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اقتصاد

گرفتن عکس
یادگاری با فقرا دیگر
کاربرد ندارد

حسین راغفر گفت :اینکه امروز برویم با فقرا عکس یادگاری بگیریم و دست روی سر آنها بکشیم و فردا آنها را فراموش کنیم دیگر کار برد ندارد .حسین راغفر در گفتگو با ایلنا درخصوص میزان اثرگذاری وعد ه
ایجاد  5میلیون شغل یا دو و نیم برابر کردن درآمدهای کشور بر رای مردم ،اظهار داشت :مردم دیگر به این افراد و به این وعدهها رای نمیدهند زیرا سابقه شنیدن چنین وعدههایی را دارند و امروز با توجه به باال
رفتن آگاهی عمومی ،دیگر تشخیص میدهند که چقدر این شعارها چقدر به واقعیت نزدیک است .استاد دانشگاه الزهرا ادامه داد :امکان ایجاد  5میلیون شغل وجود دارد اما نه در ساختار اقتصاد سیاسی موجود .اگر
واقعا به دنبال ایجاد این تعداد شــغل هســتند باید ساختار اقتصادی کشــور تغییر کند که این امر نیازمند یک عزم سیاسی است .این عزم در کاندیداهای اصولگرا وجود ندارد .وی ادامه داد :افرادی که این وعدهها را
میدهند مشخص است که خارج از مطالعه و برنامه این شعارها را بیان میکنند .قالیباف و رئیسی بیشتر بر روی ظرفیتهای فقر و گرفتاریهای مرم سرمایهگذاری کردهاند و نه بر روی واقعیتهای اقتصادی دولتی
که تحویل خواهند گرفت .راغفر گفت :اینکه امروز برویم با فقرا عکس یادگاری بگیریم و دست روی سر آنها بکشیم و فردا آنها را فراموش کنیم دیگر کاربرد ندارد.

زنگنه در جمع صنعتگران حامی روحانی:

ما برای رأی وعدههای گلدکوئیستی نمیدهیم

وزیر نفت گفت :ما به مردم قول دروغ و وعده فوق نجومی
نمیدهیم .وعده های گلدکوئیستی و شرکتهای مضاربهای
به مردم نمیدهیم .هرگز نمی گوییم نمیشــود ،نمیتوانیم.
همیشه گفتهایم میشــود ،میتوانیم و به خاطر رای به مردم
دروغ نمیگوییــم .بیژن زنگنــه در گردهمایی صنعتگران و
مهندسان حامی حسن روحانی با اشاره به اینکه دولت یازدهم
دولت مظلومی بوده و همانند مادر برای ایران دلسوزی کرده
است ،اظهارداشت :زمانی که این دولت در سال  92بر سرکار
آمد کمتر از نصف همســایه مان قطر از منابع مشترک گازی
پارس جنوبی برداشت می کردیم در حالی که سال  84وقتی
دولت را تحویل دادیم،برداشــت از این میدان نزدیک به قطر
بود اما بعد از  8ســال تولید به  240میلیون مترمکعب رسیده
بود .وی افزود :تاپایان ســال میزان برداشت گاز از این میدان
مشترک به  534میلیون متر مکعب خواهد رسید.
وزیر نفت با بیان اینکه هنگام روی کار آمدن دولت یازدهم
میزان برداشــت نفت از میدان مشترک غرب کارون تنها 70
هزار بشکه نفت در روز بود ،عنوان کرد :امسال میزان برداشت
از این میدان به بیش از  250هزاربشــکه رسیده که  3.5برابر
ســال  92است .او صادرات نفت و میعانات گازی را در ابتدای
روی کار آمدن دولت یازدهم  1.2میلیون بشــکه ذکر کرد و
عنوان داشــت :در  4ماهه  95صــادرات نفت به  2.8میلیون
بشکه رســید؛ وقتی کار در دولت را شروع کردیم ،واردکننده
نفــت گاز بودیــم و امروز  16میلیون بشــکه نفت گاز صادر
ِ
میکنیم .زنگنه خاطرنشان کرد :هنگام روی کار آمدن دولت
یازدهم،میزان صادرات پتروشیمی  41میلیون تن بود که امروز
به بیش از  50هزار تن رســیده است .او اضافه کرد 10 :هزار
روســتای دیگر در چهارسال گذشــته گازرسانی شده اند و تا
پایان امسال  95درصد از کشور گازرسانی شده اند.
وزیر نفت با اشاره به شاخص های اقتصادی مثل نرخ رشد
اقتصادی ،قیمت ارز و تورم عنــوان کرد :امروز هیچ کدام از
منتقدان حرفی از تورم دربــاره عملکرد این دولت نمی زنند،
این درحالی است که در ســال  92رشد اقتصادی منفی 6.8
درصد و تورم نزدیک به  40درصد بود .وزیر نفت با اشــاره به
اینکه اینها بخشــی از عملکرد دولت است ،عنوان کرد :ما به

