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 خرید ارز گردشگران
و سرمایه گذاران خارجی توسط بانک ها

بانک ها می توانند ارز گردشگران خارجی، رانندگان 
ترانزی��ت خارجی، س��رمایه گذاران خارجی ب��ا تأیید 
سازمان س��رمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی 
ایران، نمایندگی های سیاس��ی مقیم ایران و همچنین 
دفات��ر نمایندگ��ی بانک های خارجی را با درخواس��ت 
کتبی به نرخ روز اعالمی بانک مرکزی، خریداری کنند 

و در چارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند.
ای��ن بانک ط��ی بخش��نامه ۹۷.۴۶۸۱۴ مورخ ۱۸ 
اردیبهشت ماه سال جاری، در راستای اجرای تصویب نامه 
ش��ماره ۴۳۵۳   /ت ۵۵۳۰۰ ه� مورخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ هیأت 
وزی��ران درخصوص س��اماندهی و مدیریت ب��ازار ارز به 
تمام بانک ها و موسس��ات اعتباری ابالغ کرده است که 
می توانند نس��بت به خرید ارز از گردش��گران خارجی، 
رانن��دگان ترانزیت خارجی، س��رمایه گذاران خارجی با 
تأیید سازمان س��رمایه گذاری و کمک های اقتصادی و 
فنی ایران، نمایندگی های سیاسی مقیم ایران و همچنین 
دفاتر نمایندگی بانک های خارجی با درخواست کتبی به 
نرخ روز اعالمی بانک مرکزی اقدام کنند و ارز خریداری 

شده را در چارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند.
گفتنی اس��ت خرید ارز توس��ط بانک ها در راستای 
ایفای نقش اصلی آن ها به عنوان واسطه گران در مدیریت 
مناب��ع ارزی ص��ورت می گیرد ک��ه منابع را از س��مت 

عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می کنند. 

پارس خودرو نماینده انحصاري محصوالت 
نيسان در ایران است

ش��رکت پارس خودرو از س��ال ۱۳۶۵ که قرارداد 
تولی��د و فروش محصوالت نیس��ان در ای��ران منعقد 
شده، به عنوان نماینده انحصاري این شرکت در ایران 

فعالیت داشته است.
براس��اس ق��رارداد ف��ي م��ا بی��ن نیس��ان ژاپن و 
پارس خ��ودرو، تمامي فرآیند تولید، ف��روش و خدمات 
پس از فروش محصوالت نیسان که تاکنون بیش از ۱۵۶ 
هزار دس��تگاه خودرو در ایران تولید و فروخته ش��ده را 
شرکت پارس خودرو از گروه خودروسازي سایپا به عهده 
داشته است. این همكاري مشترك از سال ۱۳۶۵ با تولید 
نیسان پاترول شروع و در سال ۱۳۸۰ با تولید خودروهاي 

ماکسیما و پیكاپ دوکابین گسترش یافته است.
به گفت��ه مجتبي نظ��ري، معاون ارتباط��ات گروه 
خودروس��ازي سایپا، با وجود اینكه به دلیل تحریم ها در 
چند س��ال اخیر همكاري با شرکت نیسان متوقف شده 
ولي خطوط تولید نیسان در شرکت پارس خودرو همچنان 

برقرار و تمامي تجهیزات این خطوط پابرجا است.
نظري همچنین خبر از انجام مذاکرات با ش��رکت 
نیسان و تولید محصوالت جدید در شرکت پارس خودرو 
در صورت انجام توافقات جدید داده اس��ت که در این 
صورت مدل هاي مختلف از گروه نیسان توسط شریک 

قدیمي خود در ایران تولید خواهد شد.
وي درخص��وص اینك��ه بعض��ي از ش��رکت های 
وارد کنن��ده، خود را نماینده انحصاري نیس��ان معرفي 
کرده اند گفت: این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد، 
اگرچه بعضي ش��رکت ها براي فروش چند مدل از این 
برند درکش��ور فعالیت می کنند ولي این موضوع مبین 
نماینده انحصاري بودن شرکت نیسان در ایران نیست و 
اظهاراتي از این قبیل کذب می باشد و به لحاظ حقوقي 

