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ایران خودرو و مرسدس بنز قرارداد امضا کردند

«بنز» هم به ایران آمد

آمار روز

براساس این قرارداد و در مرحله اول شرکت مشترک فروش و خدمات پس از فروش و سپس شرکت تولید مشترک ایجاد میشود
خودروهـــای تجاری ،همـــکاری طرفین
در خصوص تفاهمنامه و قرارداد ســـال
گذشـــته نیز بـــه همین منـــوال پیگیری
شـــود .قـــرارداد خودروهای تجـــاری که
امروز امضا شـــد شـــامل ایجاد شـــرکت
مشترک در حوزه فروش و خدمات پس
از فروش خودروهای تجاری است .این
شرکت ،به صورت انحصاری مسئولیت
فروش محصوالت تجاری مرسدس بنز
را بر عهده خواهد داشت.
همچنین شـ ــرکت دوم که قرارداد آن
در ماه آینده نهایی میشـ ــود ،مسئولیت
تولیـ ــد را برعهـ ــده دارد و نسـ ــل فعلـ ــی و
آینده کامیون آکتروس از جمله تولیدات
ایـ ــن شـ ــرکت خواهد بـ ــود .نسـ ــل فعلی
آکتروس تا سـ ــال  ۲۰۱۹تولید شده و نسل
جدیـ ــد این کامیـ ــون نیز از سـ ــال  ۲۰۱۹به
بعـ ــد بر اسـ ــاس اسـ ــتانداردهای روز اروپا
تولید خواهد شـ ــد .در فاز بعدی نیز خط
تولیدی جدیـ ــد دیگری پیشبینی شـ ــده
اسـ ــت .بر اساس برنامه ،سـ ــاخت داخل
شرکت مشترک تولیدی در سال نخست
به  ۲۰درصد خواهد رسید و این میزان در
صورت صرفه اقتصادی میتواند به  ۳۰تا
 ۵۰درصد افزایش پیدا کند .براساس این

عکس  :ایران خودرو

گروه اقتصـــادی /گـــروه صنعتی
ایرانخـــودرو و شـــرکت مرســـدس بنز
آلمان قرارداد ایجاد شـــرکت مشـــترک
در حـــوزه فـــروش و خدمـــات پـــس از
فروش خودروهای تجاری امضا کردند.
همچنین قرارداد دو شـــرکت مشـــترک
دیگر نیز در ماههای آینده نهایی خواهد
شد.
طبق اعالم ایران خودرو این قرارداد
دیـــروز  -سهشـــنبه  -میـــان شـــرکت
ایـــران خـــودرو دیـــزل بـــه نمایندگی از
گـــروه صنعتی ایـــران خودرو و شـــرکت
مرســـدس بنز ،در ســـایت تولید وورث،
مقر اصلی مرسدس بنز به امضا رسید.
نخستین بار سال  94و پس از انعقاد
برجـــام بـــود کـــه زمزمههایـــی شـــنیده
شـــد مبنـــی بـــر اینکـــه دایملـــر (مالک
چندین شـــرکت تابعـــه و برنـــد بزرگ
خودروســـازی همچون مرســـدس بنز،
مرسدس آ امگ و اســـمارت) بهعنوان
بزرگترین تولیدکننده کامیون در جهان
و ایران خودرو که بزرگترین خودروســـاز
خاورمیانه به شـــمار میآید قصد دارند
بـــا تأســـیس یک شـــرکت مشـــترک ،از
مزیتهای نسبی یکدیگر استفاده کرده

و ضمن تحکیم جایگاه خود ،یک قطب
تولید خودروهای تجـــاری در منطقه را
ایجاد کنند .پس از آن بود که در دی ماه
 94این دو شـــرکت تفاهمنامه همکاری
امضا کردند و بر اســـاس آن تفاهمنامه
متعهـــد شـــدند که بـــا ســـرمایه گذاری
مشـــترک هم شـــرکت خدمات پس از
فروش تأســـیس کنند و هم محصوالت
مشترک روانه بازار کنند .حال یک سال
و  8مـــاه پـــس از آن تفاهمنامه ،این دو
شرکت بزرگ خودروســـاز قرارداد خود
را امضا کردنـــد .در امضای این قرارداد
علـــی ماجدی ســـفیر ایـــران در آلمان،
محسن صالحینیا معاون امور صنایع
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،هاشم
یکهزارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران
خـــودرو و جمعـــی از مدیران ارشـــد دو
شرکت حضور داشتند.
ëëجزئیات قرارداد
مدیرعامـــل گـــروه صنعتـــی ایـــران
خـــودرو در ایـــن مراســـم بـــا اشـــاره به
امضای قرارداد و تفاهمنامه با شـــرکت
بنز در تولید و فروش محصول سواری،
ابـــراز امیـــدواری کـــرد کـــه بـــا توجه به
همکاریهـــای دو شـــرکت در حـــوزه
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نیم نگاه

