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معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از شــروع مذاکرات مســتقیم این معاونت با دو شرکت 
ایرباس و ای. تی .آر برای اخذ امتیاز ســاخت قطعات هواپیما در ایران خبر داد. ســورنا ستاری در 
گفتگو با ایلنا، با اشــاره به بخشــی از قرارداد ایران ایر با دو کمپانی ایرباس و ای. تی. آر مبنی بر 
همکاری برای ســاخت برخی از قطعات هواپیما، اظهار داشت: مذاکرات مستقیم معاونت علمی و 
فناوری نهاد ریاست جمهوری با ایرباس و ای.تی آر برای اخذ امتیاز ساخت برخی از قطعات هواپیما 

آغاز شــده است. وی ادامه داد: جلساتی را با این دو شــرکت سازنده هواپیما داشته ایم و به زودی 
نتیجه مذاکرات، نهایی خواهد شد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در پاسخ به این سوال که 
بر سر ساخت چه قطعاتی از هواپیما به توافق رسیده اید؟ گفت: در حال نهایی کردن لیست قطعاتی 
هســتیم که قرار است ایران در ساخت آن ها با این دو شرکت همکاری کند. ستاری تاکید کرد: در 

تمام مذاکرات موضوع اصلی این است که این قطعات در ایران تولید شود.

حاشیه خبر 

آخرین خبر 

مجمع جهانی اقتصاد در جدیدترین گزارش خود، ایران را جذاب ترین کشــور از نظر 
قیمت کاال و خدمات برای گردشگران جهان معرفی کرد.

مجمــع جهانی اقتصــاد در بخشــی از گزارش جدید خود موســوم بــه »گزارش 
رقابت پذیری مســافرت و گردشــگری 2017« به بررســی قدرت رقابت 136 صنعت 
گردشگری جهان از نظر قیمت پرداخته اســت. ایران در صدر رده بندی جهانی قدرت 
رقابت صنعت گردشــگری از نظر قیمت کاالها و خدمات قرار گرفته اســت. شاخص 
رقابت صنعت گردشــگری از نظــر قیمت، بر پایه قیمت کاالهــا و خدمات مورد نیاز 
گردشــگران در هر کشــور تهیه شــده و نمره ای از 0 تا 10 به هر کشــور داده شده 
اســت که هر چه این نمره بیشتر باشــد داللت بر قدرت رقابت بیشتر آن کشور از نظر 
قیمت ها در جذب گردشــگران دارد. ایران نمره 66/6 را در این شــاخص کسب کرده 
اســت که باالترین نمره در جهان اســت. پس از ایران، مصر با نمره 6/18 در رده دوم 
و مالــزی با نمره 6/06 در رتبه ســوم از این نظر قرار گرفته اند. کشــورهای الجزایر، 
اندونزی، بوتان، یمن، قزاقســتان، تونس و هند نیــز در رتبه های چهارم تا دهم از این 
نظر قرار گرفته اند. کشورهای صنعتی و توسعه یافته در رتبه های پایانی این رده بندی 
قرار گرفته اند به طوری که ســوئیس با کســب نمره 2/81 در جایگاه آخر قرار گرفته 
 اســت و قبل از این کشور به ترتیب کشورهای انگلیس، بارابادوس، ایسلند و نروژ قرار 

گرفته اند.

فازهــای 17 و 18 پارس جنوبی با حضور رئیس جمهوری، 
به طور رســمی افتتاح شد. براســاس گزارش ها فازهای 17 
و 18 پــارس جنوبی،  یکشــنبه  با حضور حســن روحانی، 
رئیس جمهوری، بیژن زنگنه، وزیر نفت، محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، 
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری و مســئوالن 