از سوي گروه خودروسازي سایپا پیگیري خواهد شد.
نظ��ري با اش��اره به اینكه سال هاس��ت ش��رکت 
پارس خودرو از گروه س��ایپا در زمینه آموزش و ایجاد 
ش��بكه خدمات پس از فروش نیسان در کشور فعالیت 
می کند، گف��ت: پارس خودرو با ایجاد ۱۱۷ نمایندگي، 
تدری��س اس��تانداردهاي خدمات��ي نیس��ان و ایج��اد 
نمایندگي های مجاز مطابق با استانداردهاي جهاني در 
بیش از ۳۰ س��ال همكاري مش��ترك، حضور داشته و 
هیچ گاه این فعالیت با یک ش��بكه چند نماینده اي در 
کشور قابل مقایس��ه نیست لذا شرکت های وارد کننده 
این محصوالت بای��د توجه کنند فروش تعداد کمي از 
محصوالت ش��رکت نیس��ان در داخل، دلیلي بر ایجاد 

جایگاه ویژه براي آنان نخواهد بود.  سايپا نيوز

ميزان گرانی و ارزانی کاالهای اساسی 
اعالم شد

 قیمت و بازار محصوالت اساس��ی غذایی در پایان 
س��ال گذشته با نوسانات قیمتی نس��بی مواجه بود و 
جالب اینجاس��ت که براس��اس آمار رسمی موجود در 
کنار گرانی ۲۱.۶ درصدی برنج پاکس��تانی باس��ماتی 
نسبت به اس��فندماه سال ۱۳۹۵، ش��اهد ارزانی یک 

محصول استراتژیک مانند شكر سفید نیز بوده ایم.
براس��اس آمار و ارقامی که وزارت صنعت، معدن و 
تجارت قرار داده است، بازار ۱۲ قلم از محصوالت اساسی 
و اس��تراتژیک در ماه پایانی سال گذشته و میزان تغییر 
قیمت آن نسبت به اسفند سال قبلش گویای نكات قابل 
توجهی است، چراکه در بازه زمانی مورد اشاره، از سویی 
برنج پاکستانی باسماتی درجه یک کیلویی ۷۶۰۶ تومان 
فروخته شده که شاهد افزایش قیمت ۲۱.۶ درصدی آن 
بوده ایم که در صدر جدول نوس��انات قیمت قرار دارد. از 
سوی دیگر قیمت شكر سفید نیز در قیاس با همین بازه 
زمانی منفی ۹.۴ درصد کاهش داشته و کیلویی ۲۹۶۰ 

تومان فروخته شد.  ايسنا

اخبار

برآورد توليد 13/4 ميليون تن گندم در سال جاری
مجری طرح گندم وزارت جهاد کش��اورزی با بیان اینكه برآورد تولید ۱۳.۴ 
میلیون تن گندم در سالجاری محقق می شود،گفت: تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ 

هزار تن گندم تحویل مراکز خرید دولتی شده است.
اس��ماعیل اس��فندیاری پور با بیان اینكه امس��ال برآورد ما برای تولید ۱۳.۴ 

میلیون تن گندم محقق می ش��ود، اظهار داش��ت: در سال ۹۷ نیازی به واردات این 
محصول نخواهیم داشت. وی افزود: مجموعه شرایط محیطی، عوامل طبیعی، نوسانات 

گرما و خشكی در برخی مناطق جنوب کشور به مزارع دیم گندم خسارت زد، اما در سایر 
مناطق به خصوص مناطق سردسیر، شمال و شمال غرب کشور، کشت دیم گندم وضعیت 

مطلوبی داشت.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: تاکنون، یک میلیون و ۲۰۰ هزار 

تن گندم تحویل مراکز دولتی شده است.  مهر

مسیر سبز
صادرات کشور یک ماهه 3/1 ميليارد دالر شد

رئیس کل گمرك ایران از رشد ۱۵ درصدی صادرات کشور پس از راه اندازی 
سامانه نیما خبر داد و گفت: حجم صادرات کشور در فروردین ماه امسال به ۳.۱ 

میلیارد دالر رسید.
فرود عس��گری درباره وضیت تجاری کش��ور پس از راه اندازی س��امانه نیما 

)نظام یكپارچه معامالت ارزی(، اظهار داش��ت: براس��اس آمار دریافتی از فعالیت 
ح��وزه تجارت خارجی در یک ماهه فروردین ب��ه میزان ۳.۱ میلیارد دالر صادرات با 