ëëقرارداد خودروهای تجاری که امروز امضا شـــد شامل ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس
از فروش خودروهای تجاری است
ëëشرکت دوم که قرارداد آن در ماه آینده نهایی میشود ،مسئولیت تولید را برعهده دارد
ëëساخت داخل شرکت مشترک تولیدی در سال نخست به  ۲۰درصد خواهد رسید
ëëشـــرکت دیگر در حال مذاکره ،در خصوص تولید موتور میان شـــرکت ایران خودرو دیـــزل و دایملر بوده که
وظیفه آن تولید موتورهای جدید است

گزارش نیازسـ ــنجی و تولیـ ــد محصوالت
جدید و جایگزینی بـ ــا محصوالت فعلی
نیز در برنامه شـ ــرکت مشـ ــترک تولیدی
ایران خودرو و دایملـ ــر آلمان پیشبینی
شـ ــده اسـ ــت .همچنین شـ ــرکت دیگر در

حال مذاکـ ــره ،در خصـ ــوص تولید موتور
میان شرکت ایران خودرو دیزل و دایملر
بـ ــوده کـ ــه وظیفـ ــه آن تولیـ ــد موتورهای
جدید است بر اساس نیاز بازار در شرکت
مشترک جدید اسـ ــت .شرکت مرسدس

بنز نخسـ ــتین برند خودروهای تجاری در
دنیـ ــا را در اختیار دارد که امضای قرار داد
سـ ــرمایهگذاری مشـ ــترک با ایران خودرو
بیانگـ ــر امنیـ ــت سـ ــرمایهگذاری در ایران
است.

فرجام <پالسکو> به ریاست جمهوری کشید

جای خالی پالســـکو ،حاال یک عالمت سؤال بزرگ باقی
تلنگر
مانده اســـت :تکلیف کســـبه آن چه میشـــود؟ در کوران
روزهای دود و آتش پالسکو ،از بازسازی دوساله واحدهای
این ساختمان تا پرداخت تسهیالت  300میلیون تومانی
وعدههـــای مختلفـــی داده شـــد .امـــا حـــاال جامه عمل
نپوشـــیدن این وعدهها ،داد کاســـبان را درآورده و کار را به دفتر ریاست جمهوری
کشاندهاست.
مجتبـــی درودیان ،رئیس اتحادیـــه پیراهن دوزان میگوید« :طـــی مکاتباتی روز
گذشـــته از ســـوی ریاســـت دفتر بازرســـی ریاســـت جمهوری این گونه اعالم شد
که در این هفته یک جلســـه حضوری در این زمینه برگزار خواهد شـــد تا پیگیری
خواستههای کسبه پالسکو از سوی ریاستجمهوری صورت بگیرد .کسبه نگرانند
که وضعیت مالکیت آنها بعد از ســـاخته شـــدن بنای جدید چطور خواهد بود و
نگرانی خود را نسبت به عقد قرارداد نکردن از سوی بنیاد مستضعفان به کرات
اعالم کرد هاند».
نهاوندیاناعالمکرد

