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 عرضه گندم خوراکی 
ح قیمت تضمینی در قالب طر

ت��االر محصوالت کش��اورزی ب��ورس کاالی ایران 
دی��روز، برای اولین ب��ار میزبان عرض��ه ۳ هزار و ۳۳۱ 
تن گندم خوراکی اس��تان های اردبیل، مرکزی، زنجان، 
خراسان شمالی در قالب طرح قیمت تضمینی بود.بازار 
فرعی بورس کاالی ایران دیروز عرضه ۲۰۰ تن سولفات 

آمونیوم را تجربه کرد.
به گزارش بورس کاال، تاالر محصوالت کش��اورزی 
بورس کاالی ایران روز گذش��ته ، برای اولین بار میزبان 
عرض��ه ۳ ه��زار و ۳۳۱ تن گندم خوراکی اس��تان های 
اردبیل، مرکزی، زنجان، خراسان شمالی در قالب طرح 

قیمت تضمینی بود.
دی��روز و در تاالر مذکور ۲ هزار و ۴۵ تن جو دامی 
در قالب طرح قیمت تضمینی، ۴ هزار تن گندم دوروم، 
۲۴۱ هزار تن گندم خوراکی، یک هزار و ۶۲۵ تن شکر 
س��فید، ۳۰۰ تن روغن خام و ۳۰۰ تن ذرت دانه ای نیز 

در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه شد. 
بر اس��اس این گزارش تاالر صادراتی بورس کاالی 
ای��ران نی��ز عرضه ۱۶ ه��زار تن آرد گندم اس��تان های 

خوزستان، کردستان، کرمانشاه و ایالم را تجربه کرد.

به منظور سرمایه گذاری ۳۱۰میلیون دالری؛
یت تویوتا بابت برگز
 از دولت انگلیس تضمین گرفت

دولت انگلیس با ارس��ال نامه ای که برای شرایط بعد 
از برگزیت به شرکت تویوتا تضمین می داد، کمک کرد تا 
سرمایه گذاری ۲۴۰ میلیون پوندی )۳۱۰ میلیون دالری( 

این شرکت در کارخانه انگلیسی اش قطعی شود.
ب��ه گزارش رویترز، دو منب��ع آگاه به رویترز اطالع 
دادند، دولت انگلیس با ارس��ال نامه ای که برای شرایط 
بعد از برگزیت به ش��رکت تویوتا تضمین می داد، کمک 
ک��رد ت��ا س��رمایه گذاری ۲۴۰ میلیون پون��دی )۳۱۰ 
میلی��ون دالری( ای��ن ش��رکت خودروس��از ژاپنی در 

کارخانه انگلیسی اش قطعی شود.
تویوت��ا ۱۶ مارچ اع��الم کرده بود ک��ه در کارخانه 
برناس��تون پلت فرم خودروی جدیدی برپا خواهد کرد. 
ی��ک منبع آگاه اعالم کرد که تویوتا این تصمیم خود را 
تا آخر دسامبر به تاخیر انداخته است تا اهمیت تعدادی 
از عوام��ل که ش��امل برگزیت هم می ش��ود، را در نظر 
بگی��رد.وزارت تجارت انگلیس وج��ود چنین نامه ای را 

تایید کرد اما از انتشار آن خودداری کرد.

وبژ نفت«   مناطق نفت خیز جنوب »و زار
تفاهم نامه همکاری امضا کردند

ش��رکت ملی مناط��ق نفت خیز جنوب و ش��رکت 
زاروبژ نفت روسیه تفاهم  نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی مناطق نفت 
خی��ز جنوب، این تفاهم نامه با ه��دف مطالعه دو میدان 
رگ سفید)مخازن آسماری، بنگستان و خامی( و شادگان 
)مخازن آسماری و بنگستان(، پیش از ظهر دیروز دوشنبه 
توس��ط حمید دریس مدیرامور فنی شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب و الیوس خامیتوف مدیر توسعه میادین 

و سرمایه گذاری شرکت زاروبژ نفت به امضا رسید.
بر اساس این تفاهم نامه شرکت زاروبژ نفت حداکثر 
۹ م��اه زمان دارد ت��ا مطالعات خود را برای توس��عه و 
افزایش تولید نفت این دو میدان انجام داده و نتایج آن 

را به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ارائه کند.
ای��ن تفاهم نامه هش��تمین تفاهم نامه ای اس��ت که 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برای توسعه چهار 
میدان نفتی خود با ش��رکت های داخلی و خارجی امضا 
کرده اس��ت. چهار میدان پارس��ی، کرنج، رگ سفید و 
شادگان شامل ۹ مخزن با اعالم و تائید وزیر نفت، برای 
توسعه بر اساس چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق 

نفت خیز جنوب در نظر گرفته شده است.
می��دان رگ س��فید در ح��وزه عملیاتی ش��رکت 
بهره برداری نفت و گاز آغاجاری قرار دارد و تولید فعلی 
آن از مخازن آس��ماری و بنگس��تان صورت می گیرد و 

مخزن خامی تاکنون تولیدی نشده است.

