سکه ارزان شد؛ دالر گران

در بازار دیروز سکه تمام طرح جدید در ادامه روند کاهشی
خ��ود ،امروز هم  ۳۰۰۰تومان ارزان ش��د اما دالر افزایش 16
مع��اون اقتص��ادی بان��ک
مرک��زی ب��ا بی��ان اینک��ه
پش�ت باج�ه
برآورده��ا حکایت از آن دارد
که رش��د اقتص��ادی در فصل به��ار  ۹۶هم مثبت
اس��ت ،گفت :ش��اخص تولیدات کارگاههای بزرگ
صنعتی در سه ماهه ابتدای امسال ۵.۵درصد رشد
دارد.ای��ن گفته وی در حالی مطرح ش��ده که طی
روزهای اخیر مرکز آمار اعالم کرد رش��د اقتصادی
س��ه ماهه کشور  ۷،درصد بدون نفت و  ۶.۵درصد
با احتساب درآمد نفت بوده است.
پیمان قربان��ی در گفتوگو با مهر با تاکید بر
اینک��ه ورود اقتصاد ایران به دوره رونق غیرتورمی،
قابل انکار نیس��ت ،اعالم ک��رده که مطابق تعاریف
اس��تاندارد ،در مرحلهبن��دی چرخهه��ای تجاری،
تجربه رش��د اقتصادی منف��ی در دو فصل متوالی،
به عن��وان رکود اقتص��ادی و در مقابل حصول به
رش��د مثبت در دو فصل متوالی تحت عنوان رونق
اقتصادی طبقهبندی میش��ود؛ بر همین اس��اس،
بررسی رش��د اقتصاد و رشد تولید ناخالص داخلی
بدون نفت در س��ال  ،۱۳۹۵حاکی از این است که
رش��د اقتصادی برای تمامی فصول س��ال مثبت و
رش��د تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در یک
مس��یر فزاینده ،از  -۱.۸درصد در فصل اول س��ال
 ۱۳۹۵ب��ه ترتی��ب ب��ه  ۵.۴ ،۳.۹و  ۵.۶درصد در
فصول دوم تا چهارم این سال رسید که در مجموع،
حاکی از ورود اقتصاد به دوره رونق است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی مدعی شده از آنجا
که طی دوره مذکور ،نرخ تورم کاهش یافته اس��ت،
رونق ایجاد ش��ده غیرتورمی بوده است؛ در حالیکه،
انتقاداتی هم که در این خصوص مطرح شده ،عمدتاً
به دلیل عدم توجه انتقادکنندگان به مفاهیم و تعاریف
مرسوم درخصوص رونق و رکود بوده است.
ب��ه گفته قربانی تعیین مراح��ل رونق و رکود
اقتص��ادی ،بر مبنا مراحل رون��ق و رکود در ادوار
تجاری ،براساس ارقام رش�� د کل صورت میگیرد

معاون بانک مرکزی مدعی شد؛

تداوم رشد اقتصادی مثبت در بهار ۹۶
نمای نزدیک

درآمد واقعی خانوادهها کمتر شد

جمش��ید عدالتیان ،کارش��ناس اقتصادی ،استاد دانش��گاه و رئیس
س��ابق کمیس��یون آموزش و فرهنگ اقتصادی ات��اق بازرگانی ایران در
رزمین��ه عملک��رد متولیان دول��ت یازده��م در زمینه اقتص��اد میگوید:
عملکردی که دولت یازدهم تا به امروز داش��ته این است که سعی کرده
نرخ تورم را کنترل کند و حداقل قیمتها را در س��طح معینی نگه دارد.
این عملکرد باعث ش��ده که هزینه خانوادهها گرانتر نشود اما این بدان
مفهوم نیس��ت که درآمدها افزایش پیدا کرده یا ش��غل در کشور ایجاد
ش��ده ،در واقع این مساله تنها باعث ش��ده تنها که خانوادهها هزینههای
سنگین مضاعف را که بر اثر تورم تحمیل میشد ،نپردازند.
این در حالی است که باید تعادل هزینهای واقعی خانوادهها افزایش
پیدا کند .یکی از مشکالت صنایع برای تولید این است که مشتری برای
خری��د کاالهای تولی��دی به دلیل کاهش ق��درت خری��د خانوادهها وجود
ندارد .متاس��فانه در این چند ساله درآمد واقعی خانوادهها کاهش پیدا
کرده اس��ت .در حال حاضر طرحهای متنوعی در قالب تخصیص وام برای
افزایش تقاضا در کش��ور انجام میش��ود اما مادامی تقاضا در کش��ور به

و احیاناً عملکرد یک ی��ا چند فعالیت یا زیربخش
خاص ،چ��ه از بابت تبیین دورههای رکودی و چه
از منظ��ر تعیین دورههای رونق ،مالک طبقهبندی
مزبور نیست.
ای��ن گفته قربانی در ش��رایطی مطرح ش��ده
که براس��اس اع�لام مرکز آم��ار ای��ران ،محصول
ناخال��ص داخلی ب��ه قیمت ثابت س��ال 1390در
سه ماهه نخست س��ال  1396به رقم 1836427

