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نفت

بانک

بانک مرکزی:

الگویمصرفیمردمرارصدمیکنیم

بانک مرکزی در س��امانههای خود ،الگوی
مصرفی میلیونها ش��هروند جامعه را دارد که
این اطالعات در بس��تر ش��فاف و دموکراتیک
قابلیت استفاده در بسیاری از تصمیمگیریها
را داراس��ت .به گ��زارش بانک مرک��زی ،علی
کرمانشاه ،معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی
با اش��اره ب��ه دادههای موجود در س��امانههای
پرداخت بانک مرکزی گفت :امروز اطالعات و
دانش ،منبع قدرت اس��ت و هر اندازه اطالعات
دقیقتری داش��ته باشیم قدرت تصمیمگیری
تاثیرگذارت��ری خواهیم داش��ت .وی افزود :ما
در س��امانههای پرداخت خود ،الگوی مصرفی
میلیونها شهروند جامعه را داریم.
موبایل

 ۹۰درصد آیفونهای بازار قاچاق است

رئیس اتحادیه تجهی��زات مخابراتی گفت
از میان ش��رکتهایی که برای واردات رس��می
آیف��ون مج��وز گرفتهاند تنها  8تا  ۹ش��رکت
موفق به واردات شدهاند و همچنان بیش از ۹۰
درصد این بازار در اختیار کاالی قاچاق اس��ت.
غالمحسین کریمی در گفتوگو با ایسنا ،درباره
وضعیت این روزهای آیفون در بازار ایران اظهار
داش��ت :متاس��فانه با وجود اینکه شرکتهای
مجوز گرفته برای واردات رسمی این برند دست
به کار شدهاند اما حجم کاالی قاچاق در این بازار
هنوز بسیار باالست .وی با بیان اینکه برای انجام
واردات رس��می هزینه نهایی ح��دود  ۱۰تا ۱۲
درصد بیش از نمونههای قاچاق تمام میشود،
اف��زود :مش��تری نیز معموال ترجی��ح میدهد
کاالیی با قیمت پایینتر و گارانتی غیررس��می
را خریداری کند .بر همین اس��اس رقابت میان
شرکتهای واردکننده رسمی با واردکنندگان
قاچاق دش��وار ش��ده و کار را ب��رای این گروه
سختتر میکند .وی تصریح کرد :اکنون قیمت
یک آیفون که از مبادی رس��می وارد شده و با
فاکتور رسمی و گارانتی مناسب ارائه شود حدود
 3میلیون و  ۴۰۰هزار تومان میشود اما همین
کاال را میتوان در بازار قاچاق با قیمتی معادل 3
میلیون و  ۱۰۰هزار تومان نیز تهیه کرد.
کشاورزی

ذخیره  500هزار تن پرتقال برای عید

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز
خرید تضمینی پرتقال ش��ب عید با تأخیر خبر
داد و گفت :علت گرانی پرتقال جنوب سرمازدگی
پرتقالهای ش��مال است که تقاضا را تغییر داد.
عل��ی اکبر مهرف��رد تصریح ک��رد :پرتقالهای
یخزده با کمک س��ازمان تعاون روستایی از رده
خارج ش��ده ،برای همین اکنون پرتقال موجود
کیفیت خوبی ب��رای مص��رف دارد .همچنین
رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت:
 500هزار تن پرتقال س��الم در انبارهای فنی و
س��ردخانههای اس��تان وج��ود دارد و نیازی به
واردات پرتقال نیس��ت .به گ��زارش ایلنا ،دالور
حیدرپ��ور افزود :هموطنان نگران تامین پرتقال
ش��ب عید نباش��ند و براس��اس مصوبه شورای
اقتصاد ،شرکت تعاونی روستایی در حال خرید
تضمینی  40هزارتن پرتقال درجه یک و س��الم
ش��ب عید اس��ت .حیدرپور افزود :تاکنون چند
کانتینر پرتقال مازندران نیز صادر ش��ده است.
وی با بیان اینکه تاکن��ون 111هزار تن پرتقال
دورریختنی و غیرقابل اس��تفاده باغداران استان
با قیم��ت  3هزار و  500ری��ال در هر کیلوگرم
خریداری ش��ده ،گفت :خرید ای��ن پرتقالها از
محل کمک بالعوض تخصیصی دولت همچنان
ادامه دارد .حیدرپور ب��ه خرید  300تن پرتقال
درجه ی��ک و  5هزار و 147تن درجه  2اش��اره
ک��رد و ادام��ه داد :مراکز خرید مرکب��ات را به
صورت تضمینی از  840تومان تا  7300تومان
در ه��ر کیلوگرم با پیشبینی افت س��رمازدگی
خریداری میکنند؛ همچنین تاکنون 16هزار و
500تن پرتقال درجه  3با قیمت 550تومان در
هرکیلوگرم برای کنسانتره خریداری شده است.