مــردم قول دروغ و وعده فوق نجومی نمی دهیم .وعده های
گلدکوئیستی و شرکت های مضاربه ای به مردم نمی دهیم.
هرگز نمی گوییم نمی شــود ،نمی توانیم .همیشــه گفته ایم
میشود ،می توانیم و به خاطر رای به مردم دروغ نمی گوییم.
وی با تاکید بر اینکه ما دروغ را توهین به شعور مردم میدانیم،
متذکر شد :می گویند با یک میلیون تن تولید پتروشیمی 600
هزار شــغل ایجاد می شود ،وقتی میگوییم با این میزان تنها
 20هزارنفر شــغل ایجاد می شود ،سکوت می کنند و دالیل
خود را از طرح این موضوع نمی گویند .آیا این حرف ها توهین
به شعور مردم نیست؟
زنگنه خاطرنشــان کرد :در نیمه سال  84زمانی که دولت
آقای خاتمی به پایان رســید،به لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و
مدیریتی بهترین وضعیت را در تاریخ ایران داشتیم ،اما بعد از
 8سال که برگشتیم ،ویرانه به ما تحویل دادند .او با بیان اینکه
کشــور در این  8ســال درآمدهای باالی نفتی داشت ،گفت:
اما با این درآمدها در این مدت میزان اشــتغالزایی  16هزار
نفر در ســال بود .وزیر نفت با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از
اهداف اصلی ماست ،اظهارداشت :روزی که آقای احمدینژاد
به قدرت رســید ،اعالم کرد که در نفت مافیــا وجود دارد و
مــی خواهم این مافیا را از بین ببــرم ،هرچند دله دزی همه
جا هســت ،اما بعد از  8سال فهمیدیم که مافیا با تمام قدرت
مستقر شده است .او افزود :آیا بابک زنجانی مافیا نبود؟ بابک
زنجانــی  2.7میلیارد دالرپول نفت این کشــور را به خارج از
کشــور برد .حدود  13میلیارد دالر پول مردم را باال کشید .از
زمان هجرت پیامبر اسالم  44میلیارد ثانیه گذشته ،آقای بابک
زنجانی هر ثانیه  300تومان و هر ساعت  108هزار تومان از
زمان هجرت پیامبر پول مردم را باالکشیده است
زنگنه گفــت :دکل به ارزش  80میلیون دالر گم شــده و
قرارداد  400میلیون دالر خرید دکل یک شــبه توســط یک
نفر به امضا رسیده اســت .تمام مشکالت اما به دوش دولت
مظلوم افتاد .خواهر زن کی ،پسر چه کسی و باجناق کی این
قراردادها را به امضا رســانده است؟ او اضافه کرد :دولت قبل
 25میلیارد دالر در برداشــت از درآمدهای نفتی تخلف کرده
و تازه ما امســال مجوز آن را از مجلــس گرفتیم .وزیر نفت

بــا یادآوری اینکه آقای احمدی نژاد در ســال  84فریاد« آی
دزد» ســر داد ،عنوان کرد :مبارزه با فساد باید با اجرای قانون
و شــفافیت در عمل باشد ،به همین دلیل قراردادهای نفتی را
شفاف کردیم .او افزود :اخیرا دوستی ازستاد آقای رییسی گفته
وزارت نفــت قراردادهای نفتی را  55بار اصالح کرده اســت.
زنگنه ادامه داد :اینکه قراردادی اصالح شــود ،فی نفســه بد
نیست ،نشــان می دهد که ما اهل تعامل هستیم ،اما این آقا
متوجه نشده که وقتی می گوییم لشگر  81زرهی خوزستان،
این فقط یک عدد اســت و پشت این لشگر  80لشگر نیست.
وقتی می نویسیم اصالحات شماره  ،55این یک عدد است و
این شماره گذاری را من انجام داده بودم و به معنی  55مورد
اصالح نبود .متاسفانه اینها را هم بلد نیستند!
زنگنه با تاکید بر اینکه اگر فساد باشد ،شفافیت در عملیات
و آگاهی کاهش می یابد ،گفت :وقتی در یک شهری چراغ ها
خاموش می شود ،جرم و جنایت بیشتر می شود .تحریم ها هم
تاریکی بود و کســانی در این تاریکی پولهای زیادی خوردند.
جنس ها را چند برابر کردند و از مقاصد نامشــخص جنس ها
را تهیــه کردند .او در ادامه به اظهــارات یکی از کاندیداهای
ریاســتجمهوری در مناظره جمعه گذشته اشاره کرد و گفت:
گفتند که افزایش تولید نفت خام فروشی است،آیاتقدیم جایگاه
ایران به عربســتان و کشورهای منطقه کار درستی است؟ آیا
باید قدرت اقتصادی خودرا در تولید نفت از دســت بدهیم به
این دلیل که خام فروشــی نکنیم؟ آیا باید از میادین مشترک
برداشت نکنیم که دیگران سهم ما را ببرند؟ وزیر نفت تاکید
کرد :قدرت تولید ماست که به ما توانایی مذاکره می دهد و نه
فقط شعار و حرف های نامناسب.
زنگنــه اضافه کرد :آقای دکتر جلیلی اخیــرا درباره قرارداد
کرسنت صحبتی کرده،ای کاش ایشان درباره جلسه شورای
امنیت و ســخنانی که در آن جلسه درباره این قرارداد مطرح
کرد ،هم اشــاره می کرد .خوب اســت ایشان به مردم درباره
نامهای که در  88به آقای احمدی نژاد نوشت و ایشان با فاصله
زمانــی جواب نامه را داد ،توضیــح بدهند .زنگنه گفت :آقای
دکترجلیلی اگر یادت نیســت ،من می توانم اسناد را به شما
بدهم .وزیر نفت با بیان اینکه گره ای که می توان به آســانی