نوسان بازار پول خارجی پس از حذف ارز مسافرتی
سیاوش رضایی

«بهدلیل نوسان شـــدید ارز برای اطالع از قیمت
دقیق به داخل صرافی مراجعه کنید» این نوشته
یکســـانی اســـت که روی شیشـــه اکثر صرافیهای
خیابان فردوسی پایتخت دیده میشود.
از روز بیســـتم شـــهریور ماه جاری با بخشنامه
کوتاه بانک مرکزی پرداخت ارز مســـافرتی با نرخ
مبادلـــهای متوقف شـــد و بـــرای ســـالجاری تنها
شرکتکنندگان در اربعین حسینی کربال همچنان
میتوانند از  200دالر ارز همانند گذشـــته بهرهمند
شوند.
دیروز (یک روز پس از آزادشدن ارز مسافرتی)
بازار ارز خیابان فردوسی بهعنوان یکی از مهمترین
و تأثیرگذارترین بازارهای غیررسمی ارز در سراسر
کشور همچون روزهای گذشته بود با ظاهری آرام
و رفت و آمدهای عادی ،اما زیرپوست این آرامش
خبرهای درگوشـــی و شایعات ،بتدریج قیمت ارز
باال کشـــیده اســـت .از روز پانزدهم شهریور ماه که
بخشـــنامه بانک مرکزی برای حذف ارز مسافرتی
به نرخ مبادلهای ابالغ شد تا پنج روز بعد اجرایی
شـــود ،قیمت دالر در بـــازار آزاد  17تومان افزایش
یافته اســـت .پانزدهم ماه جاری نرخ دالر در بازار
 3894تومـــان بود کـــه در روز بعد به  3904تومان
رسید و پس از یک کاهش در روز بیستم که دوباره
دالر بـــه  3900تومان بازگشـــت ،دیـــروز قیمتها
صعودی شـــد و در حوالی ساعات  13تا  14قیمت
فروش دالر امریکا روی تابلوی صرافیها به 3926

تومان هم رســـید .این درحالی اســـت که از اوایل
مرداد ماه امســـال دالر بتدریـــج از کانال  3700به
کانال  3800تومان وارد شـــد و با نوسانی محدود
هماکنون خود را به  3900تومان رســـانده اســـت.
درحالی کـــه روزگذشـــته بانک مرکزی نـــرخ دالر
امریکا را  3339تومان اعـــام کرده بود ،این نرخ
در بازار آزاد و براساس سایت رسمی اتحادیه طال
و جواهر تهران  3913تومان درج شده بود .دراین
روز همچنین نرخ یورو  ،4764پوند  5169و درهم
 1074تومان قیمتگذاری شده بود.
ëëمتهمکیست
درجلو پاســـاژ افشـــار نبش خیابان فردوســـی و
منوچهری مانند همیشـــه اما پرهیاهوتر دالالن ارز
روی سکوها ،قیمتهای خرید و فروش خود را فریاد
میکشند .برخی با اعالم قیمتی دالر را برای امروز
میخرند و برخی با قیمتهایی که از تلفن همراه
خـــود میگیرند ،ارز فردا را خرید و فروش میکنند،
ارزی کـــه قیمت آن روی بازار فـــردا تأثیر میگذارد
و تحرک به فعاالن بازار میدهد ،چراکه براســـاس
گفته کارشناســـان کسانی پشـــت پرده دالالن پاساژ
افشار هستند که در سالهای نه چندان دور بخشی
از نبـــض بـــازار ارز را درفضـــای هیجانی در دســـت
داشتند،اما اندکی باالتر در مقابل صرافیهای مجاز
هیـــچ چیز جز قیمتهـــای روی تابلو تغییر نکرده
اســـت .از یکی از صرافان درباره وضـــع بازار پس از
حذف ارز مســـافرتی به نرخ مبادلهای میپرسیم،
میگوید :هیچ تغییری در بازار ایجاد نشده است و
حتی میزان تقاضای ارز هم باال نرفته اســـت .فقط

اخبار
ëëازکسانیکهارزمسافرتینمیگرفتند،تا...
واکنش مسافران خارجی که همان مخاطبان
اصلی بخشـــنامه بانک مرکزی هستند نیز جالب
است .آزادشدن نرخ ارز مســـافرتی برای برخی از
آنها هیچ اهمیتی ندارد و اما برخی از این تصمیم
گالیه مندند .یک زن و مرد که برای خرید ارز و سفر
به یک کشور اروپایی به خیابان فردوسی آمدهاند
درخصوص تأثیر حذف ارز مســـافرتی میگویند:
ما ســـالی دو بار به خارج از کشـــور ســـفر میکنیم
و در طول ســـالهای قبل تاکنون ارز مســـافرتی با
قیمت مبادلهای دریافت نکرده بودیم .به اعتقاد
آنهـــا اختالف ناچیز و ســـهم انـــدک  300دالر در
هزینههای آنهـــا ارزش مراجعه به بانک و صرف
زمان برای دریافت این ارز را نداشته است .اما پسر
جوانی که درحال ارائه مدارک خود برای خرید ارز
است ،میگوید :همین  300دالر هم کمک بزرگی
به ما بود .شـــاید برای کسانی که تنها برای تفریح
از کشـــور خارج میشـــوند افزایش هزینـــه ایرادی
نداشـــته باشـــد ولی شـــخص من باید برای دیدار
نزدیکان خود حداقل سالی یک بار به خارج بروم
و همیـــن  300دالر بخش عمـــدهای از هزینههای
مرا تأمین میکرد.
ëëبازار به کدام سو میرود
آنچه از گشـــت و گذار در بازار پرجنب و جوش
فردوســـی آشـــکار است این اســـت که حذف 300
دالرارز مسافرتی که هر ســـال یک بار به مسافران
داده میشـــد و به گفته بسیاری از فعاالن بسیاری
از مســـافران هم آن را دریافـــت نمیکردند ،تأثیر