سرخط خبر

دالر با وجود وعدههای بیشمار مسؤوالن همچنان در کانال  3900تومان

نفت به  ۵۵دالر رسید

دی��روز قیم��ت هر بش��که نف��ت برنت با
 ۲۵سنت افزایش نسبت به دوشنبه به  ۵۵دالر
و  ۲۰سنت رس��ید .به گزارش رویترز ،قیمت
نفتخام آمریکا نیز  26سنت افزایش داشت و
به  52دالر و  22سنت رسید .تحلیلگران گفتند،
بهرغم تردیدها درباره اجرای کامل توافق کاهش
تولید ،انتظار میرود برخی تولیدکنندگان بویژه
عربستان و ابوظبی تولید خود را کاهش دهند.
موسسه بیامآی ریسرچ هم در پیشبینی خود
از قیمت نفت برای سال  2017تجدید نظر کرد
و آن را به  57دالر افزایش داد.

وطن امروز

 40روز از شوک ارزی گذشت

گ�روه اقتصادی :ب��ا وجود اینک��ه دولتیها در 2
م��اه اخیر خبر از کاهش قیم��ت ارز میدادند اما
ب��ازار آزاد ارز و واقعیت چیز دیگری میگوید .به
گزارش «وطنامروز» با وجود گذر از ایام ژانویه و
مقطع فصلی افزایش نرخ ارز ،دالر همچنان باالی
 3900تومان فروخته میشود و وعده دولت مبنی
بر کاهش قیمت ارز عملی نش��ده است .براساس
آمار بانک مرکزی ،مجموع کس��ری تراز عملیاتی
و سرمایهای دولت در سال  ۱۳۹۳معادل 128/3
هزار میلیارد ریال ،در سال  ۱۳۹۴معادل 196/3
هزار میلیارد ریال و در  7ماه س��ال  ۱۳۹۵معادل
 247/6هزار میلیارد ریال بوده اس��ت که از میزان
مصوب این تراز در  7ماه  ۱۳۹۵که کس��ری ۲۰۶
هزار میلیارد ریالی بوده 41/6 ،هزار میلیارد ریال
بیشتر است .بنابراین کسری بودجه دولت در همه
این سالها تداوم داشته است که این موضوع نیز
کاهش ارزش پول ملی را قابل پیشبینی میکند.
در عین حال به طور مشخص ،نرخ رشد اقتصادی
که پس از سال  ۱۳۹۱رشد منفی را تجربه کرده
است ،هنوز به صورت معناداری افزایش نیافته است.
اگرچه نرخ رش��د اقتصادی در سال  ۱۳۹۳بالغ بر
 ۳درص��د اع�لام ش��د اما رش��د اقتص��ادی در
س��ال  ۱۳۹۴کاه��ش یاف��ت .البت��ه ارقامی که
اخی��را ً بان��ک مرک��زی از رش��د اقتص��ادی در
 ۶ماه اول  ۱۳۹۵ارائه کرده است نشانگر رشد 7/4
درصدی اقتصادی است اما هنوز جزئیات آن اعالم
نشده است .در مجموع اقتصاد ایران بین سالهای
 ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۴به طور متوسط ساالنه تنها 0/8
درصد رش��د کرده است و س��طح تولید ناخالص
داخلی هنوز به س��طح س��ال  ۱۳۹۰یعنی دوران
قبل از ش��وکهای ش��دید نفتی ،ارزی و تحریم
نرسیده است.
■■نرخ تورم با نرخ دالر چه کرد؟

