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اقتصاد

   صدورمجوز ۲ کد سهامدار خارجی 
دو شرکت هندی و ارمنس��تانی پس از پشت سر 
گذاشتن مراحل قانونی، کد معامالتی فعالیت خود را در 
بورس انرژی ایران دریافت کردند. به گزارش »نسیم«، 
در حال حاضر شرکتهایی از روسیه، انگلستان، هنگ 
کنگ، اندونزی، گرجستان، پاکستان، ارمنستان، امارات 
و هند کد سهامداری بورس انرژی ایران خود را از شرکت 

سپرده گذاری مرکزی دریافت کرده اند. 

   رتبه ۳ تورم جهان به ایران رسید 
بانک جهانی با رده بندی ۱۴۳ کشور جهان از نظر 
نرخ تورم در سال ۲۰۱۴ اعالم کرد، ایران پس از ماالوی 

و ونزوئال باالترین نرخ تورم را در این سال داشته است.
بانک جهانی نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۴ را ۱7/۲ 

درصد اعالم کرده است. 

   دوره نفت ارزان تمام شد
وزیر نفت درحالی خطاب به برخی کشورهای عربی 
از به پایان رسیدن دوره کاهش قیمت نفت در بازار خبر 
داده که فعالیت چراغ خاموش برای ازسرگیری نظام 
سهمیه بندی وکاهش تولید نفت اوپک با مدیریت ایران 

آغاز شده است.

  آرایش جدید دکلها در مرز عراق
معاون اول رئیس جمهور به صورت هوایی در جریان 
آرایش استقرار و فعالیت دکلهای حفاری ایران در میدان 
مشترک نفتی آذر و در نزدیکی مرز با عراق قرار گرفت.

  شارژ کارت سوخت 
سهمیه بنزین یارانه ای اردیبهشت ماه خودروها و 

موتورسیکلت ها ساعت ۲۴ دیشب  شارژ  شد.

  سود کثیف ۴۰۰۰ میلیاردی یک صراف 
طبق گزارش ایرنا، موید حسینی صدر نماینده خوی 
در مجلس از سودهای ۴ هزار میلیارد ریالی  یک صراف 
متصل به رانت ارزی در روزهایی خبر داد که »صبح ها 
دالرها را می گرفتند و سودهای چند هزار میلیاردی را 

صاحب می شدند«.

   تزریق 1/8میلیارد یورو 
کرباس��یان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
تشریح جزئیات آخرین وضعیت هفت طرح فوالدی، 
از استقرار سه نماینده چین در ایران خبرداد و گفت: 
امیدواریم همین ماه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو به 

این طرح ها تزریق شود.

درحالی که خبر حذف 
یارانه پنج گ��روه درآمدی  
ازسوی یک رسانه  منتشر 
شده است مس��ؤوالن سازمان هدفمندی 

یارانه ها در این باره سکوت کرده اند .
آخرین گزارشها حاکی  از آن بود که در 
فروردین ماه یارانه برخی گروه های پردرآمد 
از جمله پزشکان، مالکان خودروهای گران 
قیمت لوکس، صاحبان صرافی ها، اعضای 
هیأت مدیره بانکها و هیات مدیره شرکتهای 

خصوصی واریز نشده است.
به گزارش مهر، مسعود کاووسی مدیر 
روابط عمومی س��ازمان هدفمندی یارانه 
ها، ای��ن خبر را نه تکذیب و ن��ه تایید کرد 
اما گفت: براس��اس قانون بودجه سال ۹۴، 
مسؤول شناس��ایی و حذف یارانه بگیران 
پردرآمد وزارت تعاون اس��ت و اطالعات، 
پرسشها و پاسخ ابهامها را از وزارت تعاون 
و س��خنگوی دولت بای��د دریافت کنید و 
سازمان هدفمندی یارانه ها در این زمینه 
پاسخگو نخواهد بود، زیرا فقط یک سازمان 

اجرایی است. 
درهمین حال عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس از حذف برخی ثروتمندان از دریافت 
یارانه نقدی در فروردین ماه ۹۴ خبر داد که 
بر اساس اقدام دولت طبق بانکهای اطالعاتی 