بــاز کرد را تبدیل به معضل و گرفتاری برای کشــور کردند،
خاطرنشان کرد :همین آقای زاکانی که هر روز یک عدد برای
زیان قرارداد کرســنت مطرح می کرد یا آقای بذرپاش-اخیرا
هم آقای زاکانی به یکســال حبس محکوم شده است -هر
روز یک رقم اعالم می کردند .نهایتا هم به تفاهم نرسیدند!
زنگنه در ادامه به قطع گاز ترکمنســتان در زمســتان سال
گذشته اشاره کرد و گفت :در سال  78ترکمنستان گاز ایران را
قطع کرد ،قیمت گاز را  9برابر کرد ،مسئوالن وقت این افزایش
را پذیرفتند در حالی که ســال گذشته مجددا ترکمنستان این
کار را تکرار کــرد ،اما ما با قدرت جلوی آنها ایســتادیم .در
نهایت خودشان آمدند و درخواست صادرات به ایران را کردند.
ما با عزت و قدرت جلوی ترکمنستان ایستادیم و امروز سربلند
هســتیم .وی اضافه کرد :ما حاضر نشــدیم اسیر حرف های
بیربط شویم .امروز هم درباره قراردادهای جدید نفتی با همین
اقتدار ایستاده ایم.
می دانیم که ایــن قراردادها موجی از ســرمایه گذاری را
برای شــرکت های ایرانی ایجاد می کند .وزیر نفت با خطاب
قراردادن مسئوالن وزارت نفت در دولت قبل خاطرنشان کرد:
شما بودید که دستاوردهای  30ساله اوپک که سهمیه بندی
بود ،در سال  90به باد دادید .شما قبول کردید که نظام سهمیه
بندی اوپک که عربستان و همپیمانانش به دنبال این موضوع
بودند ،لغو شــود و دیگران سهمیه ما را بگیرند .االن سکوت
کرده اید و جواب نمی دهید که چرا این کار را کردید!

وضعیت صنعت با گذشته قابل قیاس نیست

وزیــر صنعت ،معــدن و تجارت معتقد اســت که وضعیت
بخش صنعت کشــور در دولت یازدهم با مدت زمانی قبل از
آن در دولت قبل قابل مقایســه نیست .محمدرضا نعمتزاده
در گفتگــو با ایســنا ،در مورد هجمههــای وارده در روزهای
نزدیک بــه انتخابات دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری در
ارتباط با تعطیلی متعدد کارخانهها و تکذیب این مورد از سوی
وزارت صنعــت ،معدن و تجارت کــه بهطور مثال میتوان به
کارخانههای داروگر و تراکتورسازی اشاره کرد ،گفت :اگر یک
واحــد به خاطر انتخابات بخواهد تعطیل شــود باید بدانید که
این مساله واقعیت ندارد .کارخانهها که نباید با انتخابات رابطه
داشــته باشــند .من فکر میکنم یک عده را بسیج کردهاند تا
بگردند و مشــکالت کارخانهها را پیدا کــرده و پس از آن را
در بــوق و کرنا کنند و آن را تعطیل بنامند .آنچه که ما اعالم
میکنیم براساس اعداد و ارقام و مستندات است.
نعمتزاده افزود :در زمان ما چند جلســه با مســئوالن ارج
برگزار شــد و دیدیم که خیلی تمایلی بــه واگذاری ندارند و
حاضر نیستند با شرایط معقول این مساله را مدنظر قرار دهند.
عالوه بر این باید به وضعیت کارخانه آزمایش اشاره کنیم .این
کارخانه حدود  ۱۰سالی است که با تعطیلی روبهرو شده و خود
بنده هفت الی هشت جلسه شرکت کردم و حتی به شیراز رفتم