با شکست آمریکا

ایران به رتبه نخست تولید پسته جهان برگشت
مدی��رکل دفت��ر ام��ور میوهه��ای
سردسیری و خشک وزارت جهادبابیان
راه ســــبز
اینکه پیشبینی میش��ود امسال۳۱۰
هزارتن پس��ته در کشور تولید ش��ود،گفت:ایران با شکست
آمری��کا ب��ار دیگ��ر ب��ه رتب��ه نخس��ت تولیدپس��ته جهان
برمیگردد.
ش��کراهلل حاجی ون��د در گفتوگو با مهر ب��ا بیان اینکه
میزان تولید پس��ته در س��الجاری  ۳۱۰هزار تن پیشبینی
شده است ،اظهارداشت :با توجه به تولید  ۳۰۴هزار تن پسته
در سال ۱۳۹۵؛ امسال در مقایسه با سال قبل میزان افزایش
تولید حدود ۲درصد افزایش پیشبینی میشود.
وی درباره اینکه گفته میش��ود ایران امسال توانسته با
شکس��ت آمریکا رتبه اول تولید پس��ته را پ��س بگیرد و به
مقام نخست جهان در تولید این محصول دست یابد؟ گفت:
براساس بررسیهای انجام شده میزان تولید پسته در آمریکا
 ۲۷۰هزار تن (در سال  )۲۰۱۷تخمین زده میشود و ایران
با پیشبین��ی تولید  ۳۱۰هزار تن در رتبه اول تولید جهانی
قرار میگیرد.
مدیرکل دفتر امور میوههای سردسیری و خشک وزارت
جهاد کش��اورزی در بخش دیگری از س��خنان خود وضعیت
صادرات این محصول را مورد اش��اره قرار داد و افزود :میزان
صادرات پس��ته در  ۴ماهه منتهی به تیرماه  ۱۳۹۶برابر ۱۶
هزار و  ۶۶۰تن اس��ت و از آنجا که برداشت پسته آغاز شده،
افزایش صادرات در ماههای آتی پیشبینی میشود.
حاجی وند درباره اینکه میزان صادرات نس��بت به سال
قبل از لحاظ کمی چقدر فرق داش��ته است؟ اضافه کرد :در
س��ال  ۱۳۹۵صادرات محصول پسته  ۱۳۸هزار تن به ارزش
 ۱۲۷۱میلی��ون دالر ب��وده؛ در مقطع  ۴ماهه ابتدای س��ال
کاهش  ۴۰درصدی در مقدار صادرات مش��اهده میشود که
ناش��ی از کمبود عرضه پسته است البته با توجه به برداشت
و عرض��ه محصول در بازار افزای��ش صادرات در ماههای آتی
پیشبینی میشود.
ب��ه گفته وی خشکس��الی ،کاهش کم��ی و کیفی آب و
شیوع آفات و بیماریها از جمله آفت کلیدی پسیل پسته از
دیگر مواردی بوده است.
ای��ران و هن��د ب��ه منظ��ور
ص��ادرات گاز از  ۲مس��یر
مش�عــــل
مذاک��رات جدی خود را آغاز
کردهاند که اولین مس��یر مستقیم و از خاک ایران
و مسیر دوم از طریق عمان خواهد بود.
ب��ه گزارش ف��ارس منابع هن��دی از آغاز دور
جدید گفتوگوهای ایران و هند برای احداث خط
لوله یک هزار و 300کیلومتری انتقال گاز از بستر
دریا به منطقه گجرات در غرب هند خبر دادند.
ظاه��را مقامات انرژی ای��ران و هند گفت وگو
ب��رای احداث این خ��ط لوله انتق��ال گاز که بین
پنج تا ش��ش میلیارد دالر هزین��ه دارد را بزودی
آغ��از می کنند .هندی ها اعالم کردهاند قیمت هر
یک واح��د گاز دریافتی در س��احل هند از طریق
ای��ن خط لوله  5ت��ا  5.50دالر خواهد بود که این

تومان��ی قیمت را تجربه کرده و مجددا به کانال  ۳۹۰۰تومان
برگشت.
به گزارش ایس��نا ،در بازار ارز نزخ یورو ،پوند انگلستان و لیر
ترکیه کاهشی شده است .اما یوان چین  ۱۳تومان افزایش قیمت

داش��ته و به  ۶۳۷تومان رسیده است .دالر نیز با افزایش قیمت
دوباره به کانال  ۳۹۰۰تومان وارد ش��د .همچنین دالر مبادلهای
 ۳۳۳۹تومان از سوی بانک مرکزی قیمتگذاری شده است.
در بازار س��که ،س��که تمام طرح جدید ب��ا کاهش ۳۰۰۰

تومانی یک میلیون و  ۲۵۷هزار تومان قیمت دارد .نیم س��که
نی��ز  ۵۰۰۰توم��ان ارزان ش��ده و  ۶۵۸هزار توم��ان فروخته
میش��ود .ربع س��که هم با  ۶۰۰۰تومان��ی ۳۶۸ ،هزار تومان
عرضه میشود.

