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بازار  سکه و طال
نوع

سکه طرح قديم

سکه طرح جديد

نيم سکه

ربع سکه

سکه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

941000

936000

527000

280000

182000

96100

تغييرقيمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1204.00

16.70

52.48

54.95

تغييرقيمت )دالر(

تغييرنرخ برابري ارزها

يورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1.0910

1.4848

3.6732

بازار  ارز
مبادالتینوع ارز تغييرتغييربازار آزاد

دالر آمريکا

يورو

پوند انگليس

درهم امارات

3296

3655

5071

912

2808

3036

4152

764
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-
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-

-
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-
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- شيوا سعيدی| روز پنجشنبه باالخره چارچوبی 
برای برنامه هسته ای ایران تعیین شد که براساس آن 
تحریم های نفتي ایران لغو می شوند. در هفته گذشته 
به خاطر انتش��ار اخباری درباره مذاکرات هس��ته ای 

ایران، بهای طالی سیاه دچار نوسان شده بود. 
روز چهارش��نبه مص��ادف با 12 فروردی��ن با درج 
اخباری درباره ادامه مذاکرات بازار نفت جانی گرفت و 
سبب شد قیمت آن صعودی شود اما روز بعد به محض 
انتش��ار خبر امضای بیانیه مطبوعاتی، قیمت طالی 
سیاه به طور لحظه ای حدود 2 دالر کاهش یافت و به 
53 دالر رسید. هرچند دوباره بهای آن افزوده شد اما 
این واقعه خود سرآغازی برای نزولی شدن بازار شد و 
پس از آن نوسان همچنان ادامه یافت. تمام این اخبار 
سبب شد بهای نفت برنت در ساعات پایانی بازار روز 
جمعه به 54.95 دالر به ازای هر بشکه برسد. این در 
حالی اس��ت که بیژن نامدارزنگنه، وزیرنفت در اواخر 
سال گذشته پیش بینی کرده بود پس از انجام توافق 
هسته ای، بهای جهانی نفت کاهش یابد. طی سه سال 
گذشته یکی از دالیلی که سبب شد بهای نفت حدود 
100 دالر به ازای هر بش��که بماند، تحریم های ایران 
بود. البته این نگرانی چندان هم عجیب نیس��ت. در 
زمانی ک��ه روزانه حدود 2 میلیون بش��که نفت مازاد 
در بازار وجود دارد، افزوده ش��دن یک میلیون بشکه 
نفت در روز فشار بیشتری به قیمت های جهانی وارد 
می کند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز ایران حدود 
20 میلیون بش��که نفت ذخیره کرده است )بیش از 
مصرف یک روز آمریکا( که احتماال وارد بازار خواهد 
شد. این خود خطری برای بازار راکد طالی سیاه است. 
در همین زمینه به دیدگاه رسانه های مختلف درباره 

ورود دوباره ایران به بازارهای نفت نگاهی داریم: 
 فرصتی ایده آل سرمایه گذاری 

همزمان ب��ا این اتف��اق ش��رکت های بین المللی 
به خص��وص در اروپا، روس��یه و چین ب��ه فعالیت در 
صنعت نفت ایران ابراز عالقه کرده اند. در همین زمینه 
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران می گوید: 
مشتریان سنتی ایران آماده افزایش خرید نفت از ایران 
هستند اما باید منتظر لغو تحریم ها بود. سیدمحسن 
قمصری با تأکید بر این که در صورت کاهش فشار از 
روی مشتریان نفت خام ایران امکان افزایش صادرات 
نفت خام وجود دارد، اظهار کرد: هم اکنون خریداران 
متعددی از کش��ورهای مختلف جهان برای واردات 
نفت خام از ای��ران اعالم آمادگ��ی کرده اند و افزایش 
فروش  یا از سرگیری صادرات نفت در گروی تعلیق 

کامل تحریم های ایران است.
در ماه های اخیر ش��رکت انگلیسی - هلندی شل، 
توتال فرانسه و انی ایتالیا مذاکراتی را با وزیر نفت ایران 
برگزار کرده اند. همچنین شرکت های رپسول اسپانیا 
و اس��تات اویل نروژ پیش از تحریم ها در این کش��ور 
حضور داشتند. در همین حال، مقام های ایرانی اعالم 
کردند که برای مشارکت شرکت های بی پی، شورون و 
کونوکوفیلیپس و آغاز تولید در ایران آمادگی دارند. 
وزارت نفت ایران نیز قراردادهای جدید را برای جذب 
ش��رکت های غربی تدوین می کند؛ قراردادهایی که 
ارایه سود بیشتر بخشی از آنها به شمار می آید. یکی از 
مقام های شرکت توتال فرانسه نیز اعالم کرده است: از 
روزی که امکان پذیر شود، مذاکرات را بالفاصله با ایران 

