـــان می دهد تالش برای رهایی از وابستگی به نفت، به 
ثمر خواهد نشست. بر اســـاس گزارش این نهاد بین المللی، 
در سال آینده رشد بخش غیرنفتی ایران، ۳.۳ درصد افزایش 
خواهد داشت. امسال به خاطر افزایش تولید نفت و افزایش 
صـــادرات نفتی پس از ســـال ها تحریـــم، اقتصاد ایران رشـــد 
چشمگیری داشـــت اما سهم رشـــد بخش غیرنفتی تنها ۰.۹ 
درصد بود. در ســـال آینده، رشـــد اقتصـــادی کل بر اثر کاهش 
شـــوک ناشـــی از افزایش تولید نفت و تثبیت تولید در سطح 
توافق اوپـــک کاهش می یابد اما بخش غیرنفتی، رشـــد قابل 

توجهی پیدا می کند.
 میزان صادرات کشور نیز طی امسال، 1۰2.2 میلیارد دالر و 
واردات 7۹.4 میلیارد دالر برآورد شـــده است. برای سال آینده 
نیز صادرات 114.۳ میلیارد دالر و میزان واردات ۹۶میلیارد دالر 
پیش بینی شده است.  بر اساس گزارش صندوق بین المللی 
پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی اوضاع 
مالی داخلی، ســـرمایه گذاری و رشد بیشتر بخش غیرنفتی را 
تحریک می کند. حساب جاری ایران نیز همچنان دارای مازاد 
خواهد بود، چرا که افزایش صادرات تأثیر رشد واردات ناشی از 

سرمایه گذاری ها را خنثی می کند.

منابـــع مالی بنگاه های کوچک و متوســـط، تأمیـــن منابع از 
بازار سرمایه است، گفت: قریب به اتفاق بنگاه های کوچک 
و متوسط،ســـاز و کارهـــای الزم را بـــرای ورود بـــه ایـــن بازار 
ندارند و بـــه همین دلیل در گام نخســـت در تفاهمنامه ای 
با فرابورس، مقدمه ورود ایـــن بنگاه ها به فرابورس فراهم 
شده اســـت. یزدانی شـــرط پذیرش بنگاه ها در فرابورس را 
تهیه صورت های مالی حسابرســـی شـــده ذکـــر کرد و گفت: 

بنگاه های صنعتی از ورود به فرابورس استقبال کرده اند.

گزارش
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