آغاز شمارش معکوس برای قطع هدر رفت گاز در 
یره قشم جز

یک مس��ئول صنعت نفت از آغاز شمارش معکوس 
بهره برداری از تاسیس��ات فرآورش گاز میدان مشترک 
هنگام خبر داد و گفت: بزرگترین مشعل گاز در جزیره 

قشم به زودی خاموش می شود.
ب��ه گزارش ش��رکت ملی نفت، شهس��وار ارغش با 
اش��اره به انج��ام آخرین مراحل س��اخت و آغاز مرحله 
پی��ش راه اندازی و راه اندازی تاسیس��ات ف��رآورش گاز 
میدان مش��ترک هنگام، گفت: این تاسیسات از ظرفیت 
ف��رآورش روزان��ه 8۰ میلیون فوت مکع��ب گاز طبیعی 
برخوردار بوده و پیش بینی می شود به زودی بهره برداری 

از این تاسیسات در جزیره قشم آغاز شود.
سرپرست منطقه قش��م در شرکت نفت فالت قاره 
ای��ران با اعالم اینکه ب��ا بهره برداری از این تاسیس��ات 
ف��رآورش گاز میدان هنگام مش��عل ای��ن میدان نفتی 
در جزی��ره قش��م خاموش می ش��ود، تصریح ک��رد: با 
بهره برداری از این پروژه عالوه بر تامین گاز نیروگاه های 
قشم شامل نیروگاه قشم مولد، تولید همزمان آب و برق 
مپنا و صنایع جزیره قشم، گاز مازاد برای تامین نیروگاه 

بندرعباس ارسال خواهد شد.
ای��ن مقام مس��ئول افزود: ب��ا بهره ب��رداری از این 
تاسیس��ات و جمع آوری گازهای هم��راه نفت در مدت 
زم��ان کمت��ر از یک س��ال کل هزینه س��رمایه گذاری 
بازگش��ت داده می ش��ود ضمن آنکه اج��رای این طرح 
دس��تاوردهای متعدد زیس��ت محیطی برای بزرگترین 

جزیره خلیج فارس به همراه دارد.
وی همچنین با اش��اره به تولی��د روزانه ۲ میلیون 
مترمکعب گاز از میدان گورزین در جزیره قش��م، اظهار 
داشت: با تکمیل مراحل نصب تجهیزات و خط لوله در 
دو حلقه چاه میدان گورزین ظرفیت تولید روزانه گاز از 

این میدان افزایش می یابد.

افتتاح حساب بانک سینا در ۱۳ بانک معتبر بین المللی
تعداد حس��اب های افتتاح شده از سوی بانک سینا 
در بانک های معتبر بین المللی به ۱۳ مورد رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک سینا، این بانک 
در جهت روان سازی و ارتقای توان رقابت پذیری در 
عرصه داخل��ی و خارجی و به منظور بهره گیری از ظرفیت های 
بین الملل��ی، در ۱۳ بانک فعال در سراس��ر دنیا، اقدام به افتتاح 
حس��اب کرده اس��ت که از آن جمله می توان ب��ه بانک هایی از 
کشورهای سوئیس، ایتالیا، اتریش، روسیه و اسپانیا اشاره کرد.

همچنین بانک س��ینا به منظور ایجاد زمینه های دسترسی 
هموطنان به خدمات بانک��ی بین المللی و انجام نقل و انتقاالت 
ارزی، در حال حاضر با ۲۵ بانک معتبر دنیا از کشورهای روسیه، 
آلمان، فرانس��ه و چین، روابط کارگزاری بانکی )RMA( برقرار 

کرده است.
ب��ا توجه ب��ه اقدامات صورت گرفته، در ح��ال حاضر بانک 
س��ینا با بانک های بین المللی از طری��ق ایجاد روابط کارگزاری 
و افتت��اح حس��اب ارتب��اط دارد و به تبع آن طیف وس��یعی از 
خدمات ارزی را به واردکنندگان و صادر کنندگان کشور بدون 
تحمی��ل هزینه های اضافی از قبیل اعطای تس��هیالت، افتتاح 
انواع اعتبارات/ بروات اس��نادی، ضمانتنامه های ارزی و خدمات 

مشاوره ای را به مشتریان خود عرضه می کند.