آغاز می کنیم.
 از س��وی دیگ��ر ریمون��د جیم��ز در این  ب��اره به 
وال اس��تریت ژورنال می گوید: نباید بخش فنی را از 
نظر دور داش��ت. هنگامی که چاهی بسته می شود، 
اس��تخراج دوباره از آن به س��ادگی انجام نمی شود. 
اوزوالد کلینت تحلیلگر ارشد در موسسه تحقیقاتی 
س��انفورد برنس��تاین می گوی��د: این ی��ک فرصت 
س��رمایه گذاری فوق العاده اس��ت مانند روس��یه یا 
آرژانتین. بسیاری از شرکت های آمریکایی و اروپایی 
در بحث استخراج از چاه های قدیمی نفت تخصص 
دارند و البته سرمایه شان نیز کافی است بنابراین ایران 
مکانی ایده آل برای س��رمایه گذاری آنان محس��وب 

می شود. 
 ایران نيازمند  سرمایه گذاری

 500 ميليارد دالری
اما به نظر می رس��د بازگش��ت آنان به مدت زمانی 
نیازمند باشد زیرا با کاهش قیمت نفت، این شرکت ها 
از بودجه های اس��تخراج و تولید خود کاس��ته اند. با 

ای��ن وج��ود »دراگان ووکوویک« رئیس موسس��ه 
»Mediterranean International« )ی��ک 
شرکت خدمات صنعت نفت در خاورمیانه( می گوید: 
شرکت های نفتی به کندی در ایران سرمایه گذاری 
خواهند کرد. برای این کار حداقل به یک سال زمان 
نیاز است. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از »راکی 
انصاری« یکی از موسسان شرکت مشاوره بین المللی 
PJSC در ایران تخمی��ن می زند صنعت نفت و گاز 
ایران حداقل به 500 میلیارد دالر سرمایه نیاز داشته 

باشد.
طبق آمار صندوق بین المللی پول تحریم ها سبب 
شده بود درآمد بخش نفت و گاز طبیعی ایران در  سال 
مالی 2014-2013 به 56 میلیارد دالر برسد. این در 
حالی است که در  س��ال مالی قبل )2011-2012( 

درآمد این بخش 118 میلیارد دالر بود. 
ورود نفت ایران به بازار در 2016

با وجود آن که وزیر نفت ایران، پیش بینی کرده 
است که چند ماه پس از لغو تحریم ها علیه تهران، 
تولید نفت این کش��ور یک میلیون بشکه در روز 
افزایش می یابد اما به عقیده کارشناسان مختلف، 
با وجود فرصت های گفته شده افزایش نفت ایرانی 
در بازارهای جهانی به این س��ادگی نخواهد بود. 
»باب م��ک نالی« رئیس تحقیقات گ��روه انرژی 
راپیدان ویکی از مش��اوران س��ابق جورج دبلیو 
بوش می گوید: تفاهم با ایران که زمانی پنجمین 
تولید کننده بزرگ نفت جهان محسوب می شد، 
احتماال ماه ها پس از تاریخ تعیین شده 30 ژوئن 
باشد و پس از این تاریخ نفت ایران وارد بازار خواهد 
شد. »جیسون بوردف« مدیر مرکز سیاست های 
جهانی انرژی در دانشگاه کلمبیا و یکی از مشاوران 
سابق باراک اوباما نیز در این مورد با او هم عقیده 
است و می گوید: مدتی طول می کشد تا نفت ایران 
به طور کامل وارد بازارهای جهانی ش��ود و به نظر 
من بازارهای جهان تا 2016 باید منتظر نفت ایران 

بمانند.
 افزایش 500 هزاربشکه ای سهم ایران

برخی از تحلیلگران بازار معتقدند 6 ماه پس از 
لغو تحریم ها ایران روزانه 200 تا 600 هزار بشکه 
نفت بیشتر به بازارها وارد می کند. »تیم بروسما« 
 مدیر اجرایی بخ��ش امنیت ان��رژی و تغییرات