تا این مساله را حل کنم .در شرایط فعلی نیز تولید در آزمایش
بــه صورت ناچیز آغاز شــده ،اما به آن میزان نیســت که ما
هدفگذاری کردهایم .راهاندازی این کارخانهها سرمایهگذاری
بزرگی میخواهد .این کارخانهها نیازمند نوسازی تجهیزات و
سرمایهگذاری است و نمیتوانند با همان وضعیت ابتدایی کار
خود را ادامه دهند .وی خاطر نشان کرد :در اواخر دولت دهم
بخش صنعت با آشــفتگی به دولت بعد تحویل داده شــد .با
بررسیهایی که در این رابطه انجام دادیم به اعدادی رسیدیم
کــه آن را اعالم میکنیم حدود  ۱۲هزار و  ۵۰۰واحد متوقف
در شروع دولت یازدهم وجود داشــته که برخی از آنها حدود
هفت تا هشت سال با تعطیلی روبهرو بودند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :در دولت یازدهم تقریبا
 ۵۱۰۰واحد تولیدی طی چهار ســال راهاندازی شده و حدود
 ۵۰۰۰واحــد موجود نیز با تعطیلی طــی مدت مذکور روبهرو
شــدند که دالیــل آن را میتوان وضعیت بــازار ،ناتوانی در
صــادرات محصوالت و غیره دانســت و اغلب آنها واحدهای
کوچک بودند .واحدهای بزرگ نیز آنهایی بودند که مشکالت
مالکیتی و مســائل مدیریتی روبهرو و در این بین نیز برخی از
آنها با مشــکل صادرات مواجه بودند .نعمتزاده با اشــاره به
اینکــه راهاندازی واحدهای تعطیل در دســتور کار وزارتخانه
قرار گرفته و با طرحی که از ســال گذشته مدنظر قرار گرفت،
حدود  ۱۲۰۰واحد تولیدی از این تعداد احیاء شدهاند یادآور شد:
این طرح همچنان ادامه دارد و راهاندازی واحدهای تعطیل در
دستور کار اســت .وی با اعالم اینکه در سال گذشته ۵۴۰۰

واکنش بانک مرکزی به ادعای
توقف وام ازدواج

رئیس بانک مرکزی گفت:دولــت دادن وام ازدواج را متوقف نکرده
و عملکــرد بانک مرکزی در زمینه مشــخص اســت .ولیاهلل ســیف
رئیس بانک مرکزی درباره ادعــای دو کاندیدای دوازدهمین انتخابات
ریاســتجمهوری مبنی بر اینکه دولت دادن وام ازدواج را متوقف کرده
اســت ،گفت :عملکرد شــاخص نظام بانکی در رابطه بــا وام ازدواج و
قرضالحســنه وام ازدواج کام ً
ال مشخص است .ما نه تنها پرداخت وام
را متوقف نکردیم بلکه ســال گذشته ما این وام را از سه میلیون به ۱۰
میلیون افزایش دادیم .او با بیان اینکه پیشبینی میکردیم که با افزایش
وام ازدواج صف آن نیز طوالنی شــود ،گفت :بانک مرکزی این برآورد
را کرد که با افزایش وام ازدواج تا ســقف  ۱۰میلیون تومان صفی ایجاد
خواهد شــد و این پیشبینی نیز درست از آب درآمد .در حال حاضر این
صف طوالنی برای وام ازدواج وجود دارد .این بدان معنی نیســت که ما
دادن آن را متوقف کرده باشیم .رئیس بانک مرکزی ادامه داد :با تالش
شبانهروزی همکارانم در نظام بانکی بعد از اینکه این قانون در مجلس
تصویب شد همه خودمان را مکلف دانستیم که آن را اجرایی کنیم .او یاد
آور شد :سال  ۹۵در مقایسه با سال  ۹۴در حقیقت ما افزایش  ۳۰۰هزار
نفری داشــتیم که  ۲۶.۶درصد به تعداد کسانی که متقاضی درخواست
وام بودند اضافه شده است .سیف گفت :در حال حاضر  ۱۷۰هزار پرونده
در شــرف تکمیل برای دریافت وام ازدواج است که به  ۳۰۰هزار نفری
که در صف هستند اضافه خواهد شد که جمع ًا  ۴۷۰هزار نفر می شوند.
این در شــرایطی است که در سال  ۹۲هشتصد هزار نفر در صف برای
دریافت وام ازدواج بودند.

