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ونق مسکن در سال ۹۶ و ۹۷ پیش بینی ر
وزیرتع��اون، کار ورفاه اجتماعی با اش��اره به اینکه بخش 
س��اختمانی در سال های ۹۶ و ۹۷ رونق می یابد گفت: با رونق 

بخش ساختمان، تولید و سایر صنایع رونق می یابد.
به گزارش تس��نیم، عل��ی ربیعی، وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی حاش��یه نمایشگاه در بین خبرنگاران درباره انتقادات 
درباره عدم تحقق سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد ملی گفت: 

کیک اقتصادی طی سال های گذشته روز به روز کوچک تر شده 
و نمی توان انتظار داشت تا سهم یک بخش را افزایش داد.

وی ب��ا بیان اینکه با این وجود طی چهار س��ال گذش��ته 
س��هم بخش تعاون از 4 درصد به ۶ درصد رس��یده اس��ت که 

باید این سهم افزایش یابد ادامه داد: بخش ساختمانی در سال 
های ۹۶ و ۹۷ رونق می یابد. صنعت ساختمان آنجا که متکی 
بر صنایع داخلی اس��ت، زیباست و جایی که متکی بر واردات 

است نازیبا است.

معاون امور دام وزیر جهاد کش��اورزی با 
اشاره به اثرات بیماری آنفلوآنزای مرغی چرخ توس�عه

ب��ر تولید تخم مرغ کش��ور گفت: اکنون 
قیمت کامال کنترل ش��ده است اما اگر مجبور به واردات شویم 

این کار را انجام خواهیم داد.
به گزارش تسنیم، حسن رکنی معاون امور دام وزیر جهاد 
کشاورزی گفت: نیمه سال گذشته با بیماری آنفلوآنزای مرغی 
مواجه ش��دیم و خیل��ی از مناطق پرورش طی��ور در دنیا نیز 
درگیر این بیماری ش��دند. وی با بیان اینکه به همین س��بب 
مجبور شدیم از نیمه سال گذشته تا کنون 12 میلیون مرغ را 
ح��ذف کنیم گفت: این مقدار با توجه به اینکه س��الیانه حدود 
35 ال��ی 45 میلیون جوجه ریزی داریم بس��یار زیاد اس��ت که 

باعث التهاب در بازار شد.
معاون امور دام وزیر جهاد کش��اورزی ب��ا بیان اینکه این 
شرایط با طوالنی کردن دوره های تولید گله های دیگر و تغییر 
مقدار و ش��رایط جوجه ریزی کنترل شد گفت: بخشی از توازن 
عرض��ه و تقاضا به هم خورد اما با ای��ن تدبیرها تعادل به بازار 
بازگش��ت اما در م��اه جاری به علت کاه��ش تولید نوعی عدم 
توازن در بازار را ش��اهد بودی��م که با توجه به ظرفیت تولیدی 

که در ش��هریور ماه وجود دارد پیش بینی بازگش��ت تعادل به 
بازار را داریم. 

رکنی بابیان اینکه امیدواریم نیاز به واردات نداشته باشیم 
گفت:  اکنون قیمت کامال کنترل ش��ده است اما اگر مجبور به 
واردات ش��ویم به جهت اینکه دولت باید سبد مصرف مردم را 
نیز در نظر بگیرد این کار به وسیله اتحادیه که مسئول تنظیم 

بازار نیز است صورت خواهد گرفت.
وی افزود: در صورت احتیاج به واردات آن را از نزدیک ترین 
کش��ورهایی که شرایط بهداشتی را داشته باشند و دام پزشکی 
آن را تأیی��د ک��رده باش��د ای��ن کار صورت خواه��د گرفت و 

کشورهایی که این شرایط را دارند در اطراف ما هستند.
مع��اون امور دام وزیر جهاد کش��اورزی با بی��ان اینکه در 
چند سال اخیر فقط صادرات تخم مرغ داشتیم گفت: امیدواریم 
امس��ال نیز مجبور به واردات آن نشویم و تا کنون نیز واردات 

تخم مرغ نداشته ایم.
رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه مرکزی مرغ تخمگذار نیز 
در مورد افزایش قیمت تخم مرغ گفت: قیمت های کنونی، قیمت 
واقعی تخم مرغ است چرا که هر ساله با افزایش عرضه آن در بازار 

مواجه بودیم که به طبع باعث کاهش شدید قیمت می شد.

معاون وزیر جهاد مدعی شد؛

واردات تخم مرغ فقط در صورت کمبود تولید داخل 
رئیس سازمان ش��یالت ایران پیش بینی 

ت ر کرد که امس��ال طب��ق هدف گذاری ها تا تج����ا
3۰ ه��زار ت��ن ماهی ق��زل آال از ایران به 

کشورهای مختلف صادر شود.
به گزارش وزارت جهاد کش��اورزی، حسن صالحی با اشاره 
به این که حدود 1۶۰ هزار تن قزل آال در کشور تولید می شود، 
افزود: در س��ال های گذش��ته به دلی��ل محدودیت هایی که در 
تجارت برای ایران وجود داشت، صادرات این محصول به کمتر 
از دوهزار تن در سال می رسید، اما در سال ۹5 با برکت برجام 
و ورود تکنولوژی های جدید به ایران حدود 1۰ هزار تن ماهی 