 آب و هوایی در موسس��ه بروکینگز می گوید: به 
احتمال زی��اد ایران ط��ی 90 روز، ای��ران روزانه 
500 هزار بش��که اضافی وارد ب��ازار خواهد کرد. 
با ای��ن وجود دس��تیابی به کل ظرفی��ت قبل از 
تحریم ها در نیمه دوم 2016 ممکن خواهد بود، 
زیرا صنعت نفت کش��ور به س��رمایه گذاری های 
تازه برای احیای حوزه های خ��ود نیاز دارد. البته 

این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان این 
پیش بینی را خوشبینانه می دانند. تحلیلگران موسسه 
انرژی اسپکتز در یادداشتی روز پنجشنبه نوشت: لغو 
تحریم ها مدت زمانی طول خواهد کشید. هنوز کامال 
مشخص نیس��ت آیا خریداران احتمالی نفت ایران 
برای خرید زودهنگام پیش قدم خواهند شد یا بیم از 
مجازات شدن توسط قدرت های اروپایی و آمریکا برای 
زیر پا گذاش��تن تحریم هایی که به زودی لغو خواهد 

شد، آنان را از این اقدام باز می دارد. 
مایکل کوهن مدیر تحقیقات بخش انرژی در بانک 
بارکلیز می گوید: در کنار این موارد باید به یاد داشت 
حتی قبل از این تفاهم قرار بود ایران 300 هزار بشکه 
دیگر در روز صادر کند که مقصد بخش بزرگی از آن 

هند  است.
با این وجود خطر اقدامات سیاس��ی واش��نگتن و 
دسترس��ی محدود به بیمه تانکره��ای حمل نقت 

احتماال پاالیشگرانی مانند »پتروچاینا« و »هندوستان 
پترولیوم« )که برای خرید نفت خام مشتاق هستند( را 
از اقدامات زودهنگام برای خرید نفت ایران منصرف 
کند اما در  سال بعد لغو تحریم ها سبب می شود نقش 

ایران در بازار نفت کلیدی تر شود.
»ترور هاوزر« یکی از شرکای گروه رودیوم می گوید: 
هر چند مدتی طول می کش��د تا ظرفی��ت صادرات 
نفت خام ایران بهب��ود یابد اما اخب��ار مربوط به رفع 
محدودیت های تج��اری ایران باعث ش��ده احتمال 
افزایش قیمت در بازار اش��باع شده کنونی هم از بین 

برود.
لغو تحریم ها چالشی بزرگ برای قدرت 

عربستان
هرچند این اخبار برای خریداران نفت و ایران زیاد 
خوشایند نیست اما کش��ورهای عربستان سعودی، 
عراق و دیگران در کارتل اوپک از آن استقبال می کنند 
زیرا بیم آن دارند که بازگشت سریع ظرفیت نفت ایران 
فشار بیشتری به قیمت های نفت وارد کند، آن هم در 

حالی  که طی 6 ماه بهای آن 50 درصد کاسته شد.
با وجود تحریم ها و اتفاقات گذشته ایران هنوز هم 
یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان اس��ت و 
پس از عربستان س��عودی، ونزوئال و کانادا بزرگترین 
مخازن ثبت شده انرژی را در اختیار دارد. بزرگترین 
خریداران آن چین، هن��د، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه 
هستند. صادرات گسترده ایران روی بقیه کشورهای 
کارتل اوپک مانند عربستان  سعودی تأثیرگذار خواهد 
بود. ایران ب��ا افزایش تولید و اتحاد با ع��راق و ونزوئال 
می تواند رهبری عربستان در این کارتل را به چالش 

بکشد.
در هر حال به عقیده کارشناسان خبرگزاری رویترز 
تابس��تان 2015 برای نف��ت رویدادهای پیش بینی 
نشده ای دربرخواهد داشت. اجالس بعدی اوپک در 5 
ژوئن برگزار خواهد شد که نخستین مالقات از نوامبر 
2014 محسوب می شود. در نوامبر  سال گذشته این 
کارتل تصمیم گرفت با وجود کاهش قیمت ها سطح 

تولید خود را همچنان حفظ کند. 
در این میان تقاضای جهانی سریع تر از پیش بینی ها 
افزوده شد و رشد تولیدات نفت شیل آمریکا نیز کند 
شد. تمام این عوامل ناهماهنگی و عدم قطعیت های 
زیادی را در ب��ازار رقم زدند. جیم ریتربوس تحلیلگر 
بازار نف��ت در این  باره می گوید: در س��ه ماهه جاری 
میالدی سایه لغو تحریم های ایران همچنان بر بازار 

نفت سنگینی خواهد کرد.