استانی بوشهر به طور رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت.
قرارداد فازهای 17 و 18 پارس جنوبی که روز گذشــته به 
بهره برداری رسید، حدود 11 سال قبل )22 خردادماه 138٥(، 
میان شــرکت ملی نفت ایران به کنسرســیومی متشکل از 
ســازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت مهندسی 
و ساخت تاسیسات دریایی ایران، شرکت ملی حفاری ایران، 
شــرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و شرکت صنعتی 
دریایی ایران )صدرا( امضا شــد کــه در ادامه راه و در دولت 
یازدهم به دلیل تاخیرهای صدرا در ســاخت ســکو، شرکت 
ایزوایکو جایگزین این شرکت در فازهای 17 و 18 شد. این 
2 فاز که زمان ٥2 ماه برای اجرای آن تعریف شــده بود قرار 
بود حداکثر تا پایان دولت دهم تکمیل و به بهره برداری برسد، 
اما به مانند بسیاری از پروژه ها در دولت نهم و دهم به دلیل 
تغییرات مدیریتی، شدت تحریم ها و کمبود منابع مالی نیمه 

کاره ماند و به دولت بعد منتقل شد.
دولت یازدهم که ســرکار آمد، پارس جنوبی و برداشت از 
میدان های مشــترک اولویت بندی و بر سه موضوع هزینه، 
زمان و کیفیت تاکید شد و پیمانکاران فازهای پارس جنوبی 
با این فرمان به جلو حرکت کردند. فاز 17 و 18 پارس جنوبی 
شــامل چهار سکوی دریایی جمعا شــامل ٤٤ حلقه چاه در 
فاصله 10٥ کیلومتری ســاحل عســلویه، دو رشته خط لوله 
32 اینچ دریایی انتقــال گاز به طول تقریبی )هر خط( 10٥ 
کیلومتــر، دو خط لوله ٤ اینچ دریایــی جهت انتقال محلول 

گالیکول به طول تقریبی)هر خط( 10٥ کیلومتر است.
تاسیسات ســاحلی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی شامل 
واحدهای دریافت و جداسازی گاز و میعانات، تثبیت میعانات 
گازی، چهار ردیف تصفیه گاز شامل واحدهای شیرین سازی، 
نمزدایی، تنظیم نقطه شــبنم و مرکاپتان زدایی هرکدام به 
ظرفیت پاالیــش ٥00 میلیون فوت مکعــب در روز، واحد 
فشــرده ســازی و تراکــم گاز جهت صــادرات، واحدهای 
استحصال و بازیافت گوگرد به همراه واحد جداسازی و دانه 
بندی گوگرد و واحد احیاء منواتیلن گالیکول، سرویس های 
جانبی شامل بخار، توزیع برق، آبگیری از دریا و سرویس های 
متفرقه از قبیل نیتروژن، هوای فشرده و غیره، سیستم تصفیه 
آب های صنعتی و فاضالب و سیســتم های مشــعل جهت 
تخلیه اضطراری، سیســتم ســوخت گاز و دیزل پاالیشگاه، 
سیستم آب آتشنشانی )مخزن و تلمبه ها و شبکه( اطاق های 
کنترل، پست های برق، آزمایشگاه، انبار، کارگاه، دفاتر و غیره، 
چهار مخزن جهت ذخیره و صادرات میعانات گازی، مخازن 

ذخیره سازی است.
اجراي قراردادهاي جديد نفتي 

  بیژن زنگنه در نشســتي خبري بــا خبرنگاران از اجتناب 

ناپذیــر بودن اجراي قراردادهاي جدیــد نفتي خبر داده بود. 
وزیــر نفت با بیان اینکه تولید پارس جنوبی نســبت به پنج 
ماه نخست سال ۹2 به 2/٤ برابر رسیده است، گفت: با افتتاح 
شش فاز پارس جنوبی به طور کلی 11 فاز پارس جنوبی در 
دولــت یازدهم به بهره برداری رســیده و تولید از این میدان 
گازی در اسفند ۹٥ و فروردین ۹6 نسبت به پنج ماه اول سال 
۹2 به 2/٤ برابر رســیده است و وضعیت ایران در مقایسه با 
همسایه خارجی در برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی 
متعادل شــده اســت. این یکی از آرزوهای من بود که خدا 
را شــکر به آن رسیدیم. زنگنه با اشــاره به تحریم ها اظهار 
کرد: دو ســال و نیم تحریم ها در دولت یازدهم سپری شد و 
فقــط چند ماه آن در دولت دهم بود. ما از نظر صادرات نفت، 
درآمد، دسترسی به بانک، دسترسی به تجهیزات، بی پولی و 
غیره تحت فشار بودیم. اما در اوج تحریم توانستیم به اهداف 