قزل آال صادر شد.
وی تصریح ک��رد: با اجرای برجام و تعامل بیش��تر ایران با 
کشورهای جهان، امکان تجهیز کارخانه های داخلی برای فرآوری 
محصوالت کش��اورزی به ویژه حوزه شیالت فراهم شده است. به 
گفت��ه معاون وزیر جهاد، اگرچه روس��یه ب��ه تالفی تحریم های 
آمری��کا و اروپا، واردات محصوالت کش��اورزی از اتحادیه اروپا را 
قطع کرد، اما هنوز ایران نتوانس��ته به درس��تی از ظرفیت باالی 
بازار کش��ور اس��تفاده کند. زیرا در بس��یاری از زمینه ها به ویژه 

صنایع تبدیلی و فرآوری زیرساخت های الزم فراهم نیست.

صالحی عنوان کرد: این در حالی اس��ت که امروز روس��یه 
س��االنه 1۰۰ هزار ت��ن تقاضا برای محصوالت ش��یالتی دارد. 
یک��ی از این محص��والت میگو بود که بای��د به صورت فرآوری 
و پیش پخت صادر می ش��د، اما تنها در سال گذشته توانستیم 
در س��طح دو کانتینر و به عبارتی 4۰ تن از میگوی مورد نیاز 

روسیه را فراهم کنیم.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی با بیان این که سال گذشته 
1,1 میلیون تن محصوالت ش��یالتی در کشور تولید شد، ادامه 
داد: از این میزان، 54 درصد مربوط به صید از آب های شمالی 
و جنوب��ی بود ک��ه بیش از نیمی از آنها س��هم دریای عمان و 
اقیانوس هند اس��ت؛ بنابراین جایگاه شیالت ایران در آب های 

بین المللی بسیار قابل توجه به نظر می رسد.
رئیس س��ازمان ش��یالت ایران بیان کرد: در سال ۹5 در 
مجموع 11۰ هزار تن محصوالت شیالتی به کشورهای مختلف 

صادر شد که 412 میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشت.
صالحی اش��تغال مس��تقیم در صنعت ش��یالت کش��ور را 
22۰ هزار نفر دانس��ت و یادآور شد: امروز بیش از 4۰۰ مرکز 
فرآوری در بخش های مختلف شیالت مانند تولید پودر ماهی، 

کنسروسازی، سردخانه، بسته بندی و... فعالیت دارند. 

رئیس سازمان شیالت ایران مطرح کرد؛

پیش بینی صادرات ۳۰ هزار تن قزل آالی ایرانی

کاهش معامله اوراق تسهیالت مسکن
بازاره��ای دوم و پای��ه در هفته گذش��ته، عملکرد 
س��بزی را به ثبت رس��اندند و در مقابل سایر بازارها با 

کاهش حجم و ارزش مبادالتی مواجه شدند.
ب��ه گزارش فرابورس ایران، ب��ا عرضه 1۰ درصد از 
سهام شرکت مبین وان کیش )معادل 1۰ میلیون سهم 
این ش��رکت( در نماد »اوان« به روش ثبت س��فارش، 
عرضه های اولیه در س��ال جاری استارت خورد. در این 
عرضه رکورد تعداد نفرات ش��رکت کننده در عرضه های 
اولیه شکس��ته ش��د به گونه ای که بیش از ۸2 هزار نفر 
در این عرضه حضور داش��تند. در جری��ان عرضه اولیه 
مبی��ن وان کیش هر س��هم این ش��رکت 34۷۰ ریال 
قیمت خورد. در هفته منتهی به 2۰ مردادماه همچنین 
عرضه عمده ۷.۰۸ درصد از سهام غیرمدیریتی شرکت 
پتروش��یمی مارون در نم��اد »م��ارون4« در بازار دوم 

فرابورس ایران صورت گرفت.
در همین حال دادوس��تد یک ه��زار و 24 میلیون 
ورق��ه بهادار به ارزش 4 ه��زار و 5۸۷ میلیارد ریال در 
1۸3 ه��زار دفعه معامالتی در بازارهای فرابورس ایران، 
منجر به افزایش 4 و 51 درصدی حجم و تعداد دفعات 
مب��ادالت و کاهش 35 درصدی ارزش معامالت ش��د. 
نبای��د فراموش ک��رد که ای��ن ارقام مربوط ب��ه 4 روز 
معامالتی در هفته گذش��ته اس��ت در حال��ی که هفته 

پیش از آن 5 روز کاری را پشت سر گذاشتیم.
تغیی��ر مالکی��ت 15 میلی��ون ورق��ه ب��ه ارزش 2 
ه��زار و 3۷۰ میلیارد ریال نیز نتیج��ه نقل وانتقال های 
صورت گرفته در بازار ابزارهای نوین مالی بود که حجم و 
ارزش مبادالت اوراق بدهی و تسهیالت مسکن با کاهش 
روبه رو شد و در مقابل صندوق های سرمایه گذاری قابل 