انجام شده است.
ای��رج ندیمی در گفت وگو ب��ا فارس،  با 
اشاره به موضوع حذف یارانه غیرنیازمندان 
اظهار داشت: بر اس��اس گزارشی که وزیر 

اقتصاد در این باره ارایه کرد، گفته شد یارانه 
افراد با درآمد مکفی قطع شده و نیز به آنها 

اطالع داده شده است.
به گفت��ه این نماین��ده مجلس، حذف 
افراد از یارانه نقدی فقط شامل ثروتمندان 
می شود و طبقات متوسط و فقیر را مد نظر 

قرار نخواهد داد.
درهمین حال سرپرست دفتر مطالعات 
رفاه اجتماع��ی وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی با تأیی��د حذف یاران��ه برخی 
سرپرس��تان پردرآمد از ابتدای سال ۹۴ 
درباره نحوه تعیین اف��راد گفت: فرمول با 
مشورت دس��تگاه ها نهایی ش��ده و برای 
حذف تدریجی افراد به دولت ارسال خواهد 

شد.
دول��ت طبق قان��ون باید یارانه اقش��ار 
پردرآمد جامعه را حذف و منابع حاصل از 

آن را به بخش  زیرساختی اقتصادی از جمله 
تولید تخصیص دهد.

احد رستمی با اشاره به اینکه کارگروه 
بررس��ی حذف یاران��ه اقش��ار پردرآمد با 
محوریت وزارت رفاه، جلسات نهایی خود 
را برگزار می کند، اظهار داشت: نتیجه دقیق 

این نشست ها بزودی اعالم خواهد شد.
وی گفت: تاکن��ون هیچ گروهی حذف 
نش��ده اند، اما برخی اف��راد ک��ه دارایی و 
درآمدشان مش��خص بود، از ابتدای سال 
۹۴ حذف شدند، اما به طور کلی پیشنهاد 
حذف تمام اقشار پردرآمد در فرمولی معین 
خواهد شد.   وی در پاسخ به پرسشی فارس 
مبنی بر اینکه از چه ماهی می توان امیدوار 
ب��ود یارانه اقش��ار پردرآمد حذف ش��ود، 
گفت: از اردیبهشت ماه سعی داریم یارانه 
افراد قطعی ش��ده را برای حذف به دولت 

پیشنهاد کنیم. وی افزود: در حال تکمیل 
بانکه��ای اطالعاتی خانوار ب��ا هماهنگی 
دیگر دستگاه ها هس��تیم که براساس این 
هماهنگی ها، فرم��ول دارای��ی خانوار که 
حدنصاب دریافت یارانه خواهد بود، تعیین 

می شود.
اما اخرین خبرها حاکی است که حذف 

یارنه پردرامدها تکذیب شده است !
دراین باره محمدباق��ر نوبخت، رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گفت وگو 
با شبکه خبر سیما، خبر حذف یارانه ۵ گروه 

پردرآمد از دریافت یارانه را تکذیب کرد.
همچنین  علیرضا زاهدیان معاون طرح 

های آماری مرکز آمار ای��ران در گفت وگو 
با »نس��یم« در پاسخ به این س��وال که آیا 
“پزشکان”، “مالکان خودروهای لوکس”، 
“صاحب��ان صرافی ه��ا”، “اعض��ای هیأت 
مدیره بانک ها و هیأت مدیره شرکت های 
خصوصی” و “افراد مقیم خارج از کشور” از 
دریافت یارانه نقدی را تایید می کنید یا خیر 
اظهار ک��رد: در این خصوص اطالع دقیقی 
به مرکز آمار نرسیده و سازمان هدفمندی 

مستقال عمل می کند.

موضع گیری های ضد و نقیض در باره  یارانه پردرآمدها 

یارانهطبقاتمتوسطوفقیرحذفنمیشود
پيشخوان   

جهت اطالع 

مقام آگاه خبر داد

برداشت  ۹ هزار میلیارد تومانی 
بانک خصوصی برای حل بحران 
یک مقام آگاه گفت: بدهی و اضافه برداشت 
یکی از بانکهای خصوصی از بانک مرکزی سال 
گذشته به ۹ هزار میلیارد تومان رسید و بتازگی 

به ۸۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.
به گزارش فارس، یکی از بانکهای خصوصی 
کش��ور که فراز و فرودهای زیادی در سطوح 
مدیریتی و مالکیت خود داش��ته است، طی 
یکی دو س��ال اخیر به دلیل مشکالت مالی با 
بحران نقدینگی روبرو شده است. این مقام آگاه 
افزود : به نظر می رسد، پس از بدهی ۴۵ تا ۵۰ 
هزار میلیارد تومانی بانک مسکن به دلیل خط 
اعتباری مسکن مهر، این بانک دومین بانک 
بدهکار به بانک مرکزی باشد. گفته می شود، 
این بانک به دلیل مشکالت مالی با نرخ های باال، 

سپرده جذب می کند.