رشد ۱۵ درصدی به ثبت رسید.
وی افزود: همچنین در زمینه ورود کاال به کشور نیز رقم ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر 
به ثبت رسید که رشد ۷ درصدی داشته است. رئیس کل گمرك ایران ادامه داد: در حوزه 
صادرات به غیر از دو حوزه پتروشیمی و میعانات گازی در بخش سایر کاالها با افزایش ۴۰ 

درصدی مواجه بودیم.  پژوهشکده پولی و بانکی

تجارت 
کمبود کاال برای ماه رمضان وجود ندارد 
رئیس اتحادیه بنكداران گفت: کاال به اندازه کافی در بازار وجود دارد و کمبودی 

از این لحاظ برای ماه رمضان مواجه نیستیم.
محمد آقاطاهر با بیان اینكه شاهد تغییرات قیمتی آنچنانی در بازار نیستیم، 
اظهار کرد: وضعیت بازار اقالم مواد غذایی در ش��رایط مناس��بی به سر می برد و 

بازار در آرامش قرار دارد. وی با بیان اینكه در برخی از کاال ها حتی شاهد کاهش 
قیم��ت نیز هس��تیم، گفت: قیمت برنج هن��دی با کاهش ۱۵ درص��د مواجه بوده و 

احتمال اینكه مجددا نیز کاهش یابد وجود دارد.
رئیس اتحادیه بنكداران گفت: قیمت برنج ایرانی در بازار ثابت مانده و قیمت حبوبات 
نیز در بازار کاهشی بوده است. وی در پایان درباره تامین مایحتاج برای ماه رمضان اظهار 
ک��رد: کاال به ان��دازه کافی در بازار وجود دارد و کمبودی از ای��ن لحاظ برای ماه رمضان 

مواجه نیستیم.  ميزان

وز  بازار ر

مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت از  توسعه نی��از ایران ب��ه تولی��د ۱۶۰میلیون تن مسير 
س��نگ آهن برای تولی��د فوالد خبر داد و گف��ت: ایران ۶۰۰ 

کیلو طال تولید کرد.
مهدی کرباس��یان گف��ت: در ایمیدرو ش��دیدا از عرضه 
س��نگ آهن در ب��ورس کاال حمای��ت می کنی��م و معتقدیم 
این اقدام بس��یار کار مثبتی اس��ت و مزایای متعددی برای 
صنعت کش��ور درپی دارد. وی با بیان اینكه باید پرسید چرا 
عرضه س��نگ آهن تا االن اجرایی نش��ده است، افزود: عرضه 
س��نگ آهن در رینگ داخلی بورس کاال باید زودتر از این ها 
ب��ه اجرا در می آم��د و امیدوارم به زودی ش��اهد عرضه این 

محصول در رینگ داخلی بورس کاال باشیم.
رئی��س هیات عامل ایمیدرو به افق ۱۴۰۴ اش��اره کرد و 
گف��ت: در افق ۱۴۰۴ نزدیک به ۱۶۰ میلیون تن س��نگ آهن 
برای تولید فوالد نی��از داریم که این ظرفیت اینک حدود ۷۰ 

میلیون تن اس��ت و باید به بیش از ۲ براب��ر افزایش یابد. وی 
تاکید کرد: نگرانی درباره کمبود سنگ آهن مورد نیاز به تدریج 
کمتر می شود، زیرا دولت به دنبال حمایت از معادن کوچک و 
متوسط بوده و کشور از نظر اکتشافات معدنی بكر مانده است.

کرباسیان با اشاره به معدن طالی موته یادآوری کرد: با 
پشتیبانی از معادن کوچک، تولید این معدن از ساالنه ۲۰۰ 
کیلوگرم در س��ال های گذشته به بیش از ۶۰۰ کیلوگرم در 
س��ال ۱۳۹۶ افزایش یافت. در سال های گذشته معدن جزو 
اولویت های اقتصادی کشور نبود اما ایمیدرو برنامه اکتشاف 
در پهنه ای به وس��عت ۲۵۰ ه��زار کیلومتر مربع را کلید زد 
و ۱۵ محدوده معدنی آن را مش��خص کرد که با اس��تقبال 

بخش خصوصی همراه شده است.
وی گف��ت: مع��دن روباز ب��زرگ برای س��نگ آهن در 
کش��ور پیش بینی نمی شود و از لحاظ فناوری بخش معادن 