ایجاد ۲۴۰۰ شغل با تسهیالت بانک صادرات
بانک ص��ادرات در ۱۵ ماهه گذش��ته و با پرداخت 
۶۰ ه��زار میلیارد ریال تس��هیالت، معادل ۲۴۰۰ 

شغل در استان خراسان رضوی ایجاد کرد.
ب��ه گزارش روابط عموم��ی بانک صادرات، این 

بانک ب��ا هدف تحقق سیاس��تهای ابالغی اقتص��اد مقاومتی و 
همس��وئی با سیاس��ت های دولت و به منظور رشد و شکوفایی 
اقتصاد اس��تان خراسان رضوی، در طی سال ۱۳۹۵ و سه ماهه 
اول س��ال جاری نس��بت به تأمین مالی بنگاه ه��ای اقتصادی 
مستقر در استان اقدام کرده به نحوی که طی این مدت، حدود 
۶۰ ه��زار میلیارد ریال تس��هیالت مالی دربخش های صنعت و 
معدن، کش��اورزی، خدمات، بازرگانی، مس��کن و ساختمان در 
اختیار فعاالن اقتصادی ق��رار داده و تنها از طریق تأمین مالی 
بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط، موجبات ایجاد اش��تغال برای 

۲۴۰۰ نفر فراهم شده است.
همچنین در جهت تامین نیازهای مالی اقش��ار کم درآمد 
و ایجاد اش��تغال برای آنها، مدیریت شعب این بانک در استان 
خراس��ان رضوی طی مدت مذکور تعداد ۶8۹ فقره تس��هیالت 
مالی جمعا به مبلغ 8۶ میلیارد ریال به معرفی شدگان از سوی 
کمیت��ه امداد حضرت امام خمینی )ره( وس��ازمان بهزیس��تی 
اعطاء ش��ده است، عالوه بر موارد فوق در طی سالهای ۹۴و۹۵ 
و س��ه ماهه اول س��ال جاری تعداد ۱۴ هزار فق��ره وام ازدواج 
دراختیار مزدوجین قرار داده و اعطای وام ازدواج به سایر ثبت 

نام کنندگان درسایت مربوطه نیز در جریان است.

یزی عملیاتی در بانک ملی اجرای بودجه ر
مدیرعام��ل بانک ملی ای��ران گف��ت: بودجه ریزی 
مبتنی بر عملکرد از س��ال گذش��ته در این بانک 

اجرایی شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر 
محمدرضا حس��ین زاده در »هش��تمین کنفران��س بین المللی 
بودجه ری��زی ب��ر مبن��ای عملکرد ب��ا تاکید بر تحق��ق اقتصاد 

مقاومت��ی« که با حض��ور دکتر علی الریجان��ی رئیس مجلس 
ش��ورای اس��المی، دکتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل 
کش��ور و جمعی از کارشناسان و محققان حوزه برنامه و بودجه 
در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار ش��د، با اعالم این 
خبر افزود: از دو س��ال پیش مقدمات عملیاتی شدن این اقدام 
در بانک ملی ایران فراهم ش��د و در سال گذشته یک منطقه از 
تهران، شاهد اجرایی شدن بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بود.

رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران با اشاره به این که این 
بانک ۳۵۰۰ شعبه و ۴۰ هزار کارمند دارد، اظهار داشت: بودجه 
ریزی مبتنی بر عملکرد در چنین س��ازمان بزرگی می توان آثار 

بسیار مشهود و قابل توجهی داشته باشد.
حس��ین زاده با تاکید ب��ر این که بزرگتری��ن اثر عملیاتی 
شدن بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، افزایش کارایی، اثربخشی 
و انضباط مالی اس��ت، ادامه داد: یکی از الزامات تحقق اقتصاد 
مقاومت��ی که م��ورد تاکید رهبر معظم انق��الب، هیات محترم 
دولت و برنامه های باالدستی است، عملیاتی شدن بودجه ریزی 

مبتنی بر عملکرد می باشد.

 بانک سامان
یال تسهیالت خوداشتغالی می دهد  ۲۰۰ میلیون ر

بان��ک س��امان س��قف تس��هیالت قرض الحس��نه 
مددجوی��ان تح��ت پوش��ش کمیته ام��داد امام 
خمینی )ره( و س��ازمان بهزیستی برای طرح های 
خوداشتغالی را به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال افزایش 

داد
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بانک س��امان، رضا ش��یرین 
گوهریان مدی��ر اعتبارات خرد و صنفی با اعالم این خبر اظهار 

داشت: این تسهیالت در راستای اجرای طرح های خوداشتغالی 
و بر اساس سهمیه بندی استانی، ازطریق معرفی نامه های صادره 
توسط کمیته امداد امام خمینی )ره( و یا سازمان بهزیستی در 
اختیار مددجویان ق��رار می گیرد. مدیر اعتبارات خرد و صنفی 
تصریح کرد: تس��هیالت خوداش��تغالی بانک س��امان با کارمزد 
س��االنه ۴ درصد و با دوره بازپرداخت حداکثر ۵ س��اله در ۶۰ 

قسط مساوی ماهیانه اعطا می شود.