نرخ تورم از س��ال  ۱۳۹۲به بعد روندی نزولی
یافته و در س��ال  ۱۳۹۵به ارقام تکرقمی رسیده
اس��ت .از این جهت روند مثبتی در اقتصاد ایران
رخ داده اس��ت ،هر چند نقش کاهش قیمتهای
جهانی کاالها ،ثبات نس��بی ن��رخ ارز و همچنین
رکود تقاضا را نی��ز در این موضوع نمیتوان انکار
کرد .البته در کااله��ای غیرقابل تجارت به دلیل
عدم امکان واردات آنها ن��رخ تورم هنوز دورقمی
و بی��ش از  2برابر نرخ تورم کاالهای قابل تجارت
بوده اس��ت .از طرفی نرخ تورم ایران حتی بعد از
تکرقمی ش��دن هنوز از ارقام متوس��ط جهانی
باالتر اس��ت .برای مثال متوس��ط ن��رخ تورم در
کشورهای عضو س��ازمان همکاریهای اقتصادی
و توس��عه در س��ال  ۲۰۱۵تنها ی��ک درصد و در
کل دنی��ا  1/5درصد ب��وده اس��ت .بنابراین نرخ
ت��ورم در ایران حتی پس از تکرقمی ش��دن در
مقیاس جهانی ،نرخی باال محس��وب میشود ،لذا
طبیعی است که انباشت تورم مزمن در سالهای

گذشته در نهایت فش��ار برای کاهش ارزش پول
ملی را در پی داشته باشد .همه اینها در شرایطی
اس��ت که براس��اس آمار  7ماهه بانک مرکزی ،تا
پایان مهرم��اه  ۱۳۹۵کل واردات گمرکی حدود
 ۲۴میلی��ارد دالر و ص��ادرات گمرک��ی کش��ور
نی��ز  18/6میلی��ارد دالر ب��وده اس��ت .ب��ر این
اس��اس کس��ری ت��راز بازرگانی گمرکی کش��ور
 5/4میلی��ارد دالر ب��وده اس��ت که ب��ا توجه به
افزایش صادرات نفت و گاز در همین مدت کامال
قابل جبران بوده اس��ت و به نظر میرس��د از این
ناحیه فش��ار عمدهای به بازار ارز وارد نشده باشد.
با ای��ن حال به دلیل حجم قاب��ل توجه قاچاق و
بازار غیررس��می ،به نظر میرس��د بخش مهمی
از تقاض��ای ارز از ای��ن ناحیه انجام میش��ود؛ لذا
کس��ری تجاری بر مبنای آمار رسمی به تنهایی
نمیتواند توضیحدهنده اثر تجارت خارجی رسمی
و غیررسمی بر بازار ارز باشد.
■■روایت تأثیر نرخ سود بانکی بر افزایش نرخ دالر

نرخ سود سپردههای بانکی ابتدا اردیبهشتماه
 ۱۳۹۴به  ۲۰درصد و س��پس در بهمنماه همان
سال نیز به  ۱۸درصد کاهش یافت .در سال ۱۳۹۵
نی��ز این نرخ به  ۱۵درصد کاهش یافته اس��ت .در
همی��ن مدت نرخ بهره پایه آمری��کا از  0/25رصد
ب��ه  0/75درصد افزایش یافته اس��ت که اگر چه با
نرخهای س��ود رایج در اقتصاد ایران قابل مقایسه
نیس��ت اما به هر حال روندی بر خالف نرخ س��ود
س��پردههای ریالی اس��ت .در مجموع کاهش نرخ
س��ودبانکی ،تقاضا ب��رای پول خارج��ی را افزایش
میدهد که این موضوع ب��ه معنای افزایش تقاضا
برای دالر است .مرکز پژوهشهای مجلس به این