معنـــاداری در بازار ارز نداشـــته اســـت ،اما به طور
قطع بهعنوان یک عامـــل روانی و هیجانی باعث
رشد نسبی و نوسان ارز شده است.
همانگونه که همواره فعاالن بازار غیررســـمی
ارز اقدامات بانک مرکزی را بر اســـاس اعتقادات
و دانســـتههای خود تعبیر میکنند این اقدام هم
در میان برخی فعاالن به این معنا شده است که
شاید بانک مرکزی توان عرضه ارز مسافرتی با این
نرخ را نداشته است ،اما درمقابل تمام کارشناسان
و صاحبنظران اقتصادی معتقدند این اقدام باید
ســـالها پیش از این انجام میشـــد .از سوی دیگر
روند تزریق ارز مورد نیاز بازار که از بازوهای اجرایی
صرافی بانکها انجام میشود نیز نشان میدهد
که کمبود ارزی در بازار وجود ندارد و هماکنون دو
عامل شایعات و هیجانات و همچنین قیمتی که
روزانه صرافـــی بانکها اعالم میکنند مهمترین
تأثیر را در بازار دارد ،گرچه نباید از تأثیر معامالت
فردایی و دســـتهای پشت پرده برای باال و پایین
کشیدن قیمت با هدف سودآوری غافل شد.
ëëطالواکنشنشاننداد
درحالی که همواره رشـــد قیمت دالر به همراه
خود نرخ انواع سکه را باال میبرد ،دیروز این اتفاق
کمتر مشـــاهده شـــد به طوری که تنها سکه تمام
طرح جدیـــد با  3100تومان رشـــد به یک میلیون
و  260هـــزار و  300تومان رســـید و ســـایر ســـکهها
با کاهش حـــدود  3هـــزار تومانی همراه شـــدند،
البته درایـــن روز اونس جهانی طـــا نیز  3.3دالر
عقب نشینی کرد ه بود و  1324دالر شده بود.

رکوردشکنی مصرف بنزین با  104میلیون لیتر
میانگین مصرف بنزین در شهریورماه امسال  88میلیون و  300هزار لیتر در روز بود

عطیه لباف

فعلـــی تـــوان تحمـــل افزایـــش قیمت
حاملهـــای انـــرژی را ندارنـــد از اجرای
قانون خودداری میکند.
در ایـــن بـــاره مدیرعامـــل شـــرکت
پاالیـــش و پخش فرآوردههـــای نفتی به
«ایران» گفـــت« :برای مدیریت مصرف
بنزین نمیتوانیم قیمت این سوخت را
افزایش دهیم .قانون اجازه این کار را در
سال جاری به ما نداده و برای سال آینده
پیشنهادی ندادهایم و برنامهای هم برای
افزایش قیمت نداریم ».عباس کاظمی
ادامـــه داد« :این موضوع فقط مربوط به
بنزین نیســـت .قیمت تمـــام فرآوردهها
پایین اســـت ،اما رفاه مـــردم و مدیریت
نرخ تورم برای دولت اهمیت بیشـــتری
دارد ».او قیمـــت فـــوب خلیـــج فـــارس
بنزین را رقمی حدود هزار و  800تومان
اعالم کرد و گفـــت« :قیمت بنزین ایران
تقریبـــاً  800تومان کمتـــر از قیمت فوب
خلیج فارس است».
ëëواردات 12میلیونلیتربنزیندرروز
وقتـــی میانگیـــن مصـــرف بنزیـــن
 81میلیـــون و  200هـــزار لیتـــر در روز
اســـت و دولت سیاســـت روشـــنی برای
افزایش قیمـــت بنزین یا تغییـــر ذائقه
مصرفکنندگان به ســـمت سی ان جی
ندارد ،مجبور اســـت که به هـــر ضرب و
زوری کـــه شـــده بنزین مصرفـــی مردم
را تأمیـــن کنـــد ،چراکه بنزین ســـوختی
استراتژیک است و با امنیت ملی ارتباط
دارد .کاظمی میزان تولید داخلی بنزین