معامله مبادالت مثبتی را به ثبت رساندند.
بدین ترتیب 2 میلیون ورقه بدهی به ارزش یک هزار 
و ۹44 میلیارد ریال و 3 هزار ورقه تس��هیالت مسکن به 
ارزش 233 میلیارد ریال بین خریداران و فروش��ندگان 
دست به دست شد. در تابلو صندوق های سرمایه گذاری 
قاب��ل معامله نیز 12 میلیون ورقه به ارزش 1۹3 میلیارد 
ریال نقل وانتقال یافت که حجم این مبادالت 11 درصد 

و ارزش آن ها 1۷ درصد رشد به همراه داشت.
هفته گذشته گروه فلزات اساسی با در اختیار گرفتن 
21 درصد از ارزش کل معامالت خرد بازار سهام و اختیار 
سهام، جایگاه نخست را در میان صنایع فرابورسی به خود 
اختصاص داد و جایگاه بعدی به لحاظ ارزش معامالتی به 
گروه حمل ونق��ل، انبارداری و ارتباطات اختصاص یافت. 
عنوان گروه هایی از جمله انبوه سازی، امالک و مستغالت؛ 
اطالعات و ارتباطات؛ محصوالت غذایی و آش��امیدنی به 
جز قند و ش��کر و گروه س��رمایه گذاری ها را می توان در 

فهرست 1۰ صنعت برتر فرابورسی دید.

 معامله ۵۴ هزار تن فرآورده نفت و گاز 
یال به ارزش ۸۰۰ میلیارد ر
ارزش معامالت بورس ان��رژی ایران به ۸۰۰ میلیارد 
ریال رسید که از این مقدار، 2۰۰ میلیارد ریال سهم رینگ 

بین الملل و ۶۰۰ میلیارد ریال سهم رینگ داخلی شد.
ب��ه گزارش ایس��نا، در آخری��ن روز معامالتی هفته 
گذش��ته در بازار فیزیکی بورس ان��رژی ایران، کاالهای 
برش سنگین پتروشیمی جم، حالل 4۰2 عمده پاالیش 
نفت کرمانشاه، پنتان عمده پاالیش نفت کرمانشاه، نفتای 
سنگین تصفیه نش��ده عمده پاالیش نفت شیراز، حالل 
41۰ پاالیش نفت آبادان و سی اس او پاالیش نفت شازند 
در رینگ داخل��ی و گاز مایع پاالیش نفت آبادان، حالل 
4۰2 پاالیش نفت ش��یراز و تبریز، آیزوریسایکل پاالیش 
نفت ش��یراز و حالل 4۰4 پاالیش نفت شیراز در رینگ 

بین الملل بورس انرژی عرضه شدند.
حجم کل معام��الت صورت گرفته معادل 13،۶۸5 
تن و به ارزش بیش از 24۰ میلیارد و 223 میلیون ریال 
است، از نکات مهم می توان به رقابت خریداران در رینگ 
بین الملل بازار فیزیکی اشاره کرد. خریداران حالل 4۰2 
و گاز مایع در رینگ بین الملل برای خرید این فرآورده ها 
با یکدیگر رقابت کردند. ارزش معامالت رینگ بین الملل 

امروز بیش از 1۰۰ میلیارد ریال گردید.
ارزش معام��الت هفته گذش��ته بورس ان��رژی ایران 
قری��ب به ۸۰۰ میلیارد ریال رس��ید که از این میان 2۰۰ 
میلی��ارد ریال س��هم رین��گ بین المل��ل و ۶۰۰ میلیارد 
ریال س��هم رینگ داخلی بوده است. در جلسه معامالتی 
دیروز کاالهای آیزوریس��ایکل پاالی��ش نفت بندرعباس، 
آیزوریسایکل، آیزوفید، حالل 4۰2 و حالل 4۰4 پاالیش 
نفت تبریز و گاز مایع صنعتی، گاز بوتان، گاز پروپان و برش 
س��نگین پتروشیمی بندرامام در رینگ داخلی و گاز مایع 
پاالیش نفت الوان در رینگ بین الملل عرضه خواهند شد.

ولی شد   قیمت پیاز نز
رئیس اتحادیه میوه و س��بزی گف��ت: با ورود پیاز 
از ش��هرهای بروجرد، ش��یراز و حاش��یه تهران به بازار 
و عرضه بیش��تر، قیمت این محص��ول به 25۰۰ تومان 

رسیده و به مرور بازهم کاهش خواهد یافت.
حس��ین مهاجران در گفت وگو با ف��ارس، در مورد 
آخری��ن وضعی��ت عرضه پی��از در ب��ازار و روند قیمتی 
آن اظه��ار داش��ت: از آنجای��ی ک��ه پیازه��ای تولیدی 
شهرستان های بروجرد، ش��یراز، شمال کشور و حاشیه 
تهران وارد بازار ش��ده اس��ت، اکنون میوه فروشان پیاز 
س��فید را کیلویی 15۰۰ و پی��از زرد را کیلویی 2۰۰۰ 
تومان از میدان بارفروش��ان خریداری می کنند و قاعدتاً 

بین 25۰۰ تا 3۰۰۰ آن را می فروشند.
وی اف��زود: ای��ن درحالی اس��ت که باید ت��ا هفته 
گذش��ته ای��ن محص��والت را کیلوی��ی 25۰۰ تا 3۰۰۰ 
تومان خریداری می کردند. رئیس اتحادیه میوه و سبزی 
همچنی��ن در مورد س��ایر اقالم میوه و صیف��ی در بازار 
نیز گف��ت: تقریباً همه میوه جات قیم��ت متعادلی را در 
بازار دارند ام��ا گیالس تک دانه به دلیل چینش خاص و 
حس��اس بودن کاال کیلویی 14 هزار تومان در میدان به 
فروش می رسید و پسته اکبری نیز که تازه وارد بازار شده 
کیلویی 24 هزار تومان به میوه فروشان فروخته می شود.