طرح نیمهتمام تکمیل شده اســت ،گفت :در سال  ۱۳۹۴نیز
حــدود  ۴۰۰۰طرح نیمهتمام تکمیل شــد و در ســال ۱۳۹۶
طبق برنامهریزیهای انجام شــده که ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی آن را ابالغ کرده است تکمیل  ۶۰۰۰واحد در دستور
کار است.
وزیــر صنعت ،معــدن و تجارت با بیــان اینکه طی چهار
ســال گذشــته حدود  ۱۲هزار واحد تولیدی جدید راهاندازی
شده اســت که  ۵۴۰۰مورد آن مربوط به سال گذشته است،
اظهار کرد :حدود  ۷۰۰۰طرح توســعهای جدید نیز که مربوط
به واحدهای توســعهای بود تکمیل و راهاندازی شــدند و در
مجمــوع میتوان رقم اعالمی را  ۱۹هــزار واحد عنوان کرد.
نعمتزاده بــا تاکید بر اینکه وضعیــت در بخش صنعت در
دولت یازدهم نســبت به گذشته قابل مقایســه نیست ،بیان
کرد :نبایــد تعطیلی کارخانههایی که مربــوط به قبل از این
دولت بوده به پای دولت یازدهم نوشت و نمیتوانیم وضعیت
بخش صنعت در چهار ســال گذشــته را با قبل از آن مقایسه
کنیم چرا که با وضعیت مطلوبتری روبهرو شــده است .وزیر
صنعت اظهار کــرد :وزارت صنعت ،معدن و تجارت حداقل از
ســه وزارتخانه تشکیل شــده و حتی اگر به گذشته بازگردیم
میتوانیم ایــن وزارتخانه را مجموع چهــار وزارتخانه بدانیم
که شــامل صنایع ،صنایع سنگین ،معادن و فلزات و بازرگانی
است.
وزیر صنعــت ،معدن و تجارت با بیــان اینکه اولین اقدام
را تامین کاالهای اساســی و به ویژه گندم قرار دادیم ،افزود:

قصد از این صحبتها این اســت که بگویم زمانی وزارتخانه
را تحویل گرفتیم که چنین شرایطی در شاخه بازرگانی وجود
داشت.
در شــاخه صنعت البته در ابتدای امر متوجه نشدیم هرچند
میدانستیم مشــکالتی وجود دارد اما با گذشت ،زمان شدت
مشکالت بیش از پیش نمایان شــد .نعمتزاده به مشکالت
موجود در شــاخه صنعت با آغاز دولت یازدهم اشــاره کرد و
گفت :در این بخش چند ســالی رشــد صنعت منفی بود و در
زمینه ســرمایهگذاری حتی رشــد حدود منفــی  ۴۲درصدی
داشتیم و عمال سرمایهگذاری در بخش صنعت وجود نداشت
و عالوه بر این طرحهای نیمه تمام بســیاری به دلیل تحریم
وجود داشــت و بســیاری از قراردادها نیمهتمــام بود که در
مجموع وضع نامطلوبی را رقم میزد.
وی ادامــه داد :در بخش خصوصی نیز بــا اعتراضهایی
مواجــه بودیم و واگذاریهایی صــورت گرفته بود که با خود
مشکالت عدیدهای همراه داشت.
به طور مثال برای رد دیون واگذاری به یک سازمان صورت
گرفته بود و مدت دو سال بود که سازمان مذکور برای تحویل
گرفتن آن اقدام نکرده بود و شــرکت مربوطه وضعیت معلقی
داشــت و نه معلوم بود دولتی و نه معلوم بود خصوصی است
یا اینکه پس از قرار دادن برخی بخشها در لیســت واگذاری
و چنــد بار برگزاری مزایده خریداری پیدا نشــده و شــرکت
بالتکلیف بود که موارد این چنینی بسیاری در آن زمان وجود
داشت.