ونق تولید نقش پراهمیت بانک صنعت و معدن در ر
بانک صنعت و معدن یک بانک توسعه ای تخصصی 
اس��ت که در راستای توسعه حوزه صنعت و معدن 

توانسته جایگاه خود را به خوبی تثبیت کند.
حمیدرضا فوالدگر، رئیس کمیسیون حمایت از 
تولید ملی ونظارت براصل۴۴ قانون اساسی درخصوص اقدامات 
بانک صنعت و معدن در جهت رونق تولید در کشور گفت: بانک 
صنع��ت و معدن به دلیل نق��ش پراهمیتی که در رونق تولید و 
صنعت کش��ور دارد به عنوان یک بانک توس��عه ای – تخصصی 

ماموریت خود را به بهترین شکل به انجام می رساند.
وی افزود: این بانک توانس��ت مانند س��ال های گذش��ته با 
حرکت در راستای سیاست های مجلس شورای اسالمی، دولت 
و قوانین جاری تاثیر چش��مگیری در توس��عه صنعتی کش��ور 

داشته باشد.
 ب��ه گزارش روابط عموم��ی بانک صنعت و معدن , نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی بیان داشت: اگر انتظار 
داریم ک��ه فعالیت های بانک صنعت و مع��دن در این عرصه پر 
رنگ تر شود باید برای افزایش سرمایه و ایجاد سهولت بیشتر در 

قوانین و مقررات، حمایت های الزم را از این بانک انجام دهیم.

بانک نامه

به دنبال وع��ده اخیر رئیس 
ب��رای پش�ت باج�ه مرک��زی  بان��ک  کل 

موسسات  کلیه  س��اماندهی 
مال��ی ط��ی دو تا س��ه م��اه آین��ده، ب��ه زودی با 
مش��ارکت چند بانک فعالیت موسس��ات بزرگ در 

بازار غیرمتشکل پولی پایان خواهد یافت.
ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز 
ک��ه بی��ش از دو دهه اس��ت که از ش��کل گیری و 
فعالی��ت قدرتمند آنها در بازار غیرمتش��کل پولی 
می گذرد، از سال های اخیر با تصویب قانون تنظیم 
بازار غیرمتش��کل پول��ی و همچنین اختیاراتی که 
برنامه ششم توسعه به بانک مرکزی تفویض کرد با 

شرایط متفاوتی پیش می رود.
به گزارش ایسنا، این در حالی است که در دو تا 
سه سال اخیر تعدادی از موسسات بزرگ اعتباری از 

جمله ثامن الحجج، میزان، مجموعه هشت تعاونی از 
جمله فرشتگان که تحت فعالیت موسسه کاسپین 
قرار گرفت، س��اماندهی ش��ده و فعالیت مستقل و 
خارج از چارچوب آنه��ا در بازار پول پایان یافت. با 
این حال این ساماندهی هم چندان بی حاشیه نبود 
و با توجه به پیش��ینه ای که در آنها وجود داش��ت، 
باعث ایجاد مس��ایلی شد به طوری که حتی بعد از 
شکل گیری موسسه اعتباری کاسپین و قرار گرفتن 
هشت تعاونی غیرمجاز در مجموعه آن اکنون تعیین 

تکلیف این موسسه و سپرده گذاران تعاونی های آن 
از چالش های بانک مرکزی محسوب می شود.

از س��ویی دیگ��ر همچنان برخی موسس��ات 
اعتباری بزرگ با تعداد قابل توجهی س��پرده گذار 
در حال فعالیت بودند که در ماه های اخیر ساختار 
آنها فرو پاش��یده و در حال حاضر ساماندهی آنها 
نیز به یکی از مشکالت حوزه بانکی تبدیل شده و 
این روزها تجمعات سپرده گذاران موسساتی مانند 
کاس��پین، آرمان و حتی ثامن جو و فضای سختی 

را برای شبکه بانکی ایجاد کرده است.
اما به دنبال این جریان و با ورود دستگاه های 
قضای��ی و همچنین مجلس اخیرا س��یف- رئیس 
کل بان��ک مرکزی- اعالم کرد که س��عی می کنند 
حداکثر تا س��ه ماه آینده کلیه مش��کالت مالی را 
برط��رف کنند. در حالی حل و فصل مش��کالت و 
معضالت موسس��ات مالی به ش��کل جدی تری در 
حال پیگیری اس��ت که آخری��ن اخبار دریافتی از 
ای��ن حکایت دارد که ظاهرا در طرحی قرار بر این 

شده تا چند موسسه بزرگ و فعال در بازار پول به 
زودی س��اماندهی شده و مسئولیت و تعهدات آنها 
به چند بانک محول شود. بر این اساس با اقدامات 
انجام ش��ده، چند بانک مجاز و م��ورد تایید بانک 
مرکزی درآینده ای نزدیک مس��ئولیت امور مربوط 

به چند موسسه را بر عهده خواهند گرفت.
واگ��ذاری امور موسس��ات به بانک ه��ا اتفاق 
جدیدی در ش��بکه بانکی نیس��ت و در دو س��ال 
گذشته موسس��ه غیرمجاز میزان بعد از انحالل به 
طور کامل به بانک صادرات واگذار شد و این بانک 
مس��ئولیت تعهدات و سپرده گذاران آن را بر عهده 
گرفت. در عین حال که در سال گذشته نیز بعد از 
ماجرایی که برای موسس��ه ثامن الحجج پیش آمد 
بانک مرکزی با انحالل این موسسه اجرای تعهدات 

آن را از کانال بانک پارسیان پیش برد.