برداشتن گامهای فوری
در حوزه بانکی و حمل و نقل

«محمد نهاوندیان» معاون اقتصادی رئیس جمهوری
در دیدار وزیر خارجه پاکستان با بیان اینکه مقابله نظامی
و سیاسی با تروریســـم ضروری است ،تأکید کرد :شرایط
امروز منطقه ،همکاری هر چه بیشتر ایران و پاکستان را در حوزه امنیت و توسعه
منطقهای ضروریتر میکند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری،
نهاوندیان در دیدار «خواجه محمد آصف» با بیان اینکه فوریترین گامها باید
در حوزه بانکی و حمل و نقل برداشته شود ،اظهارکرد :اگر چه سطح تجارت دو
کشـــور  35درصد رشد نشـــان میدهد ولی در فضای پس از تحریم باید شاهد
جهش در مناســـبات اقتصادی و رســـیدن به هدف  5میلیارد یورو باشـــیم .وی
تصریح کرد :اجرای توافق خط اعتباری دو طرفه  500میلیون یورویی بانکهای
مرکزی و گشـــایش شـــعبه بانک در دو کشور باید در ســـه ماه آینده تحقق یابد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت :برقراری خط کشتیرانی مسافری و باری
بین چابهار و کراچی و خط پروازی مســـتقیم بین دو کشـــور میتواند زمینه ساز
همکاریهایبلندمدتترشود.

سود  ۱۵۰هزار تومانی برای سهام یک میلیون تومانی

مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی میگوید :به مشموالن سهام
عدالتی که حسابشـــان تا یک میلیون تومان پر است ،حدودا ۱۳۰
تا  ۱۵۰هزار تومان ســـود بابت ســـال مالی  ۱۳۹۵پرداخت میشـــود
اما پرداخت این مبالغ در یک مرحله نیســـت .سیدجعفر سبحانی
در گفتوگو با ایســـنا درباره نحوه پرداخت ســـود ســـهام عدالت در
پایان شهریورماه سال جاری اظهار کرد :پایان شهریور ماه نخستین
مرحله واریز ســـود سهام عدالت خواهد بود ولی این طور نیست که
تمام مشـــموالن با هم سود سهام عدالت را دریافت کنند بلکه قرار
اســـت در این مورد اولویتبندی شـــود و به دهکهای پایین زودتر
این سود پرداخت شود.

افزایش تولید مرغ و کاهش نسبی قیمت در آستانه محرم

مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشـــتی اعالم کرد که تولید گوشـــت مرغ
در مـــاه محرم به دلیل افزایش جوجهریزی و پر شـــدن ســـالنهای پرورشـــی
بیشـــتر از ماههای گذشـــته شـــده و پاســـخگوی نیاز مردم در ماه محرم است.
محمدعلی کمالی سروســـتانی در گفتوگو با ایســـنا ،اظهار کـــرد :با توجه به
افزایش جوجهریزی و پرشدن ســـالنهای پرورشی گوشت مرغ هیچ نگرانی
بـــرای تأمین نیاز مردم در ماه محرم نداریم و نگرانی ما بیشـــتر بابت کاهش
قیمت این محصول ناشی از افزایش تولید و باال رفتن وزن کشتار مرغ است.

بهبود  5میلیارد دالری تراز تجاری بخش کشاورزی کشور

عکس  :ایسنا

مصرف بنزین کشـــور امســـال رکوردهای
بینظیـــری از خـــود به نمایش گذاشـــته
است .به هر حال سوزاندن  104میلیون و
 700هزار لیتر بنزین در یک روز کار چندان
سادهای نیست و کمتر کشوری آن را تجربه
کرده است؛ اما این اتفاق در روز پنجشنبه
 16شـــهریورماه در ایران رقم خورد .با این
وجود مسئوالن میگویند به دنبال اجرای
گام بعدی هدفمنـــدی یارانهها و اصالح
قیمت بنزین نیستند .مدیرعامل شرکت
ملـــی پخـــش فرآوردههای نفتـــی در این
رابطهبه«ایران»گفت«:میانگینمصرف
بنزین در شـــهریورماه امسال  88میلیون
و  300هـــزار لیتـــر در روز بود کـــه این رقم
نسبت به شهریور ماه سال قبل  9.6درصد
رشد داشته اســـت ».منصور ریاحی ادامه
داد« :میانگین مصرف بنزیـــن از ابتدای
ســـال تا کنون نیز  81میلیـــون و  200هزار
لیتر در روز بود که این رقم نسبت به مدت
مشابه سال قبل  8.4درصد افزایش یافته
است ».به گفته ریاحی انتظار میرفت که
امسال میزان مصرف بنزین حدود  5.5تا
 6درصد رشد کند اما رشد آن  8.4درصد
بوده و به نظر نمیرســـد که در  6ماه دوم
ســـال کاهش مصـــرف رخ دهد.چراکه با
آغاز ســـال تحصیلی جدید ،تـــردد درون
شهری افزایش خواهد یافت.
ëëاز رشـــد تولیـــد خـــودرو تـــا افزایـــش
مسافرتهایتابستانی
مســـافرتهای تابســـتانی در آخرین