شکستهشدن رکورد صادرات فوالد در دولت یازدهم

رئیــس هیاتعامل ایمیدرو از شکســته
شدن صادرات فوالد کشور در سال  ۹۵خبر
داد .مهدی کرباسیان افزود :شکسته شدن
رکورد صادرات فــوالد در دولتیازدهم در
حالی محقق شــد که سال  ۱۳۹۱تنها ۲۰۰
هزار تن و ســال ۴ ،۱۳۹۴میلیون تن فوالد
به خارج از کشــور صادر شد .وی ادامه داد:
بهرغم همه مشــکالت و گرفتاریهایی که
دولتیازدهم و ایمیدرو در ســال  ۹۲داشت،
توانستیم میزان تولید فوالد را از  ۲۲میلیون
تن بــه  ۳۰میلیون تن در پایان ســال ۹۵

برســانیم و سعی میشود به هدف تولید ۵۵
میلیون تن در پایان سال  ۱۴۰۴برسیم.
تحقق اهــداف صادراتی در صنعت فوالد
یعنی رقابت با تولیدکنندگان برتر دنیا نظیر
چیــن ،اروپا و آمریکاســت که محصوالت
تولیدشده در کشور نیز به لحاظ کیفیت و به
لحاظ قیمت قدرت رقابت با تولیدات دنیا را
دارد .رئیس هیات عامل ایمیدرو به اقدامات
دولت برای جلوگیری از خام فروشــی کاال
اشــاره کرد و گفت :برای جلوگیری از خام
فروشی در سال گذشــته توازن تولید فوالد

ایجاد شــد و در تولید و کنســانتره آهن ۵۴
درصد و گندله فوالدی (گلولههای تولید شده
از نرمه ســنگ آهن و ســایر مواد افزودنی)
۴۵درصد افزایش تولید داشتیم.
در دولــت یازدهم بــا کاوش  ۲۵۰هزار
کیلومتر معدن ب ه اندازه  ۸۰سال گذشته کار
انجام شــد و تنها در سال گذشته یکهزار و
 ۳۰۰میلیارد ریال اعتبار برای کاوش معدنی
 ۱۰۰هزار کیلومتر هزینه شد.
کرباســیان همچنین به افزودهشدن ۴۰۰
میلیون تن به ذخایر ســنگآهن کشور در

سال گذشته اشاره کرد و گفت :قدرت این را
داریم که جزو  ۱۰کشور برتر دنیا در معادن
گ آهن باشیم.
سن 
در چهار سال گذشــته ۴۰درصد به تولید
آهن اســفنجی افزودهشــد و تا پایان سال
جاری نیز  ۴میلیون تن به آن افزوده میشود.
کرباسیان ســرانه بهره مندی و مصرف هر
ایرانی از صنایــع فوالد را  ۲۱۰تا  ۲۱۵کیلو
اعالم کرد و ادامه داد :تا پایان ســال ۱۴۰۴
این رقم باید بــه  ۳۵۰کیلوگرم به ازای هر
ایرانی برسد.

توافق مهم روسیه و عربستان
برای بازار نفت

وزرای نفت عربســتان و روسیه در بیانیه ای
اعــام کردند که کاهش تولیــدات به رهبری
اوپک از میانه امسال تا مارچ  ۲۰۱۸ادامه خواهد
یافت؛ این تصمیم موجب شــد قیمت نفت در
معامالت صبح  ۱.۵درصد رشد کند .در ساعت
 ۰۲:۵۵به وقت جهانی نفت خام برنت بشکهای
 ۵۱.۶۳دالر شد که نسبت به قیمت بسته شده
قبلی  ۷۹ســنت یا  ۱.۶۶درصد افزایش داشت.
همچنین نفت خام تگــزاس غربی آمریکا که
 ۴۸.۶۱بود  ۷۷سنت یا  ۱.۶درصد رشد داشت.
خلیل الفالــح ،وزیر نفت عربســتان و همتای
روسی اش ،الکساندر نواک صبح امروز در پکن
پایتخت چین دیدار کردند و به طور مشــترک
اعالم کردند که توافــق کاهش تولید نفت به
منظــور تقویت بازار را از میانه امســال تا مارچ
 ۲۰۱۸تمدید خواهند کرد .ســازمان کشورهای
صادر کننده نفت اوپک که عربســتان سعودی
هدایت دورهای آن را به عهده دارد و سایر تولید
کنندگان تحت هدایت روســیه ســال گذشته

توافــق کردند تولیدات خود را تــا  ۱.۸میلیون
بشــکه در روز در طول نیمه اول  ۲۰۱۷کاهش
دهند .علیرغم این کاهش تولید ،قیمت نفت در
ماههای اول  ۲۰۱۷به علت اشــباع باقی ماندن
بازار خیلی از  ۵۰دالر به ازای هر بشــکه باالتر
نرفت که منجر به شــکل گیری تصمیم برای
تمدید این توافق شــد .روسیه بزرگترین تولید
کننده نفت جهان اســت در حالیکه عربســتان
ســعودی بزرگترین صادر کننده آن است  .این
دو کشور روی هم رفته حدود  ۲۰میلیون بشکه
نفت در روز را کنتــرل میکنند که یک پنجم
مصرف کل جهانی اســت .در حالیکه روسیه و
عربستان ســعودی در مورد کاهش تولیدات با
هم همکاری میکنند هر دو در رقابتی ســخت
بــرای این کــه بزرگترین صــادر کننده نفت
به چین باشــند در تالش هســتند .چین رو به
رشــد ترین بازار نفت جهان است و به عنوان
بزرگترین وارد کننده نفت را که در اختیار ایاالت
متحده اســت به چالش میکشد .در متن بیانیه