وجود میآید که فرد احس��اس کند درآمد ماه آیندهاش برای پازپرداخت
اقساط وام افزایش پیدا میکند.
االن مردم نمیتوانند این کار را بکنند پولشان را میدهند بانک و از
بهره اس��تفاده میکنند چون دیدشان نسبت به آینده هنوز به این سمت
نرفته که درآمد واقعی آنها افزایش پیدا میکند.
از س��ال  90ت��ا به امروز ن��رخ دالر  1000تومانی ب��ه  3500تومان
رسیده است به طوری که قیمت یک دستگاه آپارتمان یک میلیون دالری
در س��ال  90درحال حاضر به  300هزار دالر رس��یده است .یک میلیون
توم��ان که در س��ال  90مع��ادل هزار دالر بوده اس��ت درح��ال حاضر 3
میلیون و  500هزار تومان معادل  1000دالر است .همچنین هماکنون
حداق��ل حق��وق کارگران که حدود یک میلیون تومان اس��ت معادل 280
دالر اس��ت در صورتی که در س��ال  90حداقل حقوق  500هزار تومان
بوده که معادل  500دالر بوده است پس نتیجه میگیریم که با افزایش
نرخ دالر درآمد ماهانه مردم کاهش شدیدی پیدا کرده است و این یعنی
دولت یازدهم هنوز کاری اساسی برای مردم انجام نداده است.

میلی��ارد ریال با نف��ت و  1456693میلیارد ریال
بدون احتس��اب نفت رسیده اس��ت ،در حالی که
رق��م مذکور در مدت مش��ابه س��ال قب��ل با نفت
 1723857میلیارد ریال و بدون نفت 1361005
میلیارد ریال بوده که نش��ان از رشد  6.5درصدی
محص��ول ناخالص داخل��ی با نف��ت و  7درصدی
محص��ول ناخالص داخل��ی بدون نف��ت در فصل
بهار س��ال  1396دارد .طبق این گ��زارش ،نتایج

مذکور حاکی از آن اس��ت که در سه ماهه نخست
سالجاری رشته فعالیتهای گروه کشاورزی ،3.1
گروه صنعت (ش��امل :اس��تخراج نفتخ��ام و گاز
طبیعی ،س��ایر معادن ،صنعت ،انرژی و ساختمان)
 4.9و گ��روه خدمات  8.3درصد نس��بت به فصل
مشابه سال قبل ،رشد داشته است.
قربان��ی معتقد اس��ت با توجه ب��ه دادههای
موج��ود ،امکان تداوم رش��د مثب��ت اقتصادی در

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

ایجاد معاونت ریلی در سازمان بنادر
وزی��ر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه با
رش��د بن��در ش��هید رجایی س��ایر بنادر
گاردريـــل
جن��وب کش��ور از بی��ن رفتن��د ،از
حاشیهنش��ینی  ۴۰درصدی در بندرعباس خب��ر داد و گفت:
معاونت ریلی در سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل میشود.
به گزارش تس��نیم ،وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه
افزایش قدرت رقابتپذیری ایران در منطقه یک مسئله بسیار
مهم اس��ت ،اف��زود :در محیط رقابت بین الملل��ی باید بتوانیم
ثابت کنیم که شایستگی و برتری داریم که در جهت فناوری،
کیفیت عرضه ،قیمت و ...است.
وی ب��ا اش��اره به ارتب��اط حملونق��ل دریایی ب��ا بندر و
ش��هربندرگاه تصریح کرد :آی��ا ایران از ظرفیته��ای دریایی
خودش در ش��مال و جنوب اس��تفاده میکند؟ ظرفیتهای ما
فق��ط حملونقل بار نیس��ت انواع ظرفیته��ای دیگر در دریا
داریم .وی با اشاره به اینکه نحوه شکلگیری سازمان بنادر این
ب��وده که فقط در حوزه تخلی��ه و بارگیری بار عمل کند،اظهار
کرد :س��ازمان بنادر کمتر خودش را متعهد نس��بت به توسعه
دریا میدانسته است .تمدن دریامحور یعنی زندگی ،دریا فقط
بار نیست شامل همه چیز میشود.
وزی��ر راه و شهرس��ازی خطاب ب��ه هیئت عام��ل جدید
س��ازمان بنادر گفت :باید به س��متی برویم که بتوانیم چگونه
از ظرفیتهای دریا اس��تفاده و به س��مت توس��عه ش��هرهای
بندر حرکت کنیم .این مس��ئله را یکبار دیگر مورد تاکید قرار
میدهم که باید به این ظرفیت توجه شود.
آخوندی یادآور ش��د :در بنادر شمال نیازمند یک بازنگری
در ماموریتها هس��تیم ،شمال یک دریای بسته است و میزان
حملونقل کامال محدود اس��ت ،این در حالی است که ظرفیت
ما بس��یار بسیار بیشتر از این ارقام است .وی با تاکید بر اینکه
همین مس��ئله را در دریای جنوب داری��م ،اظهار کرد :دریای
عمان یک دریای بکر اس��ت و هزاران ظرفیت دارد .وقتی ایران
را با مجموعه سواحل در نظر میگیریم میبینیم این ظرفیتها
در زندگی مردم نمود زیادی ندارد.
وی با یادآوری اینکه س��هم دریا در کتب آموزشی کمتر از
 8دهم درصد اس��ت ،تصریح کرد :از س��ازمان بنادر میخواهم