زیرزمینی در مضیقه هستیم.  مهر

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد
نياز کشور به ١٦٠ ميليون تن سنگ آهن

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت  کــش س��یمان گفت: خوش��بختانه س��یمان خـط 
کاالیی اس��ت که رقیبی از لح��اظ واردات ندارد و صد درصد 
کاالی ایرانی اس��ت و تمام مواد اولیه از خاك و سنگ گرفته 

تا سایر موارد از داخل کشور تامین می شود.
عبدالرض��ا ش��یخان درخصوص آخری��ن تغییرات قیمت 
س��یمان در س��ال جاری بیان کرد: هر س��اله پس از بررس��ی 
نهاده های اولیه و قیمت تمام شده کاال در سال گذشته پیشنهاد 
جدی��دی ب��رای افزایش قیمت داده می ش��ود؛ فعال در مرحله 
ارزیابی قیمت تمام شده سیمان در کارخانجات و صورت های 
مالی واحد های تولیدی هستیم، اما طبیعتا سیمان نیز متأثر از 
تغییرات هزینه های تولید در سال جدید خواهد بود. وی افزود: 
در خردادماه امس��ال پیشنهادات برای قیمت سیمان بررسی و 

پس از تصویب نهایی این مضوع اطالع رسانی خواهد شد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به 

اینكه صنعت س��یمان هم این روز ها از تأثیرات نوسانات نرخ 
دالر بی نصیب نمانده است، اظهار کرد: واحد های تولیدی در 
خرید قطعات با مشكل روبه رو هستند. درکنار این موضوع در 

بخش پیمانكاری نیز شاهد افزایش قیمت ها بوده ایم.
شیخان در توضیح شرایط بازار صادراتی سیمان تصریح 
کرد: افزایش نرخ دالر برای صادرات سیمان مثبت است، اما 
فروش برخی از واحد ها به کشور های همسایه از جمله عراق 
و افغانستان به صورت ریالی است، ولی تسویه ارزی کاال های 
صادراتی در سیس��تم بانكی برای صادرکنندگان با ابهاماتی 
همراه است که بانک مرکزی باید در این رابطه شفافیت الزم 
را اعمال نماید. وی درخصوص نحوه تحقق شعار سال مبنی 
بر حمایت از کاالی ایرانی، بیان کرد: خوش��بختانه س��یمان 
کاالیی اس��ت که رقیبی از لحاظ واردات ندارد و صد درصد 
کاالی ایرانی است و تمام مواد اولیه از خاك و سنگ گرفته 

تا سایر موارد از داخل کشور تامین می شود.  ميزان

دبير انجمن صنفی کارفرمايان صنعت سيمان:
سيمان کاالی بدون رقيب برای واردات

به دنبال افزایش قیمت برخی  ل تــــــو و ا ایران خودرو  از محص��والت 
سایپا مدیران این دو شرکت به همراه وزیر صنعت 

به کمیسیون صنعت مجلس احضار شدند.
در یک ماه اخیر ش��رکت های خودروسازی به 
بهانه های مختلف اقدام به افزایش قیمت تعدادی از 
محصوالت خود کردند که همین موضوع نارضایتی 
بسیاری از مردم را به دنبال داشت. خودروسازان با 
اعتقاد به اینكه هزینه های تولید افزایش پیدا کرده 
و ملزم به تغییر قیمت ها هستند، خود را در اعمال 
ای��ن تصمیمات بی تقصی��ر می دانند ام��ا کیفیت 
نامناس��ب محصوالت و ع��دم ارائه خدمات پس از 
فروش عاملی ش��ده تا مصرف کنن��دگان همچنان 
به تصمیم گیری ش��رکت های خودروساز اعتمادی 
نداش��ته و خواس��تار افزایش کیفی��ت محصوالت 

هستند نه اینكه قیمت ها را هربار افزایش دهند.
در حال حاضر عالوه بر افزایش قیمت کارخانه 
تعدادی از محصوالت ایران خودرو و سایپا بازار نیز 
شاهد افزایش قیمت این محصوالت است به نحوی 
که حاش��یه قیمت برخی از خودروها از کارخانه تا 
ب��ازار از مرز ۹ میلیون نیز گذش��ته اس��ت. همین 
امر عاملی ش��ده ت��ا بازار دالل��ی در این خودروها 
رونق پیدا کرده و هرکس درصدد س��ود بیشتر در 