مشــترک وزرای نفت عربستان و روسیه که در
پکن منتشر شد ،هر دو وزیر توافق کردند هر چه
الزم باشد انجام دهند تا بازار را تثبیت کنند .آنها
در این بیانیه تاکید کردند که دو کشــور ذخایر
نفت تجاری را به ســطح میانگین  ۵ساله خود
کاهش دهند؛ در ایــن بیانیه همچنین بر عزم
تولید کنندگان نفت برای تضمین پایداری بازار

تاکید شده است .اویستن برنتسن رییس بخش
مدیریت شرکت تجارت نفت استرانگ پترولیوم
سنگاپور میگوید :به وضوح عربستان سعودی و
روســیه همکاری نزدیکی دارند و امروز به نظر
می رسید عربســتان سعودی بسیار مصمم بود
که با اعــام این بیانیه قیمت هــا را افزایش
دهد.

سه شنبه  26اردیبهشت شماره 146

حاشیه بازار

افزایش کشفیات قاچاق توسط گمرک
گمــرک ایران در نظر دارد با هوشمندســازی درب های خــروج گمرکات اجرایی و
همچنین افزایش  19دســتگاه ایکس ری کامیونی به تعداد ایکس ری های موجود در
گمرکات کنترل ها و نظارت بر ورود کاالهای وارداتی را افزایش دهد .میزان کشــفیات
کاالی قاچــاق توســط ماموران گمرک بــه  2000میلیارد ریال در ســال  95افزایش
یافــت .این اقدام گمرک با کنترل های الکترونیکــی اطالعات ورودی از قبل از اظهار
با کمک مانیفست الکترونیکی و بارنامه الکترونیک کنترل و اظهار افراد با اطالعاتی که
شرکتهای کشتیرانی و حمل و نقل در اختیار گمرک قرار می دهند به صورت سیستمی
کنترل می شــود .در سال  1395تعداد 1676فقره پرونده قاچاق توسط ماموران گمرک
تشکیل شده که به لحاظ ارزشی  51درصد نسبت به سال  1394رشد داشته است .عمده
کشــفیات قاچاق در گمرک طی سال  1395به انواع لوازم خانگی ،اسباب بازی ،ظروف
شیشهای ،کاغذ دیواری و الستیک اختصاص دارد .عملکرد گمرک در الکترونیکی کردن
کنترل ها و هوشمندســازی تشریفات گمرکی موجب شد تا قوه قضاییه بهترین نمره را
در میان دستگاه های متولی مبارزه با قاچاق کاال و ارز به گمرک اختصاص دهد .گمرک
ایران در نظر دارد با هوشمندسازی درب های خروج گمرکات اجرایی و همچنین افزایش
 19دستگاه ایکس ری کامیونی به تعداد ایکس ریهای موجود در گمرکات کنترلها و
نظارت بر ورود کاالهای وارداتی را افزایش دهد .تعداد ایکس ریهای کامیونی گمرکات
در دولت یازدهم به دوبرابر افزایش یافته است.