روزهای ایـــن فصل به اوج خود رســـیده
اســـت و مردم ســـعی میکنند که به هر
نحـــوی از تعطیالت تابســـتانی امســـال
بیشـــترین اســـتفاده را ببرند .مدیرعامل
شـــرکت ملی پخـــش فرآوردههای نفتی
بـــا بیان ایـــن مطلب اذعان کرد« :ســـال
گذشـــته حدود  2میلیون دستگاه خودرو
و موتورســـیکلت پالک شـــده و این روند
در  6مـــاه اول ســـال جاری ادامه داشـــته
است .بنابراین رشد تولید خودرو در کنار
افزایش سفرهای تابستانی سبب شده که
میزان مصرف این سوخت جهش قابل
مالحظهای را تجربه کند ».ثبات قیمت
بنزیـــن در ســـالهای اخیر در نـــرخ هزار
تومان نیـــز در این زمینـــه بیتاثیر نبوده
چراکه قیمت بنزین دیگر در سبد خانوار
تأثیر گذار نیست .از طرف دیگر استاندارد
نبودن خودروهای تولید داخل و مصرف
بـــاالی برخـــی خودروهـــای وارداتی این
مشـــکل را دوچنـــدان میکنـــد .در دنیـــا
خودروها به ازای هـــر  100کیلومتر  5تا 6
لیتر سوخت مصرف میکنند اما در ایران
هنوز خودروهایی در سیستم حمل و نقل
کشـــور وجود دارند که در هر  100کیلومتر
 12لیتر بنزین میسوزانند.
ëëتقویت جایگاه ســـی ان جی در ســـبد
سوختکشور
در ایران  2هزار و  400جایگاه ســـی ان
جـــی (گاز مایع) وجـــود دارد که ظرفیت
اســـتفاده از  40تا  42میلیون لیتر در روز را
برای کشور ایجاد کرده است .با این وجود

ریاحی میگوید« :روزانه فقط  21میلیون
لیتر (مترمکعب) ســـی ان جی در ایران
مصرف میشود ».این رقم نشان دهنده
ظرفیت خالی  CNGبه میزان  21میلیون
لیتر در روز اســـت .به این معنا که دولت
میتوانـــد با یک سیاســـت انگیزشـــی 21
میلیونلیتر ازمیزانمصرفروزانهبنزین
بکاهد ،آن هم بدون ایجاد زیرســـاخت و
جایگاه جدید .مدیرعامل شـــرکت ملی
پخـــش فرآوردههـــای نفتـــی در این باره
ادامه داد« :قیمت هر لیتر (مترمکعب)
سیان جی بالغ بر  414تومان و هر کیلوی
آن  600تومـــان اســـت .کاهـــش قیمـــت
ســـیانجی میتوانـــد یکی از مشـــوقها
برای تغییر ذائقه مصرفکنندگان باشد،
اما در این باره باید سیاســـتگذاری جهت
دار و معنادار انجام شـــود ».او از پیگیری
حق العمل جایگاهداران سی ان جی در
سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت:
«بزودی مصوبهای برای بهبود شـــرایط
جایگاهداران اعمال میشود».
ëëفاصلـــه  800تومانی قیمـــت بنزین با
فوبخلیجفارس
اصـــاح قیمـــت بنزیـــن و ســـایر
فرآوردههـــای نفتـــی بـــر اســـاس قانون
هدفمندی یارانهها یکی از وظایف دولت
اســـت که متأســـفانه در  3ســـال اخیر به
آن اعتنایی نشـــده اســـت .ایـــن موضوع
تمام سیاســـتگذاریهای بخش انرژی را
تحتالشعاع قرار داده است ،اما دولت
با اتکا به این موضوع که مردم در شرایط