معامالت این خودروها باشد.
افزایش قیمت خ��ودرو آن هم بدون ضابطه و 
براساس سلیقه خودروساز باعث شده تا کمیسیون 
صنای��ع مجلس به این موض��وع ورود پیدا کرده و 
در ص��دد بررس��ی آن برآید. این هفته قرار اس��ت 
کمیس��یون صنایع مجلس با حضور وزیر صنعت و 

مدیران دو شرکت خودروساز تشكیل جلسه داده و 
دالیل افزایش قیمت ها را مورد بررسی قرار دهد.

نمایندگان کمیس��یون صنایع معتقدند یكی از 
عوامل افزایش قیمت خودرو، نرخ تورم و نوسانات نرخ 
ارز است که باید این دو موضوع از همدیگر تفكیک 
داده شده و تأثیر آنها بر قیمت تمام شده یک خودرو 
مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از نمایندگان معتقدند 
در مقطع��ی ش��رکت های خودروس��از از توانمندی 
داخلی و اس��تفاده از قطعات ساخت داخل صحبت 
می کنند اما وقتی ارز گران می شود قطعات وارداتی 
را بهانه کرده و اقدام به افزایش قیمت ها می کنند که 
این موضع برای ما عالمت س��وال دارد. باید ارز بری 
خودروها نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گیرد تا 

تكلیف مردم مشخص شود.
در جلس��ه سه ش��نبه ای��ن هفت��ه نمایندگان 
کمیس��یون صنایع درصدد شفاف س��ازی افزایش 
قیمت ها هستند. به همین منظور از دو مدیرعامل 
ش��رکت ایران خودرو و سایپا به همراه وزیر صنعت 
دعوت ش��ده تا به صورت جدی این موضوع مورد 

ارزیابی قرار گیرد.

انحصار شبه دولتی ها
این اتفاق درحالی رخ داده که اغلب مصرف کنندگان 
و فع��االن ای��ن عرصه همچن��ان از کیفی��ت پایین 
خودروهای تولید داخل ابراز نگرانی کرده و معتقدند 
این حجم گرانی در ش��رایطی که هنوز کیفیت تغییر 

نكرده به نوعی اجحاف در حق مردم است. 
فرهاد احتشام زاد رئیس انجمن واردکنندگان 
خودرو در این زمینه می گوید؛ س��ال گذشته سهم 

واردات خودرو از کل واردات، حدود چهار و هشت 
دهم درصد بوده ک��ه از این میزان هم حدود یک 
درصد مربوط به خود خودروس��ازان اس��ت ضمن 
اینكه ۹۱ درصد این بازار هم در اختیار شرکت های 

بزرگ تولیدی شبه دولتی است.
وی با بیان اینكه در حق مصرف کننده اجحاف 
شده اس��ت اضافه کرد: در حالی که مصرف کننده 
هزینه را برای خودروهای باکیفیت پرداخت می کند 

ام��ا در عمل از آن محروم اس��ت حت��ی می بینیم 
خودروهای داخلی نیز افزایش قیمت داشته است 
و همه اینها ناش��ی از تصدی گری های دولتی است 

که در حوزه خودرو اتفاق افتاده است.
احتش��ام زاد گفت: از ابتدای امس��ال تاکنون 
هیچ گونه ثبت سفارش جدید برای خودروها انجام 
نشده اس��ت زیرا سامانه ثبت س��فارش به سامانه 
جام��ع تجارت انتقال پیدا کرده اس��ت و علت آن 

ه��م ایرادها و تخلفات��ی بود که در س��امانه ثبت 
سفارش وجود داشت که اطالعات آن بارها و بارها 
به مراجع ذیربط داده ش��ده اس��ت و خوشبختانه 
بخش��ی از آنها شناسایی ش��ده و فرآیند در حال 

تكمیل شدن است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: 
در کن��ار کمبود عرضه، افزایش هزینه را داریم که 
این افزایش هزینه و کمبود ارز تش��دیدکننده هم 
طی ماه های آینده خواهد بود و اگر اقدام درس��تی 
در این زمینه انجام نش��ود ش��اهد افزایش قیمت 
مجدد خودروهای واردات��ی خواهیم بود همانطور 
که در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد قیمت 
خودروهای وارداتی داش��تیم البت��ه امیدواریم این 