سازمان حمایت قیمت لبنیات را بهحالت تعلیق درآورد
پس از اعالم خب��ر افزایش ۲۰۰
لبنیات
تومان��ی قیم��ت هر لیتر ش��یر
استریلیزه ،نرخ لبنیات در پایگاه اطالعرسانی قیمت
کاال و خدمات کش��ور( )www.124.irس��ازمان
حمایت مصرفکنن��دگان و
تولیدکنندگان بهحالت تعلیق
درآمد ت��ا زمزمههای افزایش
قیمت رسمی دوباره لبنیات
قوت گیرد .به گزارش تسنیم،
بهدنبال گ��ران کردن قیمت
شیر پاستوریزه پاکتی توسط برخی برندهای صنایع
لبنی و واکنشهای اعتراضگونه صنایع لبنی مبنی
ب��ر باال رفتن هزینههای تولی��د ،اقدام غیرمنتظره
پایگاه اطالعرسانی کاال و خدمات سازمان حمایت
در بهحالت تعلی��ق درآوردن نرخ ان��واع لبنیات با
اشتغال

پرداخت وام روستایی از فروردین 96

معاون ریاس��ت جمهوری با اشاره به تصویب یک
فوریت الیحه اس��تفاده از منابع صندوق توسعه ملی
برای اعطای وام به روستاییان و عشایر گفت :در صورتی
که مجلس این الیحه را تا اوایل دیماه تصویب کند،
قول میدهیم تا نیمه فروردین سال  ۹۶به متقاضیان
پرداخت ش��ود .س��یدابوالفضل رضوی در گفتوگو
با تس��نیم ،اظهار داش��ت :برای موضوع اشتغالزایی،
تثبیت جمعیت ،ایجاد انگیزه و مهاجرت معکوس به
روستایهای کش��ور ،دولت الیحه  2فوریتی را برای
برداشت  1/5میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی
برای ارائه وام قرضالحسنه به روستاییان و عشایر به
مجلس ارائه داد اما مجلس با یک فوریت آن موافقت
کرد .وی تصریح کرد :این وام فقط به ایجاد اشتغال در
مناطق روستایی و عشایری اختصاص داده میشود
که با اختصاص آن به مناطق یاد شده حدود  200هزار
شغل جدید ایجاد میشود .این وام قرار است بهصورت
قرضالحسنه و با کارمزد  3تا  4درصدی برای توسعه
مشاغل روستایی و عشایری اختصاص یابد.

درج عبارت «در حال بهروزرس��انی» به زمزمههای
دوباره افزایش قیمت لبنیات قوت بخشید .بنابر این
گزارش ،قیمت مصوب هر لیتر شیر کم و پرچرب
ب��ا اعمال افزای��ش  6درصدی در س��ال جاری ،در
پای��گاه اطالعرس��انی قیمت
کاال و خدم��ات 2 ،ه��زار و
 800توم��ان درج ش��ده اما
قیمت این محصوالت پس از
افزایش قیمت خودسرانه کره،
 200توم��ان افزای��ش یافته
و به  3هزار تومان رس��یده اس��ت .صنایع لبنی در
حالی افزایش قیمت برای محصوالت خود را اعمال
میکنند که مصوبه سازمان حمایت برای افزایش
 100تومانی نرخ خرید شیر خام دامداران بهنرخ
هزار و  440تومان را رعایت نمیکنند.

نکته نیز تاکید میکند که البته این موضوع به معنی
تجویز افزایش نرخ سود بانکی یا هر سیاست دیگری
درباره نرخ سود بانکی نیست ،بلکه تنها پیامدهای
این سیاست را در بازار ارز بیان میکند.