شهروند از نتيجه خبر »بازگشت ایران به بازار« در رسانه های جهان گزارش می دهد

آرایش تازه بازار نفت، با لغو تحریم ایران
 سقوط دوباره قيمت نفت با بيانيه لوزان                 افزایش توليد ایران، رهبری عربستان در اوپک را به خطر می اندازد

اقتصاد جهان

رون�ق بی س�ابقه بورس های چي�ن: بازارهای 
چین اکنون رونق بس��یاری گرفته اند و هیچ نشانی از 
رکود در آنها دیده نمی شود. شاخص بورس »شن ژن 
کامپوزیت« 45 درصد افزایش یافته است و به همین 
دلیل پرطرفدار ترین بورس 2015 شناخته شده است. 
شاخص کل بورس شانگهای نیز 19 درصد رشد کرده 

است. )سی ان ان(

طال امس�ال 9 درصد دیگر سقوط می کند: 
ش��رکت تحقیقاتی متالز فوکوس پیش بینی کرد 
طال امس��ال پیش از این که به پایین ترین س��طح 
قیمت خود برسد، 9 درصد دیگر سقوط خواهد کرد. 
این شرکت مستقر در لندن در گزارشی اعالم کرد 
دورنمای نرخ های بهره باالتر در آمریکا و دالر قوی تر، 
قیمت طال را به س��طح هزار و 80 دالر در هر اونس 
کاهش خواهد داد. همچنی��ن تورم پایین و صعود 
 سهام، تقاضا برای طال به عنوان دارایی امن را محدود

 می کند. )رویترز(

برد اقتصادی ایران از توافق هسته ای: اگر 
تا 30 ژوئن توافق هسته ای نهایی با آمریکا و پنج 
قدرت دیگر حاصل شود، ایران با برداشته شدن 
تحریم ها ب��ه برد اقتصادی بزرگ��ی نایل خواهد 
آمد.ی��ک دیپلمات اروپایی حاض��ر در مذاکرات 
هس��ته ای گفت: طب��ق برآورده��ای اقتصادی، 
برداش��ته ش��دن تحریم ه��ا رش��د اقتص��ادی 
 س��االنه ایران را حداکثر به 8درصد می رس��اند. 

)وال استریت ژورنال(

ط�ال 120۳ دالر ش�د: قیم��ت ط��ال در جریان 
معامالت دیروز و در آس��تانه انتشار گزارش مهم بازار 
کار آمری��کا اندکی کاهش یافت و ب��ه 1203 دالر در 
هر اونس رس��ید. براساس نظرس��نجی انجام شده از 
اقتصاددانان، پیش بینی ش��ده که گ��زارش بازار کار 
آمریکا تولید 245 هزار فرصت ش��غلی جدید در ماه 
مارس را نشان بدهد، در حالی  که این رقم در ماه فوریه 

295 هزار مورد بود. )رویترز(

نرخ نامه

ایران صادرکننده بنزین می شود
درحالی که پی��ش از این وع��ده بهره ب��رداری از 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در  س��ال 1394 داده 
ش��ده بود، هم اکنون برخی زمان بهره برداری از این 
پاالیش��گاه را  س��ال 1395 عنوان می کنند.در این 
زمینه عباس کاظمی، معاون وزیر نفت گفت: بنزین 
توزیعی در کل کشور با بهره برداری از پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس یورو4 خواهد شد. او درباره دالیل تأخیر 
پی در پی در بهره برداری از پاالیش��گاه ستاره خلیج 
فارس به ایس��نا گفت: این پاالیشگاه توسط بخش 
خصوصی ساخته می شود و پیشرفت مطلوبی دارد. 
با وارد سرویس شدن پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، 

ایران به صادر کننده بنزین تبدیل می شود.