مهاج��ران زیاده خواهی کارگران میدان بار که میوه 
از غرفه ها به داخل ماش��ین های میوه فروش��ان منتقل 
می کنند را یکی از دردسرهای این روزها و عاملی برای 
افزایش هزینه میوه فروش��ان عنوان ک��رد و افزود: این 
موضوع به عنوان زیرچوبی از قدیم االیام وجود داش��ته، 

اما رقم آن بسیار اندک بوده است. 

کارشناسان و تحلیلگران نظام 
پش�ت باج�ه

گروه اقتصاد
بانکی کش��ور بر این اعتقادند 
که امروزه ش��رایط بانکداری 
در ایران با مش��کالت گس��ترده ای روبرو است. در 
کنار این چالش ها مهمترین مس��اله آن اس��ت که 
مردم اعتماد خود به نظام بانکی را از دست داده اند 
و ای��ن در ش��رایطی اس��ت که در همه ج��ای دنیا 

اعتماد حرف اول را در عملیات های بانکی می زند.
این گ��روه از تحلیلگران دلیل این مش��کل را 
ریش��ه در تحریم ه��ا دانس��ته و می گویند؛ تحریم 
سال های س��ال نظام بانکی را از حرکت بر اساس 
اصول و قواعد بین المللی دور داشته و یک بیماری 
را ب��رای بانک ها به وجود آورده اس��ت و در چنین 
ش��رایطی به نظام بانکی که بیمار اس��ت، نباید به 
یکباره ش��وک وارد کرد بلکه باید اجازه بدهیم این 

بیمار به حالت عادی برگردد.
 منتق��دان نظام بانکی کش��ور در واکاوی این 
مشکالت بحث الیحه بانکداری را مدنظر قرار داده 
و میگویند: این نظام مش��کالت گس��ترده دارد اما 
ع��زم جدی برای رفع "آن وجود ندارد چراکه بیش 
از چند س��ال اس��ت که می بینیم متولیان از ارایه 
الیحه بانکداری به مجلس خبر می دهند تا پیروآن 

با بررسی و تصویب مجلس روند حل مشکالت این 
نظام صورت بگیرد اما متاسفانه هنوز این مساله به 
سرانجام نرسیده و ما همچنان با مشکالت این نظام 

و تاثیرات آن در سایر بخش ها مواجه هستیم. 
این گ��روه از منتقدان می گوین��د؛ اینکه امروز 
بانک مرکزی با چالشهایی همچون نرخ سود و رشد 
ق��ارچ گونه مؤسس��ات غیرمجاز مواجه اس��ت و در 
مقاب��ل ابزار قانونی برای حل آنها در اختیار ندارد به 
این باز می گردد که خال قانونی بسیاری دراین بخش 
وجود دارد و اگر بنا داریم در این عرصه به سرمنزل 
مقصود برسیم باید با هماهنگی و همکاری گسترده 
نسبت به حل این مشکالت اقدام کنیم تا به تبع آن 

سایر بخش های اقتصادی کشور حل شود. 
 ای��ن گ��روه از تحلیلگران بع��د از بیمار بودن 
نظام بانکی کش��ور مساله نرخ س��ود را مدنظر قرار 
داده وم��ی گوین��د در کنار شناس��ایی چالش های 
بانکی اقتصاد کش��ور باید راهکارهایی بیابیم تا این 
مشکالت حل شود و از جمله این مشکالت مساله 

نرخ سود بانکی است. 
این روزها مش��کالت نظام بانک��ی نه تنها این 
ب��ازار که تمام بخش های مختلف اقتصادی کش��و 
را تحت الش��عاع قرارداده و کار را به جایی رسانده 

که نه تنه��ا این بازار که تمام بخش های اقتصادی 
اعم از تولیدی و صنایع را درگیر کرده است. اینکه 
در ش��رایط کنونی صنع��ت و واحدهای تولیدی از 
نبود نقدینگی رنج می برند بخش اصلی آن به نرخ 
سود بانکی و نرخ لجام گسیخته آن در بازپرداخت 
تس��هیالت باز میگردد و در مقابل نرخ سود بانکی 
س��پرده ها که متولیان تولید را وسوس��ه میکند تا 
به ج��ای کار و فعالیت راه کم خطر و بی ریس��ک 
س��پرده گذاری را در پیش بگیرند و آسوده تر پول 