نقش پیش��تاز را در این زمینه ایفا کند و اینکه چگونه میتوان
رابطه سازمان بنادر و محیط شهربندر را ایجاد کنند.
وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بی��ان اینکه همیش��ه گفتهام
" از روزی ک��ه برای توس��عه بندر ش��هید رجای��ی در دهه 50
تصمیمگیری ش��د که یک اتفاق بس��یار بزرگ ب��ود" گفت:اما
آن روز زندگ��ی پیرامونی کمتر مورد توجه قرار گرفت ،هر چه
این بندر رش��د کرده سایر بنادر کش��ور از بین رفته است .آن
لحظهای که تصمیم گرفتیم بندر شهید رجایی شکل بگیرد به
فکر شبکه بندر در کشور نبودیم.
آخوندی با بی��ان اینکه بندرعباس  550هزار نفر جمعیت
دارد ،تصریح کرد :یکی از عوامل رش��د سریع جمعیت در این
شهر قطعا وجود بندر بوده است 40 .درصد ساکنان بندرعباس
حاشیهنش��ین هستند و باید  40سال پیش به این مسئله فکر
میکردیم .وی یادآور شد :درباره ترانزیت خیلی در ایران حرف
زده میش��ود ،اما اگر این حرف را یک گام عملیاتی جلو ببریم
باید یک ش��بکهای داش��ته باشیم که یک س��ر آن دریا و ریل
باشد و یک سر آن بقیه جاهای دنیا .اما چقدر ریل در سازمان
درونی س��ازمان بنادر و دریانوردی نفوذ کرده است ،این نکته
بسیار بسیار مهمی است.
وی با بی��ان اینکه تنها یک نقطه بارگی��ری ریلی کاال در
بندر شهید رجایی داریم ،بیان کرد :باید شبکه ریل مثل جاده
به اس��کلهها بیاید تا بتوانیم امکان تخلیه و بارگیری مس��تقیم
کاال از کشتی به ریلی و از ریل به کشتی را داشته باشیم .وی با
اشاره به اینکه در این صورت قیمت تمام شده کاهش مییابد،
اظه��ار کرد :در اولین فرصت معاونت ریلی در درون س��ازمان
بنادر و دریانوردی تشکیل شود تا با راهآهن جمهوری اسالمی
ایران داد و ستد داشته باشند.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اش��اره به نیاز به آموزش در
س��طح جهانی گفت :امیدوارم بتوانیم اندیشهای جدید در این
بخش را ش��روع کنیم ،آمایش س��رزمین حرف بس��یار دقیقی
اس��ت و به جای هزینه هزاران میلیارد تومانی آب را ش��یرین
کنی��م باید جمعیت را به س��واحل ببریم .این مس��ئله نیاز به
اقدامات فراتر از س��ازمان بنادر دارد و نیاز دارد که یک زندگی
شکل بگیرد.

دفتر آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد

رشد  ۵.۸درصدی بخش صنعت در  ۳ماهه اول سال
دفت��ر آمار و ف��رآوری دادههای وزارت
صنع��ت اع�لام کرد :رش��د بخشهای
تجـــ�ا ر ت
صنع��ت و بازرگانی در س��ه ماهه اول
سال  ۹۶به ترتیب به  ۵.۸درصد و  ۸.۸درصد رسید.
به گزارش ش��اتا ،براس��اس گزارش دفتر آمار و فراوری
دادهه��ای وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت رش��د محصول
ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش معدن که در سه ماهه
اول س��ال  95منف��ی  6.4درصد بود در س��ه ماهه اول 96
به رقم مثبت  4.2درصد رس��ید .رش��د منفی این ش��اخص
با برنامهریزیهای صورت گرفته در س��ال گذشته به تدریج
متوقف شد به طوریکه در سه ماهه چهارم سال  95به مثبت
 3.1درصد رسیده بود.
گفتنی اس��ت که رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش
افزوده بخش معدن در س��ه ماهه دوم و س��وم س��ال  95به
ترتی��ب منف��ی  3.6درصد و منفی  2.8درصد ش��ده بود .از
س��وی دیگر رش��د محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده
بخش صنعت نیز در س��ه ماهه ابتدای س��ال  96نس��بت به
مدت مشابه سال گذشته روندی افزایشی داشت.
این ش��اخص که در س��ه ماهه اول سال  95مثبت 2.7
درصد بود در س��ه ماهه اول س��ال  96به مثبت  5.8درصد
ارتقا پیدا کرد .رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده
بخش صنعت در س��ه ماهههای دوم ،سوم و چهارم سال 95
به ترتیب  5درصد 6.5 ،درصد و  11.7درصد بود.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت روند منفی رشد محصول
ناخالص داخل��ی و ارزش افزوده گروه خدمات را نیز متوقف
کرد و به رقمی مثبت رس��اند .این ش��اخص که در سه ماهه
ابتدایی س��ال  95رقم منفی  0.9درصد بود با پیگیریهای
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در همان س��ه ماهه دوم سال
 95مثبت  3.3درصد ش��د و در س��ه ماهه ابتدایی سال 96
ب��ه رقم قابل توج��ه  8.3درصد ارتقا پیدا کرد .ش��ایان ذکر
اس��ت که رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده گروه
خدمات در سه ماهه سوم و چهارم  95به ترتیب مثبت 5.7
درصد و مثبت  15.7درصد ش��ده بود .این ش��اخص در سه
ماهه ابتدایی سال  95مثبت  1.1درصد بود که در سه ماهه
اول  96به  7درصد افزایش پیدا کرد.