اتفاق روز

فراخوان مناقصه عمومی)ارزیابی کیفی(                                          
مناقصه یک مرحله ای شماره م م آ ج /93/0072

پروژه رفع نواقص خط انتقال برق از کلیدخانه 
میانکوه به ایستگاه تزریق گاز آغاجاری

نوبت دوم

الف – شرح مختصر:
1- تخریب و جمع آوری حصار فلزی و بنایی با سنگ الشه و اجرای بتن مسلح و احداث حصار فلزی جدید

2- تهیه و اجرای كابل شیلدار6+6 *3بطول حدود  900 متر و كابل كنترل زره دار زمینی به طول حدود 500 متر
3- تهیه و نصب یک دستگاه دكل از نوع انتهایی 33 كیلو ولت با تمامی متعلقات مربوطه به ارتفاع 18 متر

4- تهیه و نصب 12 دستگاه ترانسفورماتور،6عدد برقگیر،2دستگاه تابلوی حفاظت كنترل،1دستگاه باتری شارژر 
و 4 عدد پایه روشنایی 9 متری

5- پروژه تعدیل پذیر می باشد و تعدیل براساس بخشنامه 101/173073 مورخ82/9/15 سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی كشور پرداخت می گردد.

ب- برآورد کارفرما/محل و مدت انجام
1- برآورد كارفرما به مبلغ 14/101/624/757ریال می باشد.

2- محل اجرای پروژه میانکوه به فاصله 5 كیلومتری شهرستان امیدیه می باشد.
3- مدت انجام  پروژه 6 ماه و دوره نگهداری 12 ماه می باشد.

ج- شرایط مناقصه گران متقاضی
1- داشتن حداقل پایه 5 رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

- ارائه تضمین شركت در مناقصه به مبلغ 48/805/000 ریال و همچنین 5درصد مبلغ پیمان)در صورت برنده 
شدن(بعنوان تضمین انجام تعهدات میباشد.

- مناقصه گران براساس آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات ارزیابی كیفی می شوند.
- ارائه آخرین نسخه تایید شده از صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه 

حسابداران رسمی الزامی است.
- هزینه درج آگهی در روزنامه ها بعهده برنده مناقصه می باشد.

د- محل ، زمان و مهلت دریافت مدارک مناقصه گران
از كلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود حداكثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم،آمادگی خود 

را به صورت كتبی به آدرس ذیل الذكر اعالم و همزمان نسبت به دریافت مدارک ارزیابی كیفی اقدام نمایند.
ضمناً می بایستی ظرف مدت 14 روز اطالعات مورد درخواست در فرمهای مزبور تکمیل و به آدرس ذیل در مقابل 

رسید تحویل گردد. محل و زمان تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید میگردد.
نشانی محل اعالم آمادگی و دریافت اسناد: خوزستان-امیدیه-محوطه صنعتی-ساختمان 300-اتاق 303 

امور حقوقی و قراردادها   تلفن:06152627701 

شماره مجوز:1665  1393  

.
   http:/iets.mporg.ir www.shana.ir www.nisoc.irروابط عمومی

. شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

  افزایش 200تا 600 هزار بشکه ای نفت ایران در بازارطی  6 ماه آتی 
  تحریم ایران سبب شد نفت به حدود 100 دالر برسد

   ایران 20 ميليون بشکه نفت ذخيره دارد
   یک  سال طول می کشد شرکت های خارجی در ایران سرمایه گذاری کنند

  در سال بعد با لغو تحریم ها نقش ایران در بازار نفت کليدی تر شود
  ایران برای مشارکت با بی پی، شورون و کونوکوفيليپس آماده است