روی پول خود بگذارند.
طی هفته های اخیر پس از توافق اولیه، بانک ها 
چراغ خاموش نرخ های س��ود سپرده را تا حدودی 
کاه��ش داده اند، ب��ه طوری که بیش��تر بانک های 
دولت��ی، اصل چهل و چه��اری و برخی بانک های 
خصوصی متوسط سود س��پرده ها را حداقل 15 و 

حداکثر 1۹ درصد تعیین کرده اند.
 در هفته ه��ای گذش��ته بحث ه��ای زی��ادی 
برای کاهش نرخ س��ود بانکی مطرح ش��د و حتی 
غالمحس��ین تقی نّتاج مدیرعامل بانک قوامین از 
توافق اولیه بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی و 

رعایت نرخ های مصوب خبر داد.
پیگیر ی خبرگ��زاری فارس؛ از ش��عب بانک ها 

نشان می دهد بانک های دولتی و نیمه  دولتی و برخی 
بانک های خصوصی به سمت کاهش نرخ سود حرکت 
کرده اند اما تعدادی از بانک های خصوصی همچنان 

نرخ سود باالی 2۰ درصد پرداخت می کنند.
پی��ش از این نرخ س��ود در اغل��ب بانک ها و 
موسس��ات 2۰ ت��ا 24 درصد اعالم می ش��ود که 
در این بی��ن این ارقام فوق بیانگر کاهش نس��بی 
نرخ های س��ود سپرده اس��ت. هر چند که هنوز با 
نرخ ه��ای مص��وب فاصل��ه دارد و ن��رخ بانک های 

کوچک فراتر از سایر بانک ها است.
از نیم��ه دوم س��ال ۹5 تا ماه گذش��ته اغلب 
بانک ه��ا نرخ ه��ای س��ود ب��االی 2۰ درص��د ب��ه 

سپرده  گذاران پیشنهاد و پرداخت می کردند.
پرداخت س��ود های باال عالوه بر اثرات بس��یار 
مخ��رب در ترازنامه بانک ها، قانون بانکداری بدون 
ربا را که پرداخت س��ود به صورت علی الحس��اب و 
تعیین س��ود قطعی پس از اتمام سال مالی بود به 

طور کلی مخدوش و غیرقابل اجرا کرده بود.
البت��ه نرخ ه��ای فعلی همچنان باالس��ت و با 
نرخ ت��ورم فعلی و حتی دورنمای تورم و ش��رایط 
اقتصادی کشور سازگاری ندارد، اما با نرخ  هایی که 
ب��ه تازگی کاهش یافته، امید به ادامه کاهش ها در 

آینده را تقویت می کند.
بر اساس این گزارش بدیهی ترین اثر فرابانکی 
نرخ سود باالی سپرده، افزایش هزینه تامین مالی 
)افزایش س��ود تسهیالت( و کاهش سرمایه گذاری 
در اقتصاد است. بسیاری از فعالیت های اقتصادی با 
توجه به نرخ تورم 1۰,3 درصدی، توجیه اقتصادی 
خود را از دس��ت می  دهد و فعاالن اقتصادی دیگر 
تمایلی برای ورود به بخش تولید و سرمایه گذاری 

در این بخش نخواهند داشت.
تاثی��ر نرخ س��ود ب��االی بانکی در آم��ار بانک 
مرکزی از رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 

در سال های ۹4 و ۹5 کامال مشهود بوده است.

سیاست روز تبعات مشکالت نظام بانکی در اقتصاد را بررسی می کند؛

حرکت چراغ خاموش بانک ها در کاهش نرخ سود 
نرخ سود برخی بانک های دولتی و خصوصی 

بانک

صادرات

کشاورزی

ملی

آینده

سپه

اقتصاد نوین

ملت

موسسه ملل

سینا

پارسیان

نرخ سود سپرده

حداقل 15 و حداکثر 18 درصد

حداقل 15 و حداکثر 18 درصد

حداقل 15 و حداکثر 18 درصد

حداقل 22 و حداکثر 23 درصد

حداقل 15 و حداکثر 18 درصد

حداقل 15 و حداکثر 19 درصد

حداقل 15 و حداکثر 19 درصد

حداقل 19 و حداکثر 22 درصد

حداقل 18 و حداکثر 20 درصد

حداقل 18 و حداکثر 22 درصد

درحالیک��ه وزیرنفت هدف از 
پروژه سیراف را تولید نفتا از پت�����رول

میعان��ات گازی عنوان کرده 
بود، مدیرعامل تاپیکو که به نظر می رسد نتوانسته 
ش��یخ الوزراء را قانع به تولید الفین بجای نفتاکند، 

حاال خود آستین باالزده است.
حس��ن پیوندی، مدیرعامل تاپیکو در پاس��خ 
 HOA به پرس��ش مهر مبنی بر اینکه تفاهمنامه
پروژه س��یراف امسال نهایی می ش��ود، گفت: بله؛ 
مجموعه س��یراف جزوه اولویت های خط اعتباری 
کره جنوبی اس��ت و تا پایان امسال نهایی می شود.

ای��ن در حالی اس��ت که هیچ پروژه ای در کش��ور 
دارای چنین موافقتنامه ای نیست.