 2مسیر انتقال نهایی شد

جزئیات مذاکره برای صادرات روزانه  31/5میلیون متر مکعب گاز به هند
می��زان از قیمت گاز تولیدی در هند بس��یار کمتر
است ،ظاهرا هندی ها معتقدند علت قیمت پایین
ای��ن گاز نیز عدم عبور از خاک پاکس��تان اس��ت
زیرا هزین��ه نگهداری و تامین امنیت آن ش��دیدا
کاه��ش پیدا می کند .این خط لول��ه برای انتقال
روزان��ه  31.5میلیون متر مکع��ب گاز از ایران به
هند طراحی شده و می تواند در طی مدت  2سال
احداث شود.
این خط لوله زیر دریایی،به عنوان یک گزینه
جایگزی��ن برای پروژه نیمه تم��ام خط لوله انتقال
گاز زمینی ایران-پاکستان -هند مطرح شده است.

سال آینده؛

واردات سیگار صفر میشود
هرچند قانون برنامه پنجم توس��عه تکلیف
ک��رده بود ک��ه در پایان ای��ن برنامه میزان
مسیر توسعه
واردات س��یگار به صفر برس��د ،اما در عمل
این مس��اله محقق نش��د .حال علیرغم ع��دم ممنوعیت واردات

دهلی نو از سال  2007به دالیل امنیتی و تجاری،
در مذاکرات مربوط به این پروژه شرکت نمیکند،
ام��ا هیچگاه به صورت رس��می از ای��ن پروژه 7.6
میلیارد دالری انصراف نداده است.
مس��ئوالن ش��رکت ملی گاز ایران پیش��تر به
خبرنگار ف��ارس اعالم کرده بودند ای��ن کار برای
اولی��ن بار در جهان انجام نمیش��ود بلکه خطوط
لوله مش��ابهی نیز وجود دارد که از دریا عبور کرده
اس��ت فقط هزینه احداث ای��ن خطوط از خطوط
لوله خشکی بیشتر است.
هم اکن��ون خط لوله  ١٢٠٠کیلومتری انتقال

س��یگار در برنامه شش��م توس��عه ،مس��ئوالن از به صفر رساندن
میزان واردات این محصول تا پایان سال  ۱۳۹۷خبر میدهند.
به گزارش ایسنا ،در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده بود
که کل واردات س��یگار با برند اصلی در پای��ان این برنامه به تولید
داخل تبدیل تا با به صفر رساندن میزان واردات این محصوالت با به
کارگیری از توان داخلی نیاز مصرفی کشور در داخل تامین شود.
بنابراین ب��ا آغاز برنامه پنجم این اقدام در دس��تور کار قرار
گرفت و تمامی وارد کنندگان ملزم شدند تا برندی را که سالها
به کش��ور وارد میکنند در داخل تولید کنند و به صورت جدی
این برنامه از سال  ۱۳۹۳کار خود را آغاز کرد و تعداد هفت واحد
تولیدی سیگار که تا قبل از سال  ۱۳۹۵ایجاد شده بودند به ۱۲
واحد تولیدی در سال  ۱۳۹۵رسیدند.
نکته قابل تامل اینکه طی ماده  ۷۷برنامه شش��م توسعه که
واردات سیگار مجاز شمرده شده و حقوق و عوارض برای واردات
آن در نظ��ر گرفتند .این در حالی اس��ت که طب��ق برنامه پنجم
توس��عه باید واردات سیگار در پایان این برنامه به صفر میرسید
که در عمل این اتفاق رخ نداد.