رشد شاخص قیمت تولیدکننده خدمات
در بهار 96

شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات مشتمل
بر هشت بخش برمبنای ســـال پایه  1390در فصل بهار
 1396برابر اســـت با  235.3که نسبت به فصل قبل 2.1
درصد افزایش یافته اســـت .شـــاخص گـــروه «خدمات
تعمیر وسایل نقلیه موتوری ،موتور سیکلت و کاالهای شخصی و خانگی» در این
فصل  3.1درصد افزایش یافته اســـت .شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران»
و شـــاخص گروه «خدمات حمل و نقل ،انبـــارداری و ارتباطات» نیز هر یک2.7
درصد بیشترشده است .همچنین شاخص گروه «خدمات واسطه گریهای مالی
(بیمه)» 4درصد افزایش یافته است .شاخص گروه «خدمات مستغالت ،اجاره و
فعالیتهای کسب و کار» در فصل بهاربا رشد 1.9درصدی روبهرو شده است .اما
درشـــاخص گروه «خدمات آموزش» میزان افزایش تنها  0.3درصد بوده است.
گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» بهعنوان هفتمین شاخص هم
 1.1درصد باال رفته اســـت .شـــاخص گروه «خدمات سایر فعالیتهای خدمات
عمومی ،اجتماعی و شخصی»  4.7درصد افزایش یافته است.

«ایران» از تب و تاب صرافیهای خیابان فردوسی گزارش میدهد

نوسان قیمت دراین روزها بیشـــتر شده است .وی
ادامـــه میدهـــد :درخصوص تأمیـــن ارز هم هیچ
مشـــکلی وجود ندارد و روزانه صرافی بانکها 100
و حتی  200هزار دالر هم میدهند .بنابراین کمبود
ارز دلیل افزایش این روزهای نرخ نیســـت .دریکی
دیگر از صرافیهای خیابان فردوسی که روی شیشه
از مراجعان خواسته تا برای اطالع از قیمت دقیق
به داخل صرافی مراجعه کنند ،یکی از کارکنان که
انبوهی از اعداد پالستیکی را دردست دارد و درحال
تغییر قیمتهـــای روی تابلو اســـت میگوید :این
روزها هر ساعت مجبور میشوم قیمتها را به روز
کنم چرا که نوســـان زیاد شده اســـت .ولی مسئول
صرافی دیگر نظـــری متفاوت از ســـایرین دارد .به
گفته وی یکـــی از عوامل مهـــم افزایش قیمت در
بازار حدف ارز مســـافرتی به نرخ مبادله ای اســـت.
وی توضیـــح میدهد :هرچند اختالف قیمت 300
دالر ارز مبادلـــهای با آزاد کمتـــر از  200هزار تومان
است ولی وقتی یک خانواده چند نفری قصد سفر
به خارج دارد چند میلیون تومان هزینههای آنها را
افزایش میدهد .این صراف میگوید :آزاد شـــدن
ارز مسافرتی یک عالمت منفی به بازار داده است و
بسیاری از فعاالن بازار انتظار افزایش قیمت دارند.
روی تابلوی بزرگ یکی از صرافی بانکها که روزانه
ارز مورد نیـــاز صرافیهای مجـــاز را تأمین میکند
نرخ دالر  3911تومان درج شده است ،قیمتی که به
اعتقاد یکی از فعاالن بازار ســـیگنالی منفی به بازار
میدهـــد .به گفته وی «دســـتکاری در بازار کار خود
بانک هاست».

5

را  69تا  70میلیون لیتر در روز اعالم کرد
و گفت« :از ابتدای ســـال تا کنون بالغ بر
 12میلیون لیتر در روز بنزین وارد کشـــور
کردهایـــم ».البته آمارهای شـــرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی نشان میدهد
میزان ذخایر بنزین اکنون رقمی بالغ بر
یک میلیارد لیتر است و نگرانی از بابت
تأمین مطمئن بنزین وجود ندارد.او در
خصـــوص آخرین وضعیت پاالیشـــگاه
ســـتاره خلیج فارس اذعان کـــرد« :این
پاالیشگاه روزانه  7.5میلیون لیتر بنزین
تولید میکند و بزودی حجم تولید بنزین
واحد اول این پاالیشـــگاه بـــه  12میلیون
لیتـــر در روز خواهد رســـید ».مدیرعامل
شـــرکت پاالیش و پخـــش فرآوردههای
نفتی زمان افتتاح فاز دوم این پاالیشگاه
را سال آینده اعالم کرد و گفت :باید برای
بنزین به دنبال جایگزینهایی نظیر سی
ان جی یـــا خودروهای برقی و هیبریدی
باشیم.