وی همچنین در پاس��خ به پرسش دیگر مهر 
مبنی بر وضعیت تولید بنزین یورو4 در پاالیشگاه 
س��تاره خلیج فارس ب��ا توجه به ناق��ص بودن دو 
واحد ایزومریزاس��یون این پاالیشگاه، تصریح کرد: 
من درگیر جزییات فنی این پاالیشگاه نیستم و در 
جایگاه سهام دار هس��تم؛ اما در کل بنزین یورو4 
در این پاالیش��گاه تولید و به بازار عرضه می شود. 
اما ممکن است برای تنظیمات نهایی فرآیندی به 
وی��ژه در بخش ابزار دقی��ق و ایمنی بعضی اوقات 

مجبور می ش��وند ت��ا بنزین را ب��ا بنزین دیگری 
مخلوط کرده تا بنزین یورو 4 تولید شود.

ب��ه گفته پیوندی فاز یک پاالیش��گاه س��تاره 
خلیج فارس تکمیل ش��ده و تولی��د بنزین یورو 4 
دارد و در صورتی که تولیدات این فاز پاالیشگاه به 
مدار تولید و عرضه در بازار نمی رسید؛ پاسخگوی 

حجم باالی تقاضای بنزین نبودیم.

تالش می کنیم نفتا تولید نشود
این مقام مسئول که سابقه درخشانی در بخش 
پتروش��یمی کش��ور دارد چندی پیش در حاشیه 
سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی 
گفته بود ت��الش می کنیم که س��رمایه گذاری در 
این مجموع��ه منجر به تولید نفتا نش��ود و بجای 
نفتا، محصوالت پتروش��یمی یا بنزین یورو5 تولید 
ش��ود. این در حالی اس��ت که هم اکنون در حال 
بررس��ی برنامه خود هس��تیم تا ببینیم در نهایت 
محصول تولیدی این مجموعه به الفین ختم شود 

یا بنزین. چرا که موافق تولید نفتا نیس��تیم؛ بدون 
تردید محصول پاالیشگاهی که در آن قصد سرمایه 

گذاری داریم به خام فروشی منجر نمی شود.
او حتی با اع��الم اینکه با همکاری همس��ایه 
خود، ساتنا، در حال مطالعه درباره صرفه اقتصادی 
این پروژه هس��تیم،تا ببینی��م آیا ظرفیت ۶۰ هزار 
بش��که ای برای آن مناس��ب اس��ت ی��ا 12۰ هزار 
بشکه ای؛ نش��ان داد که چقدر برای اجرایی شدن 
تصمیم خود جدی است.به عقیده پیوندی به نظر 
می رس��د ظرفیت ۶۰ هزار بشکه ای برای طرحی 
که مد نظر اس��ت ، ظرفیت کمی باشد بنابراین در 

فکر ادغام با یکی دیگر از سرمایه گذاران هستند.
قائ��م مق��ام س��ابق مدیرعامل ش��رکت ملی 
پتروشیمی به تازگی در نشست خبری اعالم کرد: 
تنها تبدیل میعانات به نفتا در دستور کار ما نیست 
و به دنبال تبدیل نفتا به الفین هس��تیم. به دلیل 
نزدیکی خوراک در سیراف و دسترسی به آب این 
پروژه توجیه اقتصادی باالیی دارد به همین دلیل 

تفاهم نامه های��ی نی��ز با کیودوی ژاپ��ن، هیوندای 
کره جنوبی و دایلین کره به امضا رسیده است.

در چنین حالتی چنین پرسشی مطرح می شود 
که آیا تاپیکو قرار است خارج از روال در نظر گرفته 
ش��ده برای این پروژه که به گفته وزیر نفت تبدیل 
میعانات گازی به نفتا اس��ت، خارج شود؛ که باید 
گف��ت خیر. طبق گفته مدیرعامل این ش��رکت به 
موازات تبدیل میعانات به نفتا درسیراف؛ تاپیکو با 
احداث واحدی در نزدیکی این مجموعه قصد دارد 

نفتای تولیدی را به الفین تبدیل کند.

خام فروشی ممنوع!
به گزارش مهر، شرکت ملی نفت ایران برنامه 
اح��داث هش��ت پروژه پاالیش��گاه مایع��ات گازی 
پ��ارس جنوب��ی را به ظرفیت مجم��وع 4۸۰ هزار 
بش��که در روز )هش��ت پاالیش��گاه ۶۰۰۰۰ بشکه 
در روز( ب��ا واگذاری آنها به هش��ت ش��رکت و یا 
کنسرس��یوم عملی نموده است. خوراک پاالیشگاه 
ب��ه میزان ۶۰۰۰۰ بش��که در روز کاری از مایعات 
گازی پروژه ه��ای پارس جنوبی س��ایت دو کنگان 
تامی��ن   11،12،13،14،1۹  ،  22،24 )فازه��ای 
می ش��ود. محصوالت پاالیش��گاه گاز مایع 31۰۰ 

بش��که در روز، نفتای سبک 14۸۰۰ بشکه در روز 
و نفتای سنکین 222۰۰ بشکه در روز، نفت سفید 
و س��وخت ج��ت 44۰۰ بش��که در روز، نفت گاز 
145۰۰ بش��که در روز و باقیمانده س��نکین ۶۰۰ 
بشکه در روز و تقریبا" 3۰ تن در روز تولید گوگرد 