دور پایانی ساماندهی غیرمجازها

حذف موسسات بزرگ غیر مجاز با ورود چند بانک

و بانکی را  افزایش داد خ دالر، پوند و یور بانک مرکزی نر
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران دیروز نرخ برابری 
۳۹ ارز عمده را اعالم کرد؛بر مبنای قیمت های جدید، ارزش 

۳۰ واح��د پول��ی از جمله دالر، یورو و پون��د انگلیس افزایش 
یاف��ت، چهار ارز هم کاهش ارزش داش��تند و نرخ پنج ارز نیز 

ثابت ماندند.
ه��ر دالر آمریکا دیروز ۳۲,۶۳8 ری��ال، یک پوند انگلیس 

۴۲,7۵۹ ریال و هر یورو ۳7,۴۱۴ ریال قیمت گذاری ش��دند 
ک��ه به ترتیب ۱۴، ۱۰۳ و ۴7 ریال نس��بت به روز یکش��نبه 
افزایش دارند. به گزارش ایرنا، قیمت فرانک سوئیس ۳۳,8۴8 
ری��ال، کرون س��وئد ۳,۹۲۶ ریال، کرون ن��روژ ۳,۹8۴ ریال، 

کرون دانم��ارک ۵,۰۳۲ ریال، روپیه هن��د ۵۰8 ریال، درهم 
امارات متحده عرب��ی 8,88۵ ریال، دین��ار کویت ۱۰7,۶7۰ 
ری��ال، یکصد روپیه پاکس��تان ۳۱,۰۱8 ریال، یکصد ین ژاپن 

۲8,۹۹۲ ریال، دالر هنگ کنگ ۴,۱8۳ ریال، تعیین شد.

در راستای معرفی آخرین دستاوردها و محصوالت جدید؛
وسازی سایپا وه خودر  حضور گر

و   در شانزدهمین نمایشگاه خودر
گروه خودروس��ازی س��ایپا با ارائ��ه آخرین دس��تاوردها و 
جدیدتری��ن محصوالت و خدم��ات خودرویی در ش��انزدهمین 
نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز حضور پررنگی خواهد داشت.

گروه خودروسازی سایپا با معرفی محصوالت و ارائه خدمات 
متنوعی از شرکت های سایپا، پارس خودرو، زامیاد، سایپادیزل، 
مگاموتور، س��ایپا- سیتروئن، سایپایدک، س��ایپاآذین، لیزینگ 
رایان س��ایپا، پالسکوکار، سایپاپرس، سازه گستر، رینگ سایپا، 
فنرسازی زر، قالب های بزرگ صنعتی سایپا، امدادخودرو، ایران 
کاوه، فرهنگی ورزش��ی س��ایپا، مرکز ارتباط با مشتریان گروه 
سایپا، سرمایه گذاری بیمه سایپا به همراه 8 نمایندگی خدمات 
فروش و پس از فروش س��ایپا در اس��تان ف��ارس، 7 نمایندگی 
س��ایپادیزل، ۳ نمایندگی رینگ سایپا و ۲ نمایندگی زامیاد در 
این استان در ش��انزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز 

شرکت خواهد کرد.
 به گزارش س��ایپانیوز، گروه خودروسازی سایپا در فضایی 
بالغ بر ۵۵۰۰ مترمربع محصوالت ش��رکت های زیرمجموعه از 
جمله کوئیک، سراتو آپشنال، ساینا )دنده ای و اتوماتیک(، آریو 

 ،H۳۳۰ ،H۳۲۰ ،)C۳(ک��راس)تاکس��ی، گروه برلیانس ۳۲۰
H۲۲۰ و)H۲۳۰، س��اندرو اس��تپ وی، ون هایس، ریچ، گروه 
 EDO، ، CS7۵،CS۳۵(گروه چانگان ،C۶( و C۴( سیتروئن
NEWBENI ، اس��ترالیس)کامیون کش��نده(، یوروکارگ��و 
)کامی��ون ب��اری(، درکا، ون مس��افری، مینی ب��وس، پ��ادرا، 
کامیون ولو FH۵۰۰، کامیون ولو KX۴8۰، کامیون کش��نده 
FM۴۶۰، کامیون باری میدالم ۲*۶، کامیونت فوتون 8/۵ تن، 
تریلر س��ه محور و تریلر دو محور را در معرض دید عالقه مندان 

و بازدیدکنندگان قرار خواهد داد.