خود برسیم.
وزیــر نفت در ادامه با بیان اینکه متوســط تولید از پارس 
جنوبی در ســال ۹2 ، 280 میلیون متر مکعب بود گفت: در 
حال حاضر تولید از پارس جنوبی بیش از دو برابر رشد کرده 
اســت. تولید از پارس جنوبی تا ســال ۹2، ٥70 میلیون متر 
مکعب بود که در سال ۹٥ به 1060 میلیارد متر مکعب تولید 
تجمعی رسیده است که این میزان تولید افزایش پیدا می کند. 
یکی از مشکالت ما ساخت خطوط انتقال بوده که بخشی از 
این خطوط احداث شده و بخشی دیگر هم احداث خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت نفــت در اجرای قراردادهای 
جدیــد نفتی به صورتی جدی تــالش می کند گفت: در این 
راســتا 7 تا 8 گروه فنی، قراردادی و بازرگانی تشکیل شده 
که من شخصا هر هفته برای پیگیری روند کار آن ها جلسه 
برگزار می کنم. وزیر نفت با بیان اینکه ایران برای قراردادهای 

جدید نفتی آماده اســت در پاسخ به این سؤال که سرنوشت 
قراردادهای جدید نفتی در دولت آینده چه می شود پاسخ داد: 
کشورهای خارجی هم توجه می کنند که در آینده با چه کسی 
طرف هســتند. اجرای قراردادهای جدید نفتی امری اجتناب 
ناپذیر است. کسانی ممکن است از اجرای این قراردادها انتقاد 
کنند و به ســراغ مشارکت در تولید بروند. اما من با توجه به 
این شرایط سیاســی و اجتماعی ایران مخالف مشارکت در 

تولید هستم.
وزیر نفت در ادامه با تاکید بر اینکه صادرات گاز از ایران به 
عراق قطعی است، گفت: ممکن است فرایند صادرات گاز به 
عراق در هر زمانی آغاز شود. در این زمینه یک مشکل مالی 
وجود دارد و آن گشایش LC توسط عراق است که به زودی 
حل می شــود. وی ادامه داد: بیش از ٥0 میلیون متر مکعب 
گاز به عراق از نفت شــهر و بصره صادر خواهد شد. خطوط 
آماده هســتند. در زمینه صادرات گاز به پاکســتان نیز کمی 
مشــکل وجود دارد. اما سیاست ما روشن است. در این راستا 
شرایط سیاسی باید آماده باشد. برای صادرات روابط دولت ها 
با یکدیگر باید حسنه باشد. افغانستان نیز یکی از برنامه های 
ما برای صادرات گاز اســت. زنگنه در پاسخ به این سؤال که 
اگر دولــت روحانی بعد از انتخابات به کار خود ادامه دهد آیا 
وزارت نفت را بر عهده خواهد گرفت یا خیر پاسخ داد: این که 
وزیر چه کســی باشد یک مسئله فرعی است. در حال حاضر 
همه تمرکز باید روی ریاســت جمهوری باشد تا کشور دچار 
چالش نشود. در طول سال ۹٥ بخشی از واحدها به مدار تولید 

آمد. همچنین تولید ایران تثبیت شد.
وزیر نفت در ادامه در مورد مذاکره ایران با توتال گفت: بعد 
از نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توتال صحبت هایی 
را در مــورد ادامه همکاری با ایران مطــرح کرد که ما گله 