تجربه امسال تكرار نشود.
وی گفت: بررس��ی سابقه ۴۰ سال گذشته که 
دیوار تعرفه ای عامل تش��ویق کننده خودروسازان 
داخلی برای تولید خودروه��ای با کیفیت تر بوده 

نشان می دهد که با شرایط خوب پیش نرفتیم.
احتش��ام زاد افزود: اگر به ص��ورت آماری هم 
بخواهیم مقایسه کنیم در سال های نه چندان دور، 
ارزش صادرات خودروهای ما حدود ۴۰۰ میلیون 
دالر بود در حالیكه س��ال گذشته این عدد به ۲۰ 
میلیون دالر رس��یده است متأس��فانه خودروهای 
س��واری که تولید می کنیم حتی مشتری خارجی 
ه��م ندارد یعن��ی قابلیت صادرات ب��ه جای دیگر 
را ه��م نداریم و فقط در داخل کش��ور اس��ت که 
می توانیم مردم را مجبور کنیم که این خودروها را 
با بس��تن مرزها و جلوگیری از واردات خودروهای 

با کیفیت، خریداری کنند.  تسنيم

مدیرعامل شرکت ملی پخش  ل و فرآورده ه��ای نفت��ی گف��ت: پتـــــر
میانگین مصرف بنزین کل کشور ۸۵ میلیون لیتر 
در روز و رش��د مصرف آن در اردیبهشت ماه ۱۱.۵ 
درصد بود که نس��بت به مدت مشابه سال قبل، ۴ 

درصد رشد داشته است.
محمدرضا موسوی خواه میزان میانگین مصرف 
بنزین کل کش��ور را ۸۵ میلیون لیتر در روز اعالم 
کرد و گفت: اکنون با رش��د مصرف ۱۱.۵ درصدی 
رو به رو هس��تیم در حالیكه در مدت مش��ابه سال 

گذشته رشد ۷.۵ درصدی را تجربه کردیم. 
وی تصریح کرد: با این حس��اب، رشد مصرف 
بنزین تشدید شده است و الزم است برای مدیریت 

مصرف اقدامات موثری انجام شود. 
ب��ا نزدیک ش��دن به فص��ل تابس��تان و آغاز 
س��فرهای این فصل، مصرف و تامین بنزین تبدیل 

ب��ه یكی از دغدغه های دولت می ش��ود. دغدغه ای 
که انگش��ت مسئولیت آن به س��وی وزارت نفت و 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش نش��انه می رود، در 
حالی که طبق گفته ه��ای مكرر بیژن زنگنه، وزیر 
نفت و علیرض��ا صادق آبادی، مدیرعامل ش��رکت 
ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی، مصرف 
بهینه بنزین مس��تقیما به کیفیت موتور خودروها 
باز می گ��ردد. چراکه در مقوله مص��رف بنزین دو 
مح��ور کمیت و کیفیت مطرح اس��ت. طبق اعالم 
وزارت نف��ت تم��ام بنزی��ن عرضه ش��ده در کالن 
ش��هرها دارای اس��تاندارد یورو ۴ است و در سایر 

اس��تان های کشور نیز بنزین با س��ولفور و گوگرد 
حداقلی توزیع می شود.

نكت��ه دیگری که درباره مقول��ه مصرف بنزین 
منجر به ش��كل گیری اختالف بی��ن وزارت نفت و 
خودروس��ازان ش��ده اس��ت، اختالف درباره میزان 
مصرف بنزین در خودروهای داخلی و خارجی است. 
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش می گوید 
وقت��ی میزان مصرف بنزین خودروه��ای وارداتی و 
خودروهای داخلی در یک فضای آزمایشگاهی مورد 
بررسی قرار گرفته، مش��خص شده که خودروهای 
وارداتی بنزین )یورو۴( را با احتراق کامل و کمتر از 