■■ کسریهای فزاینده بودجه و بیانضباطی مالی

اینکه اغلب دولتها در سراسر جهان از کسری
بودجه ب��ه عنوان ی��ک ابزار سیاس��ت مالی بهره
میبرند ،درست است اما وجود بیانضباطی مالی و
اینکه برنامهریزی دقیقی برای شناسایی و پرداخت
بدهیها وجود نداشته باشد ،ممکن است دولت را
به دس��تکاری نرخ ارز مجبور کند تا از این طریق
بتواند کسری بودجه خود را جبران کند البته این
امر بشدت از سوی دولت یازدهم تکذیب شده است.
در این میان یکی از مهمترین عوامل کوتاهمدت،
افزایش ارزش جهانی دالر در مقابل سایر ارزهاست.
شاخص دالر که متوسط وزنی ارزش دالر آمریکا با
شرکای تجاری عمده این کشور است ،در  ۶ماه دوم
سال  ۲۰۱۶میالدی تقریباً  ۸درصد باال رفته است.
در این مدت ،ارزش دالر نس��بت به س��ایر ارزهای
جهانشمول همچون یورو ،ین و پوند افزایش یافته
اس��ت؛ پس با توجه به افزایش حدود ۱۵درصدی
دالر در مقاب��ل ریال در  3ماه گذش��ته ،این بدان
معناس��ت که تقریباً نیمی از افزای��ش نرخ دالر را
نمیتوان به افزایش ارزش جهانی آن نسبت داد.
افزای��ش ن��رخ به��ره آمری��کا از  0/25ب��ه
 0/75درصد در این میان نقش مهمی داش��ته که
باعث کاهش تقاضای جهانی طال و افزایش ارزش
دالر شده اس��ت؛ همچنین انتخابات آمریکا را نیز
میتوان مهمترین عامل غیراقتصادی دانس��ت که
سبب افزایش نرخ ارز در ایران شده است .با انتخاب

صادرات سیب ایرانی با تعرفه  1000تومانی
ب��رای صادرات هر کیلو س��یب
تجارت
ایران به پاکستان باید هزار تومان
تعرفه پرداخت شود ،در حالی که برنج پاکستانی
برای ورود به ایران تعرفه  4درصدی دارد و حدود
 100تومان میشود که مسؤوالن توسعه تجارت
باید فکری به حال این موضوع بکنند .سیدرضا
نورانی ،رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی
در گفتوگو با فارس از وضعیت سد تعرفهای که
پاکستان در برابر سیب ایران ایجاد کرده ،انتقاد
کرد و گفت :اکنون برای واردات هر تن س��یب از
ایران به پاکس��تان  ۲۷هزار روپیه معادل یکهزار
تومان در هر کیلو تعرفه تعیین شده و این مساله
نشان میدهد ما در تجارت با پاکستان در جاده
یکطرفه قرار گرفتهایم که باید خالف جهت آب
ش��نا کنیم .وی تصریح کرد :این در حالی است
که برنج پاکستان با تعرفه  4درصدی وارد کشور
ما میشود و باید پرسید اگر قرار است پاکستان
برخورد اینچنینی به عنوان همسایه با صادرات

ترامپ و با توجه به موضع ش��دیدتر وی نسبت به
برجام ،نااطمینانی نس��بت به موضع آینده آمریکا
نسبت به ایران نیز افزایش یافت و این موضوع سبب
افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی بویژه دالر شد.