گاز نروژ به انگلس��تان که در بس��تر دریای شمال
س��اخته ش��ده ،طوالنی ترین خط لوله انتقال گاز
زیردریایی جهان به شمار می رود.
پیشتر ش��رکت ملی نفت ایران  3مسیر برای
انتقال گاز طبیعی ایران به ش��به قاره هند را مورد
بررس��ی و مطالعه قرار داد که در این بررس��ی ها
امکان عبور خط لوله گاز از  3مسیر آبهای عمیق،
آبهای کم عمق س��احلی و خش��کی مورد مطالعه
ق��رار گرفت ،چرا ک��ه با توجه ب��ه ذخایر گازی و
موقعی��ت جغرافیایی ،ای��ران می توان��د نیازهای
گازهای کش��ورهای منطقه از جمله هندوستان را

طبق گفته مسئوالن ذیربط علیرغم اینکه طبق برنامه ششم
توسعه واردات سیگار ممنوع اعالم نشده است ،اما تکلیف تعیین
ش��ده در قانون برنامه پنجم توس��عه ادامه مییابد و قرار بر این
است تا میزان واردات سیگار طبق برآوردها در پایان سال ۱۳۹۷
ب��ه صفر برس��د تا با توجه به قانون انحص��ار و نیز افزایش میزان
تولی��د برندهای اصلی در داخل به تکلیف تعیین ش��ده در قانون
برنامه پنجم توسعه عمل شود.
علیاصغر رمزی رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات
کش��ور با اشاره به اینکه میزان تولید س��یگار در سال ۳۰ ،۱۳۹۴
میلی��ارد نخ بود ،اظهار کرد :با راه اندازی واحدهای تولیدی میزان
تولید سیگار در سال گذشته به  ۴۵میلیارد نخ رسید.
وی با بیان اینکه میزان واردات سیگار در سال  ۱۳۹۴معادل
 ۱۶.۴میلی��ارد نخ بود ،اع�لام کرد :با توجه به اینکه بخش��ی از
برندهای وارداتی به تولید داخلی تبدیل ش��دند در س��ال ۱۳۹۵
میزان واردات به چهار میلیارد نخ رسید.
رئی��س مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کش��ور افزود:
در مجم��وع برای اینکه بتوانی��م میزان واردات س��یگار را به صفر

س��الجاری نیز وج��ود دارد و میگوی��د :نگاهی به
برخی ش��اخصهای پیشنگر نظیر شاخص تولید
کارگاهه��ای بزرگ صنعت��ی و نیز گزارش عملکرد
شرکتهای بورسی ،به خوبی نشان میدهد که رشد
مثبت و مناسب اقتصادی در فصل اول سالجاری
نیز ،ادامه خواهد داشت و تجربه رشد مثبت ،تنها
به سال  ۱۳۹۵محدود نمیشود.
مع��اون اقتصادی بان��ک مرکزی ادام��ه داد:
ش��اخص تولیدات کارگاههای ب��زرگ صنعتی در
س��ه ماهه اول س��الجاری نس��بت به دوره مشابه
س��ال قبل ،معادل  ۵.۵درصد رشد داشته؛ ضمن
اینکه عملکرد فروش ش��رکتهای منتخب بورسی
در  ۱۵رش��ته فعالیت مختلف طی س��ه ماهه اول
سال  ،۱۳۹۶نسبت به دوره مشابه سال قبل۲۹.۳ ،
درصد رشد را نشان میدهد؛ به نحوی که در فصل
اول س��الجاری ،تنها رش��د فروش  ۲گروه از ۱۵
رش��ته فعالیت منفی بوده اس��ت ،در حالی که در
فصل مش��ابه سال گذشته ،عملکرد رشد فروش ۸
رشته فعالیت منفی بوده است.
قربانی ادامه داد :دس��تاورد خروج از رکود در
حالی تحقق یافته که نرخ تورم در سطح یکرقمی
محقق ش��ده اس��ت؛ به این معنا که نرخ تورم در
س��ال  ۱۳۹۵با کاهش  ۲.۸واحد درصدی نسبت
به رقم سال قبل یعنی  ۱۱.۹درصد ،به  ۹.۱درصد
رس��یده است که نش��ان میدهد رش��د اقتصادی
 ۱۲.۵درص��دی س��ال  ۱۳۹۵ب��دون هزینههای
تورمی حاصل شده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان
ک��رد :آخری��ن تحوالت ش��اخص به��ای کاالها و
خدمات مصرفی ،همچنان کنترل تورم در سطوح
هدفگذاری ش��ده را نش��ان میدهد؛ لذا عملکرد
رشد اقتصادی ،رش��د تولید ناخالص داخلی بدون
نفت و همچنین نرخ تورم س��ال  ۱۳۹۵نش��ان از
خروج اقتصاد کشور از دوره رکود تورمی و ورود به
دوره رونق غیرتورمی است.