۱۳۰ شرکت دولتی
خصوصی می شود

 خصوصی س��ازی حدود ۱۱۵۰ ش��رکت 
دولتی  تاکنون در فهرس��ت واگذاری ها قرار 
گرفته و کار واگذاری آنها انجام ش��ده واز این 
ش��مار، تنها ۱۰ درصد باقی مانده اس��ت. به 
گزارش »نس��یم«، داود خانی، معاون برنامه 
ریزی س��ازمان خصوصی س��ازی با اشاره به 
اینکه در سال ۹۴ حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ شرکت در 
فهرست واگذاری های سازمان خصوصی سازی 
قرار خواهند گرفت، گفت: آگهی واگذاری این 
شرکتها پس از آماده سازی، اصالح ساختار و 
قیمت گذاری و نیز تأیید هی��أت واگذاری در 
روزنامه ها درج خواهد شد و پس از آن عرضه 

سهام دولتی انجام می شود.

نفت ۶۴ دالر شد
در پی کاهش شمار سکوهای حفاری نفت 
در آمریکا قیمت جهانی نفت در روز دوش��نبه 
افزایش یافت و به ۶۴ دالر و ۱۵ س��نت در هر 
بش��که رس��ید. به گزارش رویترز، همزمان با 
کاهش شمار سکوهای حفاری نفت در آمریکا 
که به کاهش عرضه در اواخر امسال منجر خواهد 

شد، قیمت نفت افزایش یافت.
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در حال تکمیل بانکهای اطالعاتی خانوار با هماهنگی دیگر 
دستگاه ها هس�تیم که براس�اس این هماهنگی ها، فرمول 
دارای�ی خانوار ک�ه حدنصاب دریاف�ت یاران�ه خواهد بود، 

تعیین می شود

سه شنبه  ۱   اردیبهشت  ۱۳۹۴ | ۲  رجب  ۱۴۳۶ |  ۲۱   آوریل  ۲۰۱۵ | سال بیست و هشتم | شماره 7۸۱۵

فایننش��ال تایمز در گزارش��ی اعالم کرد، یک گروه ۲۲ نفره متشکل از 
کارآفرینان، مشاوران و سرمایه گذاران آمریکایی برای بررسی فرصتهای سرمایه 

گذاری در ایران در صورت لغو تحریمها به این کشور سفر کرده اند.
به گزارش تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، گروهی از فعاالن اقتصادی آمریکا به عنوان 

گردشگر به ایران آمده اند.
این گروه ۲۲ نفره متشکل از کارآفرینان، مشاوران و سرمایه گذاران آمریکایی است که برای 

بررسی فرصتهای سرمایه گذاری در ایران در صورت لغو تحریم ها به اینجا سفر کرده اند.

کمیسیون حمایت از تولید ملی و اجرای سیاس��ت های اصل ۴۴ قانون 
اساسی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار ارائه گزارش عملکرد دولت در 

اجرای قانون افشای اطالعات  بنگاه های اقتصادی شد.
به گزارش مهر، چندی پیش وکالی ملت در صحن علنی مجلس طرح کمیسیون اصل 
۴۴ مبنی بر اصالح ماده ۶ قانون اصالح مواد ۱، ۶ و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی مبنی بر لزوم افشای اطالعات بنگاه های اقتصادی کشور را به تصویب رساندند. 

بالفاصله این قانون به دولت ابالغ شد اما تاکنون اجرایی نشده است.

سفر هیأت ۲۲ نفره فعاالن اقتصادی آمریکا به تهران مجلس : قانون افشای اطالعات بنگاه های اقتصادی اجرا شود