■■دولت متهم گرانی ارز

کارشناس��ان گرانی اخی��ر دالر را کار دولت و
بان��ک مرکزی میدانن��د و معتقدند دولت یا باید
مالیاتهای سنگینی بر بخش کشاورزی و تولید
اعمال میک��رد یا باید به بانک مرکزی متوس��ل
میشد تا نرخ ارز را افزایش دهد .به گزارش تسنیم
به نقل از المانیتور ،از زمانی که ارزش ریال در 27
دس��امبر به پایینترین رقم خود در طول تاریخ
رس��یده ،ولیاهلل س��یف ،رئیس کل بانک مرکزی
ایران تصری��ح کرده بانک مرکزی ای��ران از همه
ابزاره��ای خود برای تقویت ارزش ریال اس��تفاده
خواهد کرد .س��یف وعده داده کاهش ارزش ریال
جبران ش��ود و اینکه قیمت واقعی دالر  36هزار
ریال است .عزتاهلل یوسفیانمال ،عضو کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس ایران گفت« :بدون شک،
دولت بیشترین بهره را برای مرتفع کردن کسری
بودجه خود برده است» .فرشاد مومنی ،محمد قلی
یوسفی و جمش��ید پژویان ،اقتصاددانان برجسته
ایرانی همگی بر ای��ن عقیدهاند که بانک مرکزی
ایران ممکن است عامل اصلی کاهش اخیر ارزش
ریال بوده باش��د .اما یوسفی با بانک مرکزی ابراز
همدردی میکند و معتقد اس��ت دولت جایگزین
دیگری برای جبران کسری بودجه ندارد .به عقیده
وی ،دولت یا باید مالیاتهای س��نگینی به بخش
کش��اورزی و تولید اعمال میکرد یا باید به بانک
مرکزی متوسل میشد تا نرخ ارز را افزایش دهد.

خرید و جمعآوری  10هزار تن کیوی
دول��ت پ��س از س��رمازدگی 20
باغ
میلیارد تومان برای خرید تضمینی
کیوی ب��ه باغداران اختصاص داد ک��ه  10هزار تن
کیوی یخزده جمعآوری و توسط  5کارخانه فرآوری
به پ��وره و کنس��انتره تبدیل
خواهد ش��د .دالور حیدرپور،
رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان مازندران در گفتوگو با
فارس ،با اشاره به یخزدگیهای
اخیر در شمال کشور که سبب
آسیب به محصول کیوی هم شده ،اظهار داشت :از
آنجایی که کیوی قیمت تضمینی نداشت ،دولت 20
میلیارد تومان برای خرید توافقی کیوی تصویب کرد
ک��ه بالفاصله کیوی ی��خزده را کیلویی  600تومان
از باغداران مازندرانی خری��داری و آن را جمعآوری

محصوالت ما داش��ته باش��د ،چرا بای��د تعرفه
محصوالت وارداتی از پاکس��تان این قدر پایین
باشد .نورانی با بیان اینکه پاکستانیها اکنون به
دنبال رایزنی برای صادرات رس��می نارنگی نوع
کینو به ایران هستند ،گفت :صادرات سیب در
مقابل نارنگی پاکستانیها با این تعرفه امکانپذیر
نیس��ت و س��ازمان توس��عه تجارت که متولی
صادرات کشور است ،باید با رایزنی جلوی اینگونه
بیعدالتیها را بگیرد .وی با انتقاد از سیاس��ت
افزای��ش تعرفه واردات موز به کش��ور و صادرات
س��یب در برابر آن ،خاطرنش��ان ک��رد :اینگونه
سیاستگذاریها جواب نمیدهد چراکه اکنون
موز با  2نرخ وارد کشور میشود و آنهایی که در
برابر واردات موز ،سیب صادر میکنند در نهایت
قیمت نهاییشان را با تعرفه آزاد حساب میکنند
و این مصرفکننده اس��ت که باید در هر کیلو،
یکهزار تومان م��وز را گرانتر بخرد .یعنی مردم
باید هزینه صادرات سیب را از جیبشان بدهند.
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کردیم .وی خاطرنشان کرد :تا به حال کیوی در کشور
فرآوری نشده بود که کارخانه از جمله کارخانهای در
استان خراسان رضوی ،یک کارخانه در ارومیه ،یک
کارخان ه در ش��اهرود و مازندران قرار شد کیویها را
تبدیل ب��ه پوره و کنس��انتره
کنند .حیدرپ��ور همچنین از
اختصاص  200میلیارد تومان
تسهیالت از سوی دولت برای
باغداران خبر داد و گفت :قرار
شد بانک کشاورزی تسهیالتی
با سود  10درصد را در اختیار باغداران مرکبات قرار
دهد و مابهالتفاوت آن تا س��ود  18درصد را سازمان
برنامه و بودجه به بانک کش��اورزی بپردازد .عالوهبر
این سررسید وامهای سال  95باغداران مرکبات یک
سال به تعویق میافتد.
تولید