تامین کند.
بر همین اس��اس نهایتا یادداشت تفاهم پروژه
صادرات گاز ایران به کشور هندوستان بین شرکت
ملی صادرات گاز ایران به نمایندگی از شرکت ملی
نفت و شرکت هندی  SAGEبه منظور صدور گاز
طبیع��ی ایران از طریق آب های عمیق به کش��ور
هند در تاریخ  29سپتامبر  2009به امضاء رسید.
در این زمینه س��ند چهارچوب همکاری های
مش��ترک بین ش��رکت ملی صادرات گاز ایران به
عنوان فروشنده و شرکت  SAGEبه عنوان حمل
کننده و نیز ش��رکت های خریدار هندی در حال
مذاکره و بررسی است.
در کنار این خط لوله ایران قصد دارد از طریق
ص��ادرات گاز خود به عمان نیز بازار جدیدی را در
شبه قاره هند ایجاد کند.

برسانیم ،باید  ۱۷کارخانه راهاندازی شود که تاکنون  ۱۲مورد آن به
بهرهبرداری رسیده و سه واحد آن نیز در سالجاری به بهرهبرداری
میرسد و دو مورد دیگر طی یک الی دو ماه آینده ایجاد خواهد شد
تا بتوانیم به عدد  ۱۷کارخانه جهت تولید سیگار در کشور برسیم.
به گفته رمزی ،جمع تولید س��یگار طی پنج ماهه نخس��ت
ج��اری  ۱۹میلیارد نخ بوده اس��ت که با توق��ف واردات برخی از
برنده��ای اصل��ی و فعالیت واحدهای تولیدی در س��الجاری به
تولید  ۵۰میلیارد نخ خواهیم رسید.
وی به برآورد واردات سیگار در سالجاری اشاره و اعالم کرد:
براساس برآوردها پیشبینی میشود در سالجاری میزان واردات
س��یگار به دو میلیارد نخ برسد .تاکنون طی پنج ماهه سالجاری
 ۱.۲میلیارد نخ سیگار به کشور وارد شده که این میزان در مدت
مشابه سال قبل  ۲.۸میلیارد نخ بود که شاهد کاهش  ۵۸درصدی
واردات سیگار طی پنج ماهه نخست سالجاری هستیم.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کش��ور ،ادامه
داد :در س��ال  ۱۳۹۷هدف قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر به
صفر رساندن واردات سیگار محقق خواهد شد.
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اخبار كوتاه
نوسان در خوراکرسانی مانع تولید پایدار بنزین

ی��ک مقام مس��ئول عدم تولی��د پای��دار بنزین در
پاالیش��گاه س��تاره خلیجفارس را ناش��ی از نوس��ان در
خوراک رس��انی عنوان کردو گفت :گاهی ممکن اس��ت
صادرات میعانات گازی را متوقف کرده و به پاالیش��گاه
اختصاص دهند.
مرتض��ی امام��ی ،مدیرعام��ل پاالیش��گاه س��تاره
خلیجفارس در گفتوگو با مهرعلت نوسان تولید بنزین
این پاالیش��گاه را نوس��ان در خوراک رسانی دانست و
گف��ت :همان طور ک��ه میدانید خ��وراک مصرفی این
پاالیش��گاه میعانات گازی است .از سویی دیگر میعانات
گازی زمان��ی که از فازهای مختلف پارس جنوبی تولید
میشوند طبق معمول توسط کشتی بارگیری شده و به
س��وی مقاصد صادراتی حرک��ت میکنند .در این میان
بخش��ی از تولید میعانات گازی این فازها به پاالیشگاه
ستاره خلیجفارس پمپ میشود.
او ادامه داد:پس از برجام تقاضا برای میعانات گازی
ایران که از کیفیت مطلوب نیز برخوردار اس��ت افزایش
یافت به نحوی که ذخیره روی آبی باقی نماند و همگی
صادر ش��دند ،اما هر زمان که میزان ذخایرمان کاهش
مییاب��د اط�لاع میدهیم .حتی در برخی موارد س��هم
صادرات را نگه داش��ته و نخس��ت نیاز این پاالیشگاه را
که محصولی به حساس��یت بنزین تولید میکند ،تامین
کرده اند.
امامی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی براینکه هزینه
مواد اولیه که همان میعانات گازی است را تقریبا معادل
صفر محاس��به میکنند یا خیر تصری��ح کرد :نمیتوان
گفت صف��ر ،اما همان طور که در مقابل تولید محصول
بنابه محاس��باتی که بین م��ا و وزارت نفت وجود دارد،
پولی پرداخت نمیش��ود ،همچنین هم برای مواد اولیه
هزینهای ب��ه صورت نقدی دریاف��ت نمیکنند بلکه به
عبارتی آن را به حساب ما میزنند.