برآورد می شود.
 درباره هزینه های سرمایه و مدت اجرای پروژه 
باید گفت هزینه ثابت س��رمایه گذاری معادل 2۶2 
میلیون دالر، هزینه سرمایه ای در گردش برابر ۹4 
میلیون دالر، مجموع هزینه س��رمایه گذاری برابر 

35۶ میلیون دالر برآورد شده است.
هم��ان ط��ور ک��ه از گف��ت وگوه��ا برمی آید 
مدیرعام��ل تاپیک��و به عنوان بزرگترین س��هام دار 
پروژه س��یراف موافق تبدیل میعانات گازی به نفتا 
در این مجموعه نیست چرا که معتقد است این امر 
خام فروشی است و ما باید مجدد در مرحله ای دیگر 
نفتای تبدیل ش��ده به الفین را به کشور وارد کنیم. 
پس بهتر اس��ت خود در داخل کشور دست به کار 
شده و از خام فروشی بپرهیزیم. این گفته در حالی 
مطرح می شود که وزیر نفت در حاشیه سیزدهمین 
همای��ش بین الملل��ی صنعت پتروش��یمی هدف از 

احداث این پروژه را تولید نفتا عنوان کرده بود.

قائم مقام سابق مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی اعالم کرد؛

نهایی شدن تفاهمنامه سیراف تاپایان۹۶

روایت بانک مرکزی؛
غ و سبزی گران شد  تخم مر

 بر اس��اس اعالم رسمی بانک مرکزی، 
در هفته منتهی به س��یزدهم مردادماه ب����ازار روز

امس��ال، نرخ تخم مرغ و س��بزی های 
تازه گران ش��ده و برنج، مرغ، چای، لبنی��ات و روغن، ثبات 

قیمت را تجربه می کنند.
بانک مرکزی گزارش قیمت خرده فروشی برخی از اقالم 
خوراکی را در هفته منتهی به سیزدهم مردادماه اعالم کرده 
که بر این اس��اس، نرخ دو گروه کاالیی تخم مرغ و س��بزی 

های تازه افزایش را نشان می دهد.
بر اس��اس آنچه که ب��ه بانک مرکزی اع��الم کرده، نرخ 
حبوبات، میوه های تازه، قند و شکر و گوشت قرمز کاهشی و 
اقالم��ی همچون برنج، مرغ، چای، لبنیات و روغن نباتی نیز 

با ثبات قیمت مواجه شده اند.
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت تمام اقالم 
این گروه نس��بت به هفته قبل ب��دون تغییر بود. بهای تخم 
م��رغ معادل 5.5 درصد افزایش یافت و ش��انه ای 11۹ هزار 
تا 14۰ ه��زار ریال فروش می رف��ت. در این هفته در گروه 
برن��ج قیمت تمام اقالم ثابت بود. در گروه حبوب بهای نخود 
معادل ۰.5 درصد، لپه نخود ۰.3 درصد و لوبیا چش��م بلبلی 
و لوبیا قرمز هر یک ۰.2 درصد کاهش داش��ت و قیمت سایر 

اقالم این گروه بدون تغییر بود.
در هفته مورد بررس��ی، در میادین زیر نظر ش��هرداری 
گیالس عرضه کمی داش��ت. س��ایر اقالم میوه و سبزی تازه 
ک��ه تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایس��ه با س��ایر میوه 
فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه 
و تره بار عرضه می ش��د. میوه فروش��ی های سطح شهر اقالم 

میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند.

 از دو هفته آینده اجرایی می شود؛
آغاز فعالیت سامانه ثبت قراردادهای کار 

 معاون وزی��ر کار در امور روابط کار از 
کار و  »ثب��ت کس�ب  س��امانه های  کار  ب��ه  آغ��از 

قراردادهای کار« و »ثبت دادخواست« 
از دو هفته آینده خبر داد.

احمد مش��یریان در گفت وگو با مه��ر درباره زمان آغاز 
به کار س��امانه جامع روابط کار که اخیرا رونمایی شد، گفت: 
در راس��تای راه اندازی سامانه جامع روابط کار به زودی طی 
ح��دود دو هفته آینده دو س��امانه »ثبت قراردادهای کار« و 
»ثبت دادخواست ها« در یک یا دو استان به صورت آزمایشی 
فعالیت خود را آغاز می کنند و پس از شناس��ایی نقاط ضعف 

در سراسر کشور اجرایی می شود.
مع��اون وزیر کار در پاس��خ به این س��وال که چرا مدت 
زمانی برای قراردادهای موقت کار تعیین نش��ده است گفت: 
بر اس��اس تبصره 2 ماده ۷ قان��ون کار که کارهای با ماهیت 
مس��تمر تعریف شده، بخش��نامه ای از طرف اداره کل روابط 
کار وزارت کار صادر ش��ده بود که در آن اعالم ش��ده بود در 
صورتیکه قرارداد کار به صورت صریح و ضمنی تجدید شود 
دائم تلقی می ش��ود اما این بخش��نامه توس��ط دیوان عدالت 
اداری نقض ش��د. وی با بی��ان اینکه تعیین مدت زمان برای 
قرارداده��ای موقت تابع مقررات و آیین نامه  اس��ت افزود: به 
همی��ن دلیل در نظر داری��م در مرحله اول با تعیین حداکثر 
مدت موقت برای کارهای با »ماهیت غیرمستمر« ساماندهی 

قراردادهای کار را کلید بزنیم.
 هفته گذشته سامانه جامع روابط کار با حضور وزیر کار 
رونمایی ش��د.ذیل س��امانه جامع روابط کار بیش از 3۰ نرم 
افزار و سامانه طراحی شده که یکی از این نرم افزارها مربوط 

به ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست ها است.