رئیس مرکز ارتباط با مشتریان گروه سایپا تاکید کرد
یان اهتمام جدی سایپا برای تامین نظرات مشتر

رئیس مرکز ارتباط با مش��تریان گروه خودروس��ازی سایپا 
گفت: در راس��تای طراحی خودرو مطابق با س��لیقه مشتریان، 
گروه س��ایپا با توجه ویژه به درخواس��تها و تمایالت مشتریان، 
تمامی اهتمام خود را به کار بسته تا نظرات مصرف کننده نهایی 
را در طراح��ی مدل مفهومی اولیه منعکس و اجرا نماید. عباس 
صفری با بی��ان مطلب فوق گفت: با بهره گیری از پتانس��یلها و 
دانش به وجود آمده در مرکز ارتباط با مش��تریان، امکان تامین 

نظرات مشتریان به نحو قابل مالحظه ای مهیا شده است.

به گزارش س��ایپا نیوز وی افزود: به منظور دستیابی بیشتر 
ب��ه اطالعات دقیق مش��تریان، مرکز ارتباط با مش��تریان گروه 
س��ایپا با توس��عه کانال های ارتباطی مش��تریان نظیر تماس با 
شماره تلفن ۰۹۶۵۵۰ مرکز تماس گروه سایپا، رایانامه، نمابر، 
پیامک، سایت و... همواره برای افزایش سهولت ارتباط مشتریان 
با این مرکز و دریافت دیدگاه ها و نظرات آنان تالش می نماید.

و طلسم خدمات استاندارد سواری های "ولوو"  داتیس خودر
را شکست

ش��رکت داتیس خودرو نماینده انحصاری هیکواس��پورتیو 
آلم��ان که به تازگی نمایندگی واردات و خدمات پس از فروش 
خودروهای س��واری ول��وو در ایران را اخذ کرده اس��ت از ارائه 
خدمات پس از فروش استاندارد برای خودروهای ولوو در کشور 

خبر داد.
به گزارش برنا، با وجود حضور چندین س��اله ولوو در بازار 
ایران، دریافت خدمات پس از فروش استاندارد توسط صاحبان 
این خودروی س��وئدی همواره یکی از دغدغه ها بوده اس��ت که 
حال با تجهیز و گسترش شبکه خدمات پس از فروش برای این 
محصوالت توسط شرکت داتیس خودرو، ولوو سواران می توانند 

از خدمات استاندارد پس از فروش بهره مند شوند.

میالد علینقی مدیر عامل داتیس خودرو، با اش��اره به ورود 
خودروهای لوکس ولوو به ایران گفت: داتیس خودرو به عنوان 
نماینده انحصاری هیکواسپورتیو اقدام به واردات، فروش و ارائه 

خدمات پس از فروش خودروهای ولوو در ایران خواهد کرد.
هیکواس��پورتیو دو رگه ای س��وئدی- آلمانی اس��ت که به 
زودی وارد بازار ایران خواهد ش��د و بخش عمده ای از نیازهای 
مش��تری که دغدغه خودرویی، لوکس، ایمن و پر آپشن دارد را 

برآورده خواهد کرد.
مدیرعامل داتیس خودرو از گسترش شبکه خدمات پس از 
فروش این خودروی سوئدی آلمانی خبر داد و خاطرنشان کرد: 
زیر ساخت های الزم برای توسعه و استانداردسازی خدمات پس 
از فروش به ولوو فراهم ش��ده و داتی��س خودرو با بهره گیری از 
تکنسین های دوره دیده در آلمان و سوئد، به کارگیری تجهیزات 
روز دنی��ا و مدیریت صحیح تعمیرگاهی، خدماتی اس��تاندارد را 
به خریداران هیکواس��پورتیو و مال��کان خودروهای ولوو موجود 
در ب��ازار ارائه خواهد داد. علینقی از همکاری مس��تقیم داتیس 
خودرو با ولوو سوئد برای تامین قطعات یدکی اصلی، نرم افزارها 
و سخت افزارهای مورد نیاز تعمیرگاهی و آموزش نیروی انسانی 
خبر داد و گفت: شبکه تعمیرگاهی وخدمات پس از فروش ولوو 

در کشور به زودی راه اندازی خواهد شد.

اتول

مع��اون ش��رکت پاالی��ش و 
نفتی ط�اي س�یاه فرآورده ه��ای  پخ��ش 

ای��ران با بی��ان اینکه مصرف 
بنزین در ایران به بیش از 8۳ میلیون لیتر رسیده 
اس��ت، اظهار کرد: با وجود اینکه مصرف بنزین در 
کش��ور به پیک خود رس��یده، مش��کلی در تامین 

بنزین وجود ندارد.
ش��اهرخ خس��روانی در گفت وگو با ایس��نا، با 
تاکید بر اینک��ه درمورد میزان ذخی��ره بنزین در 
کش��ور نمی ت��وان آمار دقیق��ی ارائه ک��رد، افزود: 
متوس��ط میزان مصرف بنزین در کشور بعد از ماه 
مبارک رمضان به بیش از 8۳ میلیون لیتر رسیده 
و کاهش هم پیدا نمی کن��د که یک امر غیرعادی 
است. پیش بینی افزایش مصرف در حد پنج درصد 
ب��ود که در حال حاضر به باالی ۹ درصد رس��یده 