توجه ویژه به استاراپها الزمه تولید ثروت
و جهش اقتصادی

به منظور تحقق اهداف تدوین شده در سند چشم
انداز و همچنین دس��تیابی کش��ور به جهش اقتصادی
قابل قبول ،یک��ی از راهبردهای اصلی میتواند حمایت
از ایدهه��ای ن��و از طریق صندوقهای س��رمایه گذاری
جسورانه باشد.
ناهی��د خداکرم��ی ،عضو ش��ورای ش��هر تهران در
گفتوگو با سنا ،با بیان اینکه برای هر ایده و کار بزرگی
باید منابع سرمایهای در نظر گرفته شود گفت :حمایت
از اس��تارتاپها در دنیا جایگاه ویژهای دارد و اگر ما نیز
به دنبال حفظ نیروهای انس��انی و نابغه خود در کشور
هستیم باید از استارتاپها حمایت کنیم.
وی با بیان اینکه سرمایه انسانی که در ایران وجود
دارد در هیچ کجای دنیا نیس��ت ،تصریح کرد :متاسفانه
تاکنون فضا و موقعیت چندانی برای حمایت از ایدههای
این س��رمایههای کشور وجود نداشته اما با شکل گیری
صندوقهای جسورانه در بازار سرمایه به منظور حمایت
از ایدههای نو و اس��تارتاپ ه��ا ،میتوان امیدوار بود که
این خال پر شود.
عضو ش��ورای ش��هر تهران ،الزمه تولی��د ثروت و
جهش اقتصادی در کش��ور را توجه ویژه به استارتاپها
دانس��ت و گف��ت :ب��ا توجه به ش��رایط مهیا ش��ده در
کنارحمایتهای م��ادی باید زمینه را به گونهای فراهم
کرد تا این ایدههای نو که توس��ط سرمایههای انسانی و
جوان کشور خلق شده به سرانجام مثبتی دست یابند.
خداکرمی با اش��اره به نگاه نیروهای انس��انی جوان
کش��ور مبنی بر تولید ثروت برای کشور تصریح کرد :به
منظور تحقق اهداف تدوین ش��ده در سند چشم اندازو
همچنین دستیابی کشور به جهش اقتصادی قابل قبول،
یکی از راهبردهای اصلی میتواند حمایت از ایدههای نو
از طریق صندوقهای جسورانه باشد.
وی افزود :صندوقهای جسورانه نیز باید در جهت
شناسایی بازار سرمایه و قابلیتهای صندوقهای تأمین
سرمایه به مردم و سرمایه گذاران نقش فعالی ایفا کنند
و روشهای نوین س��رمایه گذاری را معرفی و در بسط
پتانسیلهای موجود تالش کنند.
صندوقهای س��رمایهگذاری جسورانه این امکان را
برای سرمایهگذاران میکنند تا این افراد بدون مواجهه
مس��تقیم در چالشه��ا و پیچیدگیهای اس��تارتاپها
بتوانند از مزایا و منافع آن برخوردار شوند.
به تازگی در همین راستا مرحله اول پذیره نویسی
صندوق جس��ورانه آرمانی نیز به منظور پذیره نویس��ی
 70درصد از سرمایه  60میلیارد تومانی صندوق ،از 14
شهریور به مدت  10روز آغاز شده است.

تشکیل پرونده باندهای انحصارطلب
صنعت خودروسازی در کمیسیون اصل ۹۰

س��خنگوی کمیس��یون اصل  ۹۰مجلس ش��ورای
اس�لامی از تش��کیل پروندهای برای بررس��ی البیها و
پشتپرده صنعت خودروسازی خبر داد.
ولی داداشی سخنگوی کمیسیون اصل  90مجلس
ش��ورای اس�لامی در گفتوگو با تس��نیم ،از ورود این
کمیس��یون به البیها و پشتپرده صنعت خودروسازی
خبر داد و گفت :در این زمینه پروندهای در کمیس��یون
اصل  90تشکیل شده و پس از بررسیها متخلفان را به
دستگاه قضایی معرفی میکنیم.
وی با بیان اینکه صنعت خودروس��ازی کش��ورمان
در انحص��ار اف��راد خاصی قرار گرفته اس��ت ،ادامه داد:
ش��رکتها و افرادی که در صنعت خودروسازی فعالیت
میکنن��د باید به مجلس این گ��زارش را بدهند که چه
تحول��ی در این صنعت ایجاد کردهاند و خودروهایی که
تولید میکنند چهمیزان ارتقای کیفیت داشته است.
نماینده مردم آس��تارا در مجلس با تأکید بر اینکه
هزاران نفر در کش��ورمان س��الیانه قربان��ی خودروهای
بیکیفی��ت تولید داخل میش��وند ،اف��زود :یکی از این
خودروهای بیکیفیت پراید اس��ت که مدت طوالنی در
کش��ور تولید شده است .سخنگوی کمیسیون اصل 90
مجلس تصریح کرد :با تشکیل پرونده سعی خواهد شد
دس��ت افرادی که در صنعت خ��ودرو رانت دارند و باند
تشکیل دادهاند و جان  80میلیون انسان را به مخاطره
انداختهاند رو شود .داداشی از حضور مسئوالن  2شرکت
خودروس��ازی (ایرانخودرو و سایپا) در کمیسیون اصل
 90برای ادای برخی توضیحات خبر داد.