کردیم. با این وجود مذاکرات از نظر تنظیم قرارداد با سرعت 
جلو می رود و ممکن است ظرف 2 هفته آینده مذاکرات ادامه 
پیدا کند. اما مشخص نیست تفاهم نامه چه زمانی امضا شود. 
زنگنه در ادامه با اشــاره به تعهد اپــک و غیر اپک مبنی بر 
کاهش میــزان تولید گفت: اپک و غیــر اپک در این مدت 
همکاری تاریخی داشتند و ماه به ماه میزان رعایت تعهدات 
افزایش داشــت. بازار این موضوع را جدی گرفته اســت به 
همین دلیــل تصمیم اپک و غیر اپک موفق بوده اســت و 
قیمت ها نزدیک به ٥٥ دالر باقی ماند. وی با تاکید بر اینکه 
اکثر کشورها مایل هســتند تصمیم اپک تداوم داشته باشد 
افــزود: ایران هم از این تصمیــم حمایت می کند و اگر همه 

رعایت کنند ایران هم رعایت خواهد کرد.
وزیر نفت در ادامه با اشــاره بــه قراردادهای نفتی مناطق 
نفت خیز جنوب اظهــار کرد: مناطق نفت خیز جنوب اعالم 
تمایل کردند که بخشــی از میدان ها را خودشــان توســعه 
دهند. من در جلســه هیئت مدیره آن ها شــرکت کرده ام و 
حرف هایشان را شنیدم و اعالم کردم که پیشنهادات خود را 
مطرح کنند. همچنین این فرصت را به آ ن ها دادم که توانایی 
خود را بیازمایند. آن ها هنوز به نتیجه نرسیده اند. البته در این 
زمینه چه به نتیجه برســند و چه نرســند امری مثبت است. 
وی با تاکید بر اینکه تقاضا برای نفت ایران بیشــتر از عرضه 
نفت اســت، گفت: عده ای برای عدم خرید نفت ایران توسط 
هندی ها ابراز نگرانی کردند که من اعالم کردم نگرانی وجود 

ندارد و نگران نیستیم.
وزیر نفت در ادامه با اشــاره به قــرارداد خرید نفت ایران 
توسط کشــور روسیه گفت: این قرارداد امضا شده و روس ها 
نفت ایــران را به میزان 100 هزار بشــکه در روز به قیمت 
متعــارف می خرند و پول را به یورو پرداخت می کنند. بانک 
مرکزی پذیرفته ٥0 درصــد از این پول صرف خرید کاال و 

خدمات از روسیه شود.
 ایــن که این قرارداد از چه روزی اجرا شــود بســتگی به 
تصمیــم روس هــا دارد. وی بــا بیان اینکه هیــچ کدام از 
پروژه هــای وزارت نفت در دولت یازدهم بالتکلیف نیســت 
توضیح داد برای هر پروژه معلوم است که پول از کجا خواهد 
آمد و هیــچ پروژه بالتکلیفی وجود ندارد جز آنچه از قبل به 
ما به ارث رسیده است. تکلیف توسعه میدان های نفتی نیز در 
قالب قراردادهای نفتی روشن است و مجوز کامل از مجلس 

گرفته شده است.
زنگنــه در ادامــه با بیــان اینکه شــنیده ام برخی منتظر 
هســتند ببینند ترامــپ تحریم ها را تمدیــد می کند یا خیر، 
اظهار کرد: البتــه اتحادیه اروپا در دوره ریاســت جمهوری 
آقای خاتمی از شرکت های خودشــان حمایت کردند. وزیر 
نفــت در ادامه در مــورد الیه نفتی پــارس جنوبی توضیح 
داد: بهره بــرداری از ایــن الیــه جزء اولویت هــای قرارداد 
جدید نفتی اســت. برآورد شــده از این الیــه بیش از 100 
هزار بشــکه می توان تولیــد کرد. البته تولید قطر بیشــتر 
از ایران اســت. برای این الیه تنها یک شــرکت درجه یک 
 بین المللی درخواســت داده که با این شرکت در حال مذاکره 

هستیم.