است.
وی درمورد دلیل اصلی افزایش مصرف بنزین 
در کشور توضیح داد: یکی از دالیل افزایش میزان 

ومص��رف بنزین در کش��ور، تولید بی��ش از اندازه 
خودرو اس��ت و این که م��ردم می توانند به راحتی 

صاحب ماشین شوند.
معاون ش��رکت پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران با تاکید بر اینکه مصرف بنزین بس��یار 
غیرعادی ش��ده اس��ت، تصریح کرد: در کشور ۳7 
منطق��ه پخش وج��ود دارد که ذخای��ر بنزین در 
این منطقه ها بر اس��اس تمرک��ز مصرف مدیریت 
می ش��وند. برای مثال میزان ذخایر در استان های 
تهران، خراس��ان شمالی نس��بت به سایر استان ها 
بیش��تر اس��ت، زیرا تمرکز تردد و مسافرت در این 
دو استان یا اس��تان های مازندران و گیالن بیشتر 
اس��ت. به همین دلیل تمرکز ذخیره سازی در این 

اس��تان ها بیشتر و بیش از ۶۰ درصد ذخیره سازی 
بنزین در این چهار استان است.

رشد چشمگیر شاخص های تولید و توزیع 
شركت نفت ایرانول در سال ١٣٩٥

معاون��ت نظ��ارت ب��ر کاالهای س��رمایه ای و 
خدمات س��ازمان حمایت از مص��رف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان در گزارش��ی به بررس��ی وضعیت 

روغن موتور در ایران در سال ۹۵ پرداخته است.
بر اساس این گزارش، شرکت بهران در مقدار 
تولید، توزیع و فروش کماکان اول بازار اس��ت اما 
ش��رکت نفت ایرانول با رشدی چشمگیر نسبت به 
س��ال ۹۴ در اکثر ش��اخص ها به خص��وص تولید، 

توزیع و فروش و سهم بازار فاصله خود را با بهران 
)اول بازار( کاهش داده است.

به گزارش تس��نیم، می��زان تولی��د، توزیع و 
فروش چهار ش��رکت اصلی بهران، ایرانول، پارس 
و س��پاهان به تفکیک آمده است. در سال ۱۳۹۵ 
در مجم��وع بالغ بر ۳7۶ میلیون لیتر روغن موتور 
توس��ط چهار ش��رکت نفت بهران، سپاهان، پارس 
و ایرانول تولید ش��ده اس��ت که این میزان نسبت 
به مدت مشابه س��ال قبل ۱۳۹۴ که معادل ۳۵۰ 
میلیون لیتر بوده حدود 7 درصد افزایش را نش��ان 
می ده��د که در این میان ش��رکت نف��ت بهران با 
۱۲۹ میلیون لیتر یک درصد افزایش، شرکت نفت 
ایران��ول با ۱۰۹ میلیون لیت��ر ۳۱ درصد افزایش، 
نفت سپاهان با 7۳ میلیون لیتر یک درصد افزایش 
و نفت پارس با ۶۵ میلیون لیتر ۱,۵ درصد کاهش 
را نش��ان می دهد که به ترتیب شرکت نفت بهران 
۳۴ درصد، شرکت نفت ایرانول ۲۹ درصد، شرکت 
نفت س��پاهان ۱۹درصد و شرکت نفت پارس ۱7 

درصد تولید را به خود اختصاص داده اند.
همچنین در س��ال ۱۳۹۵ جمعا بالغ بر ۳۵۳ 
میلیون لیتر روغن موتور توسط چهار شرکت نفت 
بهران، ایرانول، س��پاهان وپارس توزیع شده است 
ک��ه این میزان نس��بت به س��ال ۱۳۹۴که معادل 
۳۴۰میلیون لیتر ب��وده حدود ۴ درصد افزایش را 
نشان می دهد. میزان توزیع شرکت نفت بهران در 
س��ال ۹۵ معادل ۱۳۶ میلیون لیتر بوده که نسبت 
به مدت مش��ابه در س��ال ۹۴)۱۳۰میلیون لیتر ( 

۴,۶ درصد افزایش را نشان می دهد.
میزان توزیع شرکت نفت ایرانول در سال ۹۵ 
مع��ادل ۹۵میلیون لیتر بوده که نس��بت به مدت 
مش��ابه در س��ال ۹۴)8۱میلیون لیتر ( ۱7در صد 

افزایش را نشان می دهد.
میزان توزیع شرکت نفت سپاهان در سال ۹۵ 
مع��ادل ۶۲میلیون لیتر بوده که نس��بت به مدت 
مش��ابه در س��ال ۹۴ )۶۶میلیون لیت��ر ( ۶درصد 

کاهش را نشان می دهد.

با عبور روزانه ۸۳ میلیون لیتر

مصرف بنزین به اوج خود رسید

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: برای 
حمایت از تولید داخلی، فهرست و میزان چرخ توس�عه

تجارت ترجیح��ی میان ای��ران و ترکیه 
بازنگری می شود.