تولید روزانه  3/9میلیون بشکه نفت

روزانه حدود  3/9تا  4میلیون بش��که نفت در
ایران تولید میش��ود .غالمرضا منوچهری ،معاون
توسعه و مهندسی شرکت نفت با بیان این مطلب
در نمایشگاه نفت درباره انتشار فهرست  ۲۹شرکت
خارجی صاح��ب صالحیت ب��رای مناقصات آتی
پروژههای نفتی گفت :این فهرست بتازگی به بخش
توسعهای تحویل ش��ده اس��ت .به گزارش ایسنا،
منوچهری با بیان اینکه ضریب بازیافت میادین نفتی
و گازی در ح��ال حاض��ر در ایران  ۲۷تا  ۲۸درصد
اس��ت ،افزود :این میزان باید به  ۴۰درصد طی ۳۰
سال برسد .وی همچنین از پیشدستی ژاپنیها در
ارسال مطالعات آزادگانجنوبی به شرکت ملی نفت
خبر داد و گفت :براساس برنامهریزیها حداکثر تا
 4هفته آینده ب��رای مناقصه آزادگانجنوبی اعالم
عمومی خواهد ش��د .بهگفته وی ،با اجرای برنامه
افزای��ش  ۱۴درصدی ضریب بازیافت مخازن نفت
کشور ،برابر  ۴۰۰میلیارد دالر به ارزش ذخایر نفت
کشور اضافه میشود.

براس��اس مصوب��ه هی��أت دول��ت۱۱۰ ،
میلی��ارد توم��ان از مح��ل دریاف��ت عوارض
خردهفروشی سیگار به وزارتخانههای بهداشت،
آموزشوپ��رورش و ورزش و جوانان تخصیص
یافته است.
در حالی وزیر راهوشهرس��ازی مدعی اس��ت
س��ایت مس��کنمهر پردیس در فاز  ۸در یک
پرواز هلیکوپتری انتخاب ش��ده که یک مقام
مسؤول دولت قبل گفت :زمین  ۷۰۰هکتاری
درهبهشت از همان ابتدای دولت دهم در دستور
کار ساخت مس��کنمهر قرار داشت ه و انتخاب
پروازی آن دروغ است.
یک مق��ام مس��ؤول از امض��ای تفاهمنامه
س��رمایهگذاری میدان گازی توس با آس��تان
قدس رضوی خبر داد و گفت :امس��ال رکورد
ذخیرهسازی گاز در شمال شرق کشور شکسته
شد.
رئیس سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع
ایران اعالم کرد تا پایان ژانویه  2017ش��رکت
مشترک چهارجانبه با حضور ایدرو ،کشتیرانی،
نفتکش و دوو تاسیس میشود.
غالمرض��ا کبریایی ،مدیر دفت��ر مطالعات و
بهرهوری انتقال و توزیع سازمان بهرهوری انرژی
ایران با بیان اینکه  60میلیون المپ رش��تهای
در کشور تولید میشود که حدود  30میلیون
المپ آن مصرف میشود ،گفت :مصوبه دولت
درب��اره «ممنوعیت تولی��د و توزیع المپهای
رش��تهای با توان باالی  40وات» درس��ت اجرا
نمیشود.
مرکز پژوهشهای مجلس ش��ورای اسالمی
اعالم کرد :مجموع احکام در قالب ماده واحده و
تبصرههای الیحه بودجه  87 ،1396مورد است
ک��ه  63مورد از آنها و بهطور تقریبی 72درصد
آن مشابه قانون بودجه سال  1395است.
رئی��س اتاق ایران و چی��ن با انتقاد از دولتی
بودن صدور کارت بازرگانی گفت :تش��ریفات
صدور کارت بازرگان��ی باید کامال غیردولتی و
خصوصی و سریع باشد.
رمضانعلی صادقزاده ،سرپرست مرکز توسعه
تج��ارت الکترونیک��ی وزارت صنعت ،معدن و
تج��ارت از بررس��ی طرح واگ��ذاری نظارت بر
شبکههای مجازی به شرکتهای شناسنامهدار
خصوصی این حوزه خب��ر داد و گفت :مالیات
شامل همه درآمدها از جمله درآمدهای تجارت
الکترونیک میش��ود و مالیات کسبوکارهای
اینترنتی مربوط به شبکه بانکی است.
علیرضا قیطاس��ی ،دبیر ش��ورای هماهنگی
بانکهای دولتی کش��ور از بخشودگی جرایم
تاخیر تادیه بدهکاران بانکی در صورت تسویه
بدهی تا پایان اسفندماه سال جاری خبر داد.
خودرو