از سوی معاون اول رئيس جمهور؛ ابالغ 
افزایش 1۴درصدی حقوق کارمندان دولت

 
بانک مرکزی خبر داد: واریز ۴90 ميليون دالر 

از دارایی های ایران

آخوندی: مسکن بيشتر از تورم ساالنه گران 
نمی شود

کاهش 11 درصدی درآمدهای نفتی اعضای 
اوپک

وزیر نيرو: مشکل بی آبی جدی است

فروش رنوی فرانسه به ایران متوقف شد

رئيس مرکز ملی فرش: چين بزرگترین 
مشتری فرش دستباف ایرانی

معاون وزیر صنعت: افزایش واردات مواد اوليه 
صنایع نساجی از ترکيه

افزایش 11 درصدی تأخيرات پروازی 
ایرالین های داخلی

 مدیرعامل شرکت مليگاز:  سرمایه گذاری
 10 هزار  ميليارد تومانی در صنعت گاز 

خسروتاج: سياست وزارت صنعت، کاهش 
هزینه   فعاليت های اقتصادی 

مدیرعامل اتحادیه باغداران: باغ های ميوه از 
آسيب تگرگ در امان ماندند

قائم مقام وزارت نيرو: انتقال آب به فالت 
مرکزی بدون تأیيد محيط زیست امکان ندارد

ترکان: فرودگاه ماکو نيمه اول  سال به 
بهره برداری می رسد

رئيس هيأت مدیره انجمن مرغ گوشتی: 
صادرات جوجه یک روزه دليل گرانی مرغ 

کاهش ۴0 درصدی حوادث معدنی در  سال 
گذشته

بدون شرح

گزیده خوانی

 س�ازمان تأمين اجتماع�ی مح�ل غارت 
سازمان یافته شده بود| سعید لیالز، صاحب نظر 
و کار ش��ناس اقتصادی درخصوص وضع س��ازمان 
تأمین اجتماعی گفت: با تغیی��ر دولت احمدی نژاد 
اتفاق خیلی بزرگ و چشمگیری در این سازمان رقم 
نخورده، یا شاید حداقل ما نشانه هایی از این تغییرات 
مشاهده نمی کنیم. به این خاطر که همواره سازمان 
تأمین اجتماعی یک بازوی قوی برای دولت به منظور 
پیش��برد مقاصدش بوده و به هیچ وجه قادر نیست 
مستقل از سیطره دولت، اقدامات و برنامه های خود 
را پیش ببرد. او افزود: سازمان تأمین اجتماعی اگر به 
این وضع دوگانه دچار نبود، در دولت قبل این گونه 
محل غارت سازمان یافته از محل منابع کارگران قرار 
نمی گرفت. بروز چنین مسأله ای به این خاطر بود که 
زمینه سرمایه گذاری و بنگاهداری در آن به بد ترین 

شکل ممکن بنا نهاده شده است.

 ام�کان برخورد ب�ا مش�ترکان پرمصرف 
را نداری�م| حمیدرضا جانباز مدیرعامل ش��رکت 
مهندس��ی آب و فاضالب ب��ا بیان آن که در  س��ال 
گذشته دو کانال را برای تصویب قوانین پیشگیرانه 
در بخش مدیری��ت مصرف آب پیگی��ری کردیم، 
گفت: یک��ی از این دو کانال، مصوب��ه هیأت وزیران 
است که امیدواریم در قالب اصالح الگوی مصرف در 
دستورکار دولت قرار بگیرد چراکه با شرایط موجود، 

امکان برخورد با مشترکان پرمصرف را نداریم. 

 فقط پرتقال در ایام نوروز گران شد| مجتبی 
فراهانی، معاون س��ازمان حمایت گف��ت: برای ایام 
نوروز به جز پرتق��ال در بقیه میوه ها افزایش قیمت 
نداش��تیم و در روزهای پایانی  س��ال نیز با سرمنشأ 
گران کنندگان کیوی در میدان میوه و تره بار برخورد 
کردیم و فرصت طلبان نتوانستند این میوه نوروزی را 
گران کنند. او افزود: در روزهای پایانی سال، کیوی 
به صورت غیرمنطقی افزایش قیمت داش��ت ولی با 
نظارت و برخورد سریع از گران شدن آن جلوگیری 

کردیم.

 تمدید زمان ارایه اظهار نامه ماليات بر ارزش 
افزوده| سازمان امور مالیاتی اعالم کرد: مهلت ارایه 
اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان  سال 
گذشته تا پایان فروردین 94 تمدید شد. این سازمان 
با صدور بخشنامه ای، مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر 
ارزش افزوده دوره زمستان 93 را تا 31 فروردین ماه 

94 تمدید کرد.

 حق بيمه  س�االنه ش�خص ثالث ب�ه زودی 
اعالم می ش�ود| بیمه مرکزی ایران به زودی پس 
از تصمیم گیری ه��ای نهایی، ج��دول جدید حق 
بیمه ساالنه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل 
 نقلیه را اعالم خواهد کرد. س��ال 93 در پي افزایش

 31.6 درص��دي دیه از س��وي ق��وة قضاییه، بیمه 
مرکزي ج. ا.ا براساس قوانین و مقررات مربوط، حق 
بیمه شخص ثالث خودروها را با حداکثر 24 درصد 

افزایش نسبت به  سال قبل تعیین و ابالغ کرده بود.