بزرگ ترين رويداد اقتصادي سال رقم خورد

بهره برداري رسمي فازهای ١٧ و ١٨ پارس جنوبی

رئیس ســازمان خصوصی ســازی اعالم کرد: 120 عنوان 
شــرکت و 32٥ مورد بنــگاه، برای واگذاری در ســال ۹6 
می تواند در فهرســت واگذاری قرار گیرد. میرعلی اشــرف 
عبداهلل پوری حســینی با تشــریح جزئیات مرحله دوم طرح 
ســاماندهی ســهام عدالت، اظهار داشت: شــماره حساب از 
مشموالن دریافت شده و به طور مستقیم سود سهام عدالت به 
حساب خود مشموالن واریز می شود، بنابراین مرحله دوم که 
به توزیع سود سهام عدالت به مشموالن تعلق دارد، با دریافت 
شماره شــبا آغاز شده است. وی با اشاره به گزارش عملکرد 
مرحله اول ساماندهی سهام عدالت، عنوان کرد: 17 اسفندماه 
سال ۹٥ آیین رونمایی از سامانه سهام عدالت برگزار شد و از 
همان روز، پذیرش ٤۹ میلیون نفر سهامدار سهام عدالت آغاز 
شد. تا به امروز، نزدیک به 30 میلیون مراجعه به سامانه انجام 

گرفته که حدود 3.٥ میلیون نفر از این افراد، تکراری است.
رئیس سازمان خصوصی ســازی تصریح کرد: از میان 18 
گروهی که ثبت نام شده قطعی سهام عدالت هستند، روستاییان 
و عشــایر، کارمندان و بازنشســتگان، نهادهای حمایتی و 
کارگران فصلی در رتبه بیشــترین مراجعه ها قرار گرفته اند و 
کارمندان و بازنشستگان، ضعیف ترین مشارکت را در سامانه 
برای پیگیری دریافت ســهام عدالت داشــتند. پوری حسینی 
متذکر شد: در میان این چهار گروه، پراکنش استانی نشانگر 
آن است که در بین روستاییان و عشایر 31 استان، روستاهایی 

که به نظر می رسید دسترسی به امکانات محدودتر و ضعیف 
است، بیشترین مشــارکت را داشتند؛ به نحوی که باالترین 
مشارکت از روستاییان استان ایالم به میزان 8٥ درصد بوده 
است و استان های کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد 
و لرستان باالی 80 درصد مشارکت در این طرح ملی داشتند. 
وی ادامه داد: کارگران فصلی و ساختمانی استان های ایالم، 
کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان بیشترین مراجعه 
را به سامانه داشــتند؛ ضمن این که در مورد کارمندان دولت 
نیز، اســتان تهران با 1۹ درصد کمترین مشارکت را داشت.

رئیس ســازمان خصوصی ســازی در ادامه گفت: مخاطبان 
سهام عدالت، ضعیف ترین اقشــار کشور هستند و همان طور 
که مشارکت هم نشان می دهد، استان های محروم بیشترین 
مشــارکت را به ثبت رســانده اند. در عین حال، استان ایالم 
نیز باالترین مشــارکت کارمندان و بازنشســتگان را به خود 
اختصاص داده اســت. پوری حسینی ادامه داد: دو میلیون نفر 
از زمان راه اندازی سامانه، ابراز تمایل کردند که مابه التفاوت 
را بپردازند که بر این اساس تاکنون 3 میلیارد و 700 میلیون 
تومان به حساب ســازمان خصوصی سازی واریز شده است؛ 
در حالــی که آورده نقدی می توانســت تــا 1۹ هزار و ٥00 
میلیارد تومان اتفاق افتد کــه تا به امروز، آورده نقدی حدود 
صفر اســت. اما وظیفه سازمان این بود که این فرصت را در 
اختیار مشــموالن قرار دهد؛ البته فرصت تا پایان شهریورماه 