خودروی داخلی مصرف می کنند. 
ب��ه عبارت دیگ��ر خودروه��ای خارجی میزان 
مص��رف بنزی��ن کمت��ر و بهینه ت��ری نس��بت به 
خودروه��ای داخلی دارند؛ صادق آبادی به اس��تناد 
همین بررسی آزمایشگاهی، معتقد است که مصرف 
بنزین در خودروهای داخلی، بدلیل استانداردهای 
قدیم��ی موتور آنها باالتر اس��ت. در همین راس��تا 
وزیر نفت در افتتاحیه بیس��ت و سومین نمایشگاه 
نف��ت، گاز، پاالی��ش و پتروش��یمی  بین الملل��ی 
خودروس��ازان را مسئول مستقیم باال بودن مصرف 

بنزین در کشور معرفی کرد.
از س��ویی دیگر آهنگ مص��رف بنزین به دلیل 
رش��د تقاضا و همچنین مصرف ب��االی خودروهای 
داخلی رو به فزونی است. به این ترتیب با وجود اینكه 
تولید بنزین در کش��ور به ویژه با افتتاح فاز نخست 
پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس به وضعیت مطلوبی 

رسیده و در مقابل میزان واردات بنزین کاهش یافته 
اس��ت اما با توجه به رشد مصرف و نبود اراده الزم و 
کافی برای مدیریت مصرف، به نظر می رسد حتی با 
افتتاح دو فاز دیگر پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس باز 
هم نیاز به واردات وجود داش��ته باش��د. البته طبق 
گفته فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا، با افتتاح 
فاز ۲ پاالیشگاه ستاره خلیج فارس کشور می تواند به 
حوزه صادرات بنزین وارد شود. البته اگر رشد مصرف 

بنزین در داخل کشور، مجال بدهد.
بدیهی اس��ت خودکفایی در تولید بنزین تنها 
ب��ه تولید بنزین پاالیش��گاه ها باز نمی گ��ردد بلكه 
بخشی از آن به خودروسازان و میزان مصرف بنزین 
خودروه��ای تولید داخل مربوط می ش��ود. اهمیت 
بهینه س��ازی موتور خودروهای تولید داخل از آنجا 
اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم آهنگ رشد 

مصرف بنزین، در حال افزایش است.  مهر

با احضار وزير صنعت و مديران خودروساز به مجلس؛

گرانی خودرو دردسرساز شد 

هر
 ش

س
عک

مديرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی؛

رشد مصرف بنزين تشديد شد

١٠ هزار و ۹٠٠ ميليارد تومان سکه 
پيش فروش شد 

حجم کل درآمد بانک مرکزی از پیش فروش س��كه ۱۰  ه��زار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده و با توجه به اینكه این جنب استانبول
منابع به حس��اب بانک مرکزی واریز شده است، معادل این رقم از حجم پایه 

پولی کاسته شده است.
 با توجه به زمان های تعیین ش��ده برای عرضه س��كه های پیش فروشی، 
میزان س��كه  در سررسید های مختلف و ارزش مجموع سكه های پیش فروش 

شده قابل محاسبه است.
بانک مرکزی از ۱۷ فروردین ماه قیمت سكه ۶ ماهه و یكساله را به ترتیب 
۷۵ هزار تومان و ۵۰ هزار تومان افزایش داد و بخشی از سكه های این ماه پیش 
از افزایش قیمت پیش خرید شده بود، میانگین بهای هر قطعه سكه برای تحویل 
در مهرماه امسال یک میلیون و ۴۵۵ هزار تومان و برای تحویل در فروردین ماه 

سال آینده یک میلیون ۳۴۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. 
در طرح پیش فروش سكه ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه سكه پیش فروش 
ش��د که ۷۹۹ هزار قطعه س��كه یک ماهه، ۶۶۶ هزار و ۵۰۰ قطعه سكه سه 
ماهه، ۲ میلیون و ۸۵۲ هزار قطعه س��كه ۶ ماهه، ۸۲۵ هزار قطعه س��كه ۹ 
ماهه، ۲ میلیون و ۲۸ هزار و ۵۰۰ قطعه س��كه یک س��اله، ۶۵ هزار و ۵۰۰ 
قطعه سكه ۱۸ ماهه و ۴۰۸ هزار قطعه سكه دو ساله بوده است.  فارس

با تکيه بر توان داخل رخ داد؛
ايران در جمع ١٠ سازنده 

مخازن گاز مايع دنيا 
عضو انجمن صنف��ی کارفرمایی  شرکت های مهندسی و پیمانكاری مشـعــــل
نفت، گاز و پتروشیمی گفت: با اینكه ایران در جمع ۱۰ 
کش��ور دارنده دانش طراحی و ساخت مخازن گاز مایع 
قرار دارد، اما هنوز برخی پتروشیمی ها برای تامین نیاز 