رخداد

ایران باالخره خودروساز میشود

با آغاز همکاری  ۱۰جانبه بینالمللی بین پنج شــرکت اروپایی و آسیایی و پنج نهاد و
شرکت ایرانی گام نهایی دولت تدبیر و امید برای خودروساز شدن ایران برداشته شد .عمر
صنعت خودروسازی در ایران به حدود پنجاه سال میرسد اما با وجود این سابقه طوالنی
ایران هنوز به معنای واقعی کلمه خودروساز نشده و به دانش فنی طراحی و تولید پلتفرم
خودرو به عنوان زیربنای صنعت خودروسازی ،دست نیافته است .به دلیل عدم دستیابی به
توان طراحی و تولید پلتفرمهای جدید و بهروز خودرو در ایران است که تنوع خودروهای
تولیــدی با برند داخلی پایین بوده و کیفیت برخی خودروهای داخلی نتوانســته رضایت
مصرفکنندگان را جلب کند .این نقیصه در دولت تدبیر و امید شناســایی شده و پس از
زمینهسازیهای الزم برای جبران افت شدید تولید خودرو در دوران تحریم ،شرایط برای
برداشتن گام نهایی در این صنعت مهیا شد.
در این زمینه هفته گذشته با مدیریت دولت تدبیر و امید قرارداد و تفاهمنامه  ۱۰جانبه
بینالمللی طراحی و تولید اولین پلتفرم خودرو در ایران در کنسرسیومی با مشارکت پنج
نهاد و شرکت ایرانی و پنج شرکت معتبر اروپایی و آسیایی منعقد شد .طبق این قرارداد که
بین  ۱۰طرف داخلی و خارجی حاضر در این کنسرسیوم به امضا رسید یک پلتفرم خودرو
براســاس جدیدترین تکنولوژی روز جهان با مالکیت ایران طراحی و تولید خواهد شــد.
پلتفرم زیربنا و پایهای است که خودرو بر روی آن ساخته میشود و بهطور کلی مجموعه
زیربندی و جلوبندی ،مجموعه شاســی ،سیستم تعلیق ،موتور و اکسل و محل قرارگیری
پیشــرانه خودرو را شامل میشود .درواقع خودروسازی که بتواند به دانش طراحی و تولید
مستقل پلتفرم خودرو دست یابد به معنای واقعی کلمه خودروساز شده و میتواند بر روی
پلتفرم طراحی شده خودروهای مختلف و متنوعی تولید و عرضه کند.
در این زمینه براســاس قرارداد منعقده ،اولین پلتفــرم خودروی ایران ظرف دو و نیم
ســال آینده به تولید رســیده و با استفاده از آن ظرف  ۱۰سال  ۲۳مدل خودروی مختلف
در کالسهای ســدان ،شاسیبلند ،هیبریدی و برقی تولید و عرضه خواهد شد .با استفاده
از این پلتفرم خودروســازی ایران برای اولین بار وارد فرایند طراحی و تولید خودروهای
برقی و هیبریدی خواهد شد .در کنسرسیوم بینالمللی تشکیل شده برای طراحی و تولید
اولین پلتفرم خودرو در ایران شــرکتهای اروپایی و آســیایی بنتلر آلمان ،پانچ بلژیک،
هیوندای پاورتک کره جنوبی ،ماهله آلمان و پینین فارینا ایتالیا حضور دارند .گروه صنعتی
ایرانخودرو ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشگاه صنعتی شریف ،معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری و انجمن قطعهسازان نیز طرفهای ایرانی این کنسرسیوم هستند .به نظر
میرسد دولت تدبیر و امید در آستانه پایان دوره اول فعالیت خود در حال تحقق وعده داده
شده در شروع فعالیت این دولت مبنی بر "خودروساز شدن ایران" است.

آخرین خبر

دست اخاللگران از بازار ارز کوتاه شده است

رئیس شــورای کانون صرافان با تاکید بــر اینکه قیمت ارز بر پایه عرضه و تقاضا در
بازار تعیین می شــود ،گفت :امروز شــاهدیم که دست اخاللگران از بازار ارز کوتاه شده
اســت .ســعید مجتهدی در گفتگو با ایرنا درباره وضعیت بازار ارز در آســتانه انتخابات
ریاســتجمهوری اظهار داشــت :با تجربه ســنوات گذشــته ،دولت و بانک مرکزی
سیاستهای خوبی در مورد کنترل قیمت ارز به کار بسته اند که ثمره آن آرامشی است
که امروز در بازار ارز حاکم اســت .وی گفت :با شناســایی مشتریان واقعی بازار و ثبت
فاکتور رسمی در سامانه نظارت ارز(سنا) توسط صرافان ،دست سودجویان و اخاللگران
در بازار ارز کوتاه شده است .مجتهدی ادامه داد :امروز متقاضیان غیر واقعی که مصداق
قاچاقچیان ارز را در قانــون دارند فرصت و فضایی برای تخلف ندارند و از صحنه بازار
حذف شده اند .مجتهدی با بیان اینکه قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین
می شود ،اظهار داشــت :امروز صرافی های دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی توان
پوشــش نیاز هموطنان در تامین ارز نقدی و حواله ای را دارند .به گزارش ایرنا ،چندی
اســت که برخی رسانه ها به گمانه زنی درباره احتمال افزایش نرخ ارز پس از انتخابات
ریاســت جمهوری می پردازند؛ موضوعی که ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در
نشســت خبری هفته گذشته خود آن را رد کرد .وی کنترل نوسانهای ارزی در بازار را
وظیفه بانک مرکزی دانســت و گفت :اکنون وضعیت متعادلی در بازار ارز وجود دارد و
دلیلی نمی بینم که اتفاق خاصی بعد از انتخابات رخ دهد و از این رو پیش بینی افزایش
نرخ نمی تواند مبنایی داشته باشد.