پابرجا است.رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد: سهام 
تخصیص یافته اگر برای هر فرد یک میلیون تومان در نظر 
گرفته شود، مجموع رقم به ٤7 هزار میلیارد تومان می رسد، 
در حالی که 26 میلیــارد و 600 میلیون تومان می تواند آزاد 
شــود و باید الباقی ســهام مهرماه به دولت بازگردانده شود؛ 
بنابراین سازمان خصوصی سازی نباید متهم به این باشد که 
دست در جیب شــوند و مازاد آن متعلق به دولت است. تنها 
راه هم این اســت که از طریــق آورده نقدی، خود را مالک 
سهام کنند. پوری حسینی درخصوص آزادسازی سهام عدالت 
گفت: ابهامات مربوط به ورقه های سهام عدالت هنوز برطرف 
نشده و مجوزهای الزم نیز به سازمان خصوصی سازی داده 
نشــده است، البته هنوز مشخص نیســت که این مجوز چه 
زمانی به سازمان داده می شود، اما هر زمان که این اجازه داده 
شــد، سازمان مقدمات را فراهم خواهد کرد و بنابراین اطالع 
رسانی خواهیم کرد که چگونه برگه سهام عدالت را در اختیار 
مردم قرار دهیم. وی اظهار داشــت: تصور من این است که 
زمان آزادسازی سهام عدالت دور نیست. بنابراین تا این زمان، 

وظایف خود را در باب سهام عدالت انجام خواهیم داد.
پوری حسینی درخصوص کارنامه خصوصی سازی در سال 
۹٥ هم گفت: در ســال ۹٥ برای 1۹0 بنــگاه مزایده برگزار 
شده و 1٤3 بنگاه از این تعداد هم، فروخته ایم، بر این اساس 
میزان موفقیت فروش نســبت به بنگاه های عرضه شده، به 

76 درصد رســیده که بی نظیر است. وی اظهار داشت: برای 
برخــی از این بنگاه ها، بیش از یک بار مزایده برگزار شــده 
و تعداد مزایده های برگزار شــده، 2٥٥ عدد است که از این 
رقم 1٤3 مزایده موفق آمیز بوده است. البته حجم ریالی این 
عرضه ها، باال نیست. پوری حسینی خاطرنشان کرد: تا پایان 
سال گذشته 1٥ هزار و 726 میلیارد تومان سهم فروخته شده 
است. این در حالی اســت که امسال قرار است هفته آینده، 
هیات واگذاری تشکیل و فهرست شرکت هایی که قرار است 
امسال در فهرســت قرار گیرند را اعالم کنند. بر این اساس 
120 عنوان شرکت و 32٥ مورد بنگاه، برای واگذاری در سال 

۹6 می تواند در فهرست واگذاری قرار گیرد.

رئيس سازمان خصوصي سازي اعالم كرد:

   اعالم شماره حساب برای دريافت سود سهام عدالت

عرضه اولیه سهام آرامکو به خوبی پیش رفته و همه شرایط 
برای فروش این ســهام در بازار آماده است. امین ناصر مدیر 
عامل شرکت نفت عربستان ســعودی بر این باور است که 
بازار جهانی به ســمت تعادل عرضه و تقاضا رفته در حالی 
که تولید نفت آمریکا رو به افزایش اســت و این اتفاق باعث 
کاهش قیمت شده است. آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد، 
پس از سه سال مازاد عرضه، سرانجام تقاضای جهانی برای 
نفت در حال پیشــی گرفتن از میزان عرضه اســت. این در 
حالی است که میزان ذخایر نفت استفاده نشده افزایش داشته 
اســت. به گفته ناصر این اتفاق خوبی برای بازار نخواهد بود 
و توسعه پیدا نخواهد کرد. چنان چه هنوز ظرفیت های تولید 
و ســرمایه گذاری های زیادی در آینده برای بازار نیاز است. 
اما بازار به طور کوتاه مدت نشان داده که مازاد نفت موجب 
کاهش تولید در بازار شده است. این مدیرعامل شرکت نفت 