ëëسیاستگذاریباکدامنهاداست؟
برنامهریزی برای مدیریت مصرف
سوخت و حرکت صنعت خودروسازی
کشـــور بـــه ســـمت تولیـــد خودروهای
برقـــی و هیبریـــدی یکـــی از نیازهـــای
ضروری کشور اســـت که دولت باید در
اســـرع وقت بـــه آن رســـیدگی کند ،اما
ظاهراً هماهنگـــی الزم میان نهادهای
مربوطه و منابع مالی کافی برای ایجاد
زیرساختهای این طرح وجود ندارد.
کارشناســـان این حـــوزه عقیـــده دارند
که اصالح قیمت بنزین ،ســـی ان جی
و بـــرق و حمایـــت از خودروســـازیها
بـــرای تولیـــد خودروهـــای برقـــی و
هیبریـــدی و در برخی موارد الزام آنها
با اســـتفاده از ابزارهـــای قانونی یکی از
نیازهای ضـــروری این روزهای کشـــور
اســـت کـــه امیدواریم بـــرای تحقق آن
هماهنگیهـــای الزم میـــان دولـــت و
مجلس شورای اسالمی شکل گیرد.

قائم مقام سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی گفت که تراز
تجاری بخش کشـ ــاورزی کشور بهبود  5میلیارد دالری داشته است .به
گزارش ایرنا ،غالمحسـ ــین طهماسبی افزود:در بخش کشاورزی از تراز
تجاری منفی  8.3میلیارد دالر به منفی 3.5میلیارد دالر رسـ ــیدیم که
5میلیارد دالر بهبود در تراز تجاری کشـ ــاورزی داشـ ــتهایم .وی با بیان
اینکه یکی از سیاس ـ ـتهای اصلی تأمین امنیت غذایی کشـ ــور اسـ ــت،
خاطرنشان کرد :در چنین شرایطی وظیفه ما بسیار سنگینتر از گذشته
است چرا که در این رویارویی دشمنان در قالب تحریمها ،امنیت غذایی
از بحثهای مهمی است که دشمنان ما نیز بخوبی از آن آگاهند.

تولید الیه نفتی پارس جنوبی به  150هزار بشکه افزایش مییابد

مدیرعامل شـــرکت پتروایران گفـــت :میزان تولید فاز نخســـت الیه نفتی پارس
جنوبی به  35هزار بشـــکه در روز ،در فاز دوم به  80هزار بشـــکه و در فاز ســـوم به
 150هزار بشـــکه در روز افزایش خواهد یافت .به گزارش ایرنا ،هماکنون شـــرکت
پتروایـــران روزانـــه  25هزار بشـــکه نفت از الیه نفتی برداشـــت میکنـــد و تولید
تجمیعی از این میدان مشترک از مرز یک میلیون و  600هزار بشکه گذشته است.
شرکت توسعه پتروایران از جمله شرکتهای تأیید صالحیت شده از سوی وزارت
نفت ایران برای فعالیت در قالب شرکتهای اکتشاف و تولید ( )E&Pاست.
ëëادامه مذاکرات با مرسک برای توسعه الیههای نفتی پارس جنوبی
مدیـــر برنامهریزی تلفیقی شـــرکت ملی نفـــت ایران با بیان اینکـــه مذاکرات با
مرســـک برای توســـعه الیههای نفتی پارس جنوبی ادامه دارد از آغاز مذاکره با
شـــرکتهای دیگر برای توســـعه این الیهها خبر داد .کریـــم زبیدی در گفتوگو
با ایســـنا با بیان اینکه مذاکرات با شـــرکت مرســـک برای طرح توسعه الیههای
نفتی پارس جنوبی ادامه دارد ،گفت :این مســـأله که توتال شاخه نفتی مرسک
را خریداری کرده ،جای نگرانی دارد .ما برای ادامه مذاکرات با این شـــرکت باید
مسائل جانبی را در نظر بگیریم.وی با اشاره به فعالیت توتال در الیههای نفتی
پارس جنوبی در کشـــور قطـــر اظهار کرد :با توجه به اینکه توتـــال در مقابل روی
الیههای نفتی میدان مشـــترک پـــارس جنوبی در حال فعالیت اســـت ،ما باید
پیشبینیهای الزم را در نظر بگیریم.