زمان تولید مشترک
ایران و رنو تغییر کرد

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایران از تغییر زمان تولید مش��ترک خودرو با
رنوی فرانس��ه خبر داد و گفت :ق��رارداد ایدرو
و رنو بزودی و در س��ال جاری امضا میش��ود.
منصور معظمی در گفتوگو با فارس ،در پاسخ
به اینکه تفاهمنامه تولید مشترک با شرکت رنو
چ��ه زمانی به قرارداد تبدیل میش��ود؟ اظهار
داشت :مشارکت با رنو در مرحله پایان مذاکرات
اس��ت و امیدواریم تفاهمنامه موجود در آینده
بسیار نزدیک به قرارداد منجر شود .وی تصریح
کرد :قرارداد س��ازمان گسترش با شرکت رنو
تا پایان امس��ال امضا میشود که براساس آن
 3محصول شامل سیمبل ،نیو داستر و کوئید
در کش��ور به تولید خواهد رس��ید .معظمی
ادامه داد :نخستین خودروی مشترک در سال
 2017به تولید خواهد رسید .وی با بیان اینکه
نخستین خودروی تولیدی با رنو روشن شده
است ،از اعالم نام آن خودداری کرد .وی تأکید
کرد :یکی از اهداف ما در مشارکت با رنو ،تولید
خودروهای ارزانقیمت اس��ت .گفتنی است،
در زمان امضای تفاهمنامه همکاری س��ازمان
گسترش و رنو ،زمان تولید نخستین خودروی
مشترک سال  2018اعالم شده بود.
■■خط و نشان لوپن برای پژو و رنو

در همی��ن حال رهبر جبهه ملی فرانس��ه
همانن��د دونال��د ترامپ به دنب��ال بازگرداندن
کارخانههای خودروسازی بزرگ این کشور چون
پ��ژو -س��یتروئن و رنو به داخل اس��ت .وقتی
از مارین لوپن س��وال ش��د آیا با کاری مشابه
رئیسجمه��ور منتخ��ب آمری��کا یعنی وضع
تعرفههای سنگین بر خودروهای ساخته شده
در خارج از آمریکا برای کمک به اش��تغالزایی
موافق اس��ت یا خیر؟ پاسخ داد« :ترامپ کاری
را انج��ام داده که من س��الها در دف��اع از آن
صحبت ک��ردهام» .خانم لوپن ک��ه با کانال 2
تلویزیون فرانسه صحبت میکرد ،گفت« :این
کار وطنپرستی و به نفع اقتصاد فرانسه است».