مروری بر لیست اقالم وارداتی چهارمین 
ک��ش ماه سال گویای آن است که واردات برنج خ�ط 

در صدر محصوالت وارداتی قرار گرفته و 
بیش از ۶.۶ درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل افزایش 

پیدا کرده است.
به گزارش ایس��نا، در چهار ماهه اول س��ال جاری بالغ بر 
۶44 هزار و ۸۰1 تن برنج نیمه س��فید ش��ده ی��ا برنج کامل 
سفید شده به کشور وارد شده است که ارزش مادی این حجم 
واردات را می توان بالغ بر ۶۰2 میلیون و 54۸ هزار دالر عنوان 

کرد.
طبق آمار اعالم ش��ده از س��وی گم��رک واردات برنج در 
چهار ماهه نخست سال جاری از نظر وزنی 5.۷1 درصد از کل 
واردات کشور را به خود اختصاص داده و از نظر مبلغ نیز 3.۸3 

درصد از ارزش واردات کشور مربوط به این کاال می شود.
اما این آمار در حالی منتشر می شود که طبق آمارهایی که 
مربوط به پایان 12 ماهه س��ال 13۹5 بوده است، واردات برنج 
در پنجمین رده جدول واردات قرار داش��ته و حجم واردات در 
ای��ن محصول ۸3۹ هزار و 33۷ تن بوده اس��ت. ارزش واردات 
این محصول معادل ۶۹۰ میلیون دالر ارزیابی ش��ده و در سال 
13۹5 تنها 2.51 درصد از کل واردات کشور به برنج اختصاص 
داش��ته که از نظر ارزش 1.5۸ درصد از واردات کش��ور در این 

زمینه هزینه شده بود.
همچنی��ن طی چهار ماهه اول س��ال 13۹5 برنج وارداتی 
ب��ه کش��ور بالغ بر 5۶2 هزار و ۷1۶ تن ب��وده که بالغ بر 4۷5 

میلیون و 431 هزار دالر ارزش داشته است.
ارزش این واردات 3.۷۰ درصد از کل واردات کشور بوده و 

حجم آن نیز 5.۶5 درصد از کل واردات کش��ور را در بر گرفته 
اس��ت. نکته جالب آنکه در پایان چهار ماهه اول س��ال 13۹5 
روند واردات برنج در قیاس با مدت مش��ابه سال قبلش از نظر 
حجم��ی ۹2.۷4 درصد و از نظر ارزش بال��غ بر 5۶.5۹ درصد 

رشد داشته است.
ام��ا این واردات درحالی ص��ورت می گیرد که پیش از این 
نماینده مردم رش��ت در مجلس شورای اسالمی اینگونه اظهار 
کرده بود که بر اس��اس میزان واردات برنج سنوات گذشته اگر 
1۰ س��ال هم برنج خارجی وارد نش��ود، نیازی به واردات برنج 

های جدید خارجی نیست.
مدی��رکل دفتر غالت وزارت جهاد کش��اورزی نیز چندی 
پیش از آغاز برداش��ت برنج در اس��تان های ش��مالی و کاهش 
تدریجی قیمت این محصول خب��ر داده و گفته که ممنوعیت 
واردات برنج در فصل برداش��ت تا سال گذشته چهار ماهه بود 
اما در راستای تنظیم و کنترل بازار به سه ماه تقلیل پیدا کرده 

که از شهریور ماه اعمال می شود.
ب��ه گفته خاکس��ار، وضعیت تولی��د و برداش��ت برنج در 
ش��الیزارهای کشور مناس��ب بوده و برداشت آن در استان های 
شمالی آغاز شده است که پیش بینی می شود با توجه به سطح 
زیر کش��ت ۶1۰ هزار هکتاری ش��الیزارهای کشور، امسال دو 
میلی��ون و 1۰۰ هزار تا دو میلیون و 2۰۰ هزار تن برنج تولید 
ش��ود. وی اظهار کرده که با توجه ب��ه میزان تولید برنج و نیاز 
سه میلیون تنی برنج در هر سال، ساالنه به واردات ۸۰۰ هزار 
تن تا یک میلیون تن برنج نیاز داریم که طی سه ماهه نخست 
امسال بیش از 5۰۰ هزار تن برنج وارد شده است و مجددا در 

فصل برداشت واردات آن ممنوع خواهد شد.

آتش به خرمن شالیکاران 

واردات "برنج" هر سال بیشتر از پارسال