مجتبی خس��روتاج گف��ت: در موافقتنام��ه تعرفه تجارت 
ترجیحی میان ایران و ترکیه پیش بینی ش��ده اس��ت دو طرف 
پ��س از یک دوره اجرا، حق دارند نس��بت به اصالح فهرس��ت 
ومیزان تعرفه ها، طرف مقابل را مطلع کنند و اگر طرف مقابل 
به هر دلیلی نپذیرفت در مدت زمان ۶ ماه طرف اول می تواند 

یک طرفه این کار را انجام دهد. 
وی اضافه کرد: در س��فر اخیری که آق��ای زیبکچی وزیر 
اقتص��اد ترکیه به ایران آمده ب��ود یکی از موضوعات بحث این 
ب��ود که اقالم جدیدی را به فهرس��ت اول که فقط محصوالت 
کش��اورزی ایرانی بود، اضافه کنیم. این فهرست جدید مربوط 
به محصوالت صنعتی ایرانی است؛ عالوه بر این سه درخواست 

ممنوعیت هر نوع سهمیه بندی، ممنوعیت وضع عوارض اضافه 
بر روی دیگر کاالها به عنوان عوارض جبرانی و تغییر در تعرفه 
ترجیحی برخی اقالم کاالیی از جمله درخواستهای ایران است 
زیرا صادرکنن��دگان ایرانی گله مند بودند ک��ه ترکیه بر روی 
برخی اقالم صادراتی ما عوارض مضاعف وضع کرده اس��ت در 

حالی که اصل بر رفع این عوارض بود. 
به گزارش صدا و س��یما، وی افزود: بر اس��اس موافقتنامه 
اول، آنها برای ۱۴۰ قلم کاالی کش��اورزی ما تخفیف تعرفه ای 
می دهند ما هم برای ۱۲۵ محصول آنها تخفیف تعرفهای قائل 
می ش��ویم اما در این دور قرار ش��د هر طرف ۶۰ تعرفه جدید 
برای ۶۰ قلم کاالی جدید تعریف کند که ۶۰ قلم ما این دوره 

عمدتا کاالی صنعتی است. 
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت با بیان اینکه توافق برای 
اعمال فهرس��ت جدی��د تعرفه تجارت ترجیح��ی میان ایران و 

ترکیه صورت گرفته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد؛

بازنگری تعرفه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه
ایدرو ۱8 طرح را در دس��ت اجرا دارد که 

توسعه با ۶۰هزار میلیارد ریال س��رمایه گذاری ، مسیر 
اش��تغال زایی ح��دود 8 هزار نف��ر را به 

دنبال خواهد داشت.
منص��ور معظمی مع��اون وزیر صنعت ، مع��دن و تجارت 
در مراسم نکوداش��ت پنجاهمین سال تاس��یس ایدرو با بیان 
اینکه خدمات دکتر نیازمند روش��ن ، ش��فاف و مورد نظر همه 
دلسوزان بخش صنعت است گفت: فلسفه تاسیس ایدرو کمک 
به صنعتی ش��دن کشور است تا پس از ایجاد صنایع آنها را به 

بخش خصوصی واگذار کند.
رئی��س هیات عامل ای��درو گفت: امروز بح��ث مهمی که 
مطرح است، بحث سازمانهای توسعه ای، ماموریت و هدف آنها 
است. تالش بر این است عهدی که در سال ۱۳۴۶ بسته شده 
و سازمان گسترش ش��کل گرفته، انشاءاهلل در ۵۰ ساله دوم با 

ماموریت جدید، فعال تر و جدی تر دنبال کنیم.

مع��اون وزیر صنعت ، مع��دن و تجارت با بیان اینکه ایدرو 
بنای بنگاه داری ندارد، تصریح کرد: تاکنون ۲۵۰ طرح از سوی 
ایدرو در کش��ور ایجاد ش��ده و با پیاده س��ازی اصل ۴۴ قانون 

اساسی در حال واگذاری به بخش خصوصی است.
معظم��ی افزود: ایدرو ۱8 طرح را در دس��ت اجرا دارد که 
با ۶۰هزار میلیارد ریال س��رمایه گذاری، اشتغال زایی حدود 8 

هزار نفر را به دنبال خواهد داشت.
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در س��ال ۹۵ 
رش��د صنعتی ۵/۶ درصد بوده که این به معنای رش��د صنعت 
اس��ت. رئیس هیات عامل ایدرو با اش��اره به نقش سازمانهای 
توسعه ای در اقتصاد کشور و نیاز به حمایت های جدی دولت و 
مجلس گفت: ما به دنبال این نیستیم از منایع دولتی استفاده 
کنیم لذا فراهم کردن ش��رایط، مقررات و ضوابطی که دست و 
پا گیر هس��تند، حوزه اختیارات و مس��ئولیت های سازمانهای 

توسعه ای را کمتر می کند.

معظمی در مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس ایدرو:

اجرای ۲۵۰ طرح صنعتی از سوی ایدرو در ۵۰ سال اخیر