خود، به سراغ شرکت های خارجی می روند.
غالمرضا زینلپور با تش��ریح دس��تاوردهای کشور 
در صنع��ت مخازن ال.پی.جی و ال.ان.جی، از ایران به 
عنوان تنها کشور دارنده این توانایی در خاورمیانه یاد 
کرد و گفت: دانش طراحی و ساخت مخازن ال.پی.جی 
از مصادیق اصلی اقتصاد مقاومتی اس��ت، ضمن اینكه 
ساخت مخازن ذخیره سازی گاز مایع از پیچیده ترین 
بخش های ساخت پاالیش��گاه به شمار می رود، زیرا از 
نظر مس��ایل ایمنی، بسیار حساس است به طوری که 
دمای این مخازن باید زیر ۵۰ درجه سانتیگراد باشد. 

وی خاطرنشان کرد: مخازن ال.پی.جی از ارزآورترین 
بخش های پاالیشگاه های گازی هستند، به طوری که 
با صادر ک��ردن گاز مایع ذخیره ش��ده در آنها امكان 
صادرات روزانه ۱.۵ میلیون یورو گاز مایع وجود دارد.

وی ادام��ه داد: با توجه به نیاز کش��ور به دانش 
س��اخت مخازن ال.پی.جی با مش��ارکت یک شرکت 
انگلیس��ی - اسكاتلندی، تالش شد که دانش ساخت 
و طراحی مخازن ال.پی.جی نیز کس��ب شود که این 
 روش در فازهای ۹ و ۱۰ و همچنین پروژه ان.جی.ال

جزیره سیری به کار گرفته شد. وی با بیان اینكه در 
زمان اجرای فازه��ای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، دانش 
س��اخت این مخازن بومی سازی ش��د، افزود: با بومی 
س��اخت این مخازن از خروج بخش قابل توجهی ارز 

از کشور جلوگیری می شود.
زینلپور ادامه داد: اکنون در حال ساخت مخازن 
فازه��ای ۱۴،۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ هس��تیم که تا 
سال آینده همگی آنها به بهره برداری خواهند رسید. 
وی یادآور شد: تاکنون حدود ۴۰ مخزن ذخیره سازی 
ال.پی.جی در منطقه پارس جنوبی طراحی و ساخته 
شده که بخش عمده آنها نیز به بهره برداری رسیده اند، 
اما برخی کافرمایان و شرکت های پتروشیمی هنوز به 

خارجی ها اتكا دارند.
عض��و انجم��ن صنف��ی کارفرمایی ش��رکت های 
مهندس��ی و پیمانكاری نفت، گاز و پتروشیمی با بیان 
اینكه ساخت مخازن ذخیره سازی ال.پی.جی )گاز مایع 
بوتان و پروپان( ۳۰ درصد ارزان تر از نمونه های مشابه 
خارجی است، اظهار داشت: خرید خارجی این مخازن 
تا ۱۰۰ میلیون یورو هزینه دارد، اما خرید آنها به قیمت 

۷۰ میلیون یورو از داخل کشور امكان پذیر است.
زینلپور همچنین از آمادگی برای س��اخت مخازن 
ال.ان.ج��ی )گاز طبیعی مایع ش��ده( خبر داد و گفت: 
با توج��ه به نیاز کش��ور به صنع��ت ال.ان.جی امكان 
بومی س��ازی س��اخت مخازن ال.ان.جی در داخل نیز 
وجود دارد. وی با بیان اینكه ایران، تنها کش��ور دارنده 
دانش طراحی و ساخت مخازن ال.پی.جی در خاورمیانه 
اس��ت، گفت: ایران در جمع ۱۰ کشوری قرار دارد که 

دانش طراحی و ساخت این مخازن را دارا هستند.
وی یادآور شد: با توجه به کسب دانش طراحی و 
ساخت مخازن ال.پی.جی در کشور، اکنون درپی صدور 
خدمات فنی و مهندس��ی این صنعت به کش��ورهای 
همسایه هس��تیم و بر این اساس با کشورهای کویت 

و عراق نیز مذاکراتی را داشته ایم.  فارس