اعتقاد دارد بســیاری از شاخص ها در بازار نشان می دهد که 
بازار به تعادل رســیده است. شــاخص ها در بازار کشورهای 
اعضای اوپک نشــان می دهد که توسعه و همکاری در این 
کشــورها کاهش پیدا کرده اســت. این در حالی اســت که 
عربستان ســعودی برای ایجاد تعادل در بازار، تولید خود را 
کاهش داده و موجب افزایش قیمت نفت شده است. در مارچ 
این کشــور 10 میلیون بشــکه در روز تولید داشته است که 
به گفته آمارهای عربســتان این تولیدها توسط شرکت نفت 
سعودی آرامکو تولید شــده است. این کشور برنامه دارد که 
سهمی از آرامکو را در بازار جهانی به فروش برساند. آرامکو 
برای ایجاد سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصاد عربستان 
برنامه دارد ٥ درصد از سهم خود را در بازار بفروشد. قرار است 
پس از عرضه اولیه ســهام شرکت آرامکو در سال 2017 یا 
2018 صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان نقش اصلی 

را در اقتصاد این کشور ایفا کند. محمد بن سلمان، جانشین 
ولیعهد عربســتان، بر این باور است که این شرکت بیش از 
2 هزار میلیارد دالر ارزش داشــته باشد. فروش ٥ درصد از 
شرکت 2 هزار میلیارد دالری می شود 100 میلیارد دالر که 
این ٥ برابر شرکت علی بابای چین است. این در حالی است 

که در حال حاضر شرکت قطر پترولیوم نیز تصمیم گرفته تا 
دو شرکت زیرمجموعه خود را با یکدیگر ادغام کند. بر همین 
اساس دو شرکت قطرگاز و راس گاز در قطر با یکدیگر ادغام 
خواهند شد که این اقدام یکی از برنامه های این کشور برای 

تغییر ساختار صنعت نفت خود است.

فروش ۱۰۰ ميليارد دالری سهام شركت نفتی عربستان

بانک مرکزی درگزارشــی اعالم کرد که در یک ســال گذشــته نرخ 11 گروه مواد 
خوراکی بین 7 تا ٤2/۹درصد افزایش یافته است. 

بانک مرکزی گزارش خرده فروشــی مواد خوراکی برای هفته منتهی به ۹6.1.18 را 
اعالم کرد که بر این اســاس نرخ ٤ گروه مواد خوراکی افزایش و قیمت ٥ گروه دیگر 
کاهش داشته است؛ البته 2 گروه مواد خوراکی تغییر قیمت نداشت. به گزارش اقتصاد 
آنالین به نقل از ایبِنا، قیمت خرده فروشی ٤2 قلم کاال در قالب 11 گروه مواد خوراکی 
اعالم شد که بر این اساس نرخ حبوب، میوه های تازه، سبزی های تازه و گوشت قرمز 
افزایش و نرخ گروه هایی نظیر لبنیات، تخم مرغ، گوشــت مرغ، قند و شــکر و چای 
کاهش داشته است، همچنین نرخ روغن نباتی و برنج نسبت به هفته قبل از آن تغییری 
نداشت. در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت کره پاستوریزه معادل 2.٤ درصد 
نســبت به هفته مشابه ماه قبل کاهش داشت. در این هفته در گروه برنج قیمت برنج 
وارداتی غیرتایلندی معادل 0/٥ درصد افزایش داشــت. در گروه حبوبات قیمت عدس 
و لوبیا بدون تغییر بود. بهای لوبیا چشم بلبلی معادل 1 درصد و لوبیا سفید 0/٤ درصد 
کاهش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین 0/3 درصد تا0/٤ درصد افزایش یافت. در 
هفته مورد بررسی در گروه میوه های تازه بهای تمام اقالم این گروه  بین ٥.٥ درصد تا 
28.٤ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت کدو سبز معادل 26.٥ درصد 
کاهش ولی بهای ســایر اقالم این گروه بین 3 درصد تا 2٤.6 درصد افزایش یافت. در 
هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل0/3 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 
0/2 درصد افزایش ولی بهای گوشت مرغ ٤ درصد کاهش داشت. در این هفته قیمت 
قند 1.۹ درصد، شــکر 2.٤ درص و چای خارجی 0/٤ درصد کاهش یافت. قیمت انواع 

روغن نباتی ثابت بود.

افزایش قیمت  ١١ گروه مواد خوراکی  

یک مقام بانک مرکزی با ابراز تاسف 
نســبت به اظهارات یکی از نامزدهای 
درباره  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
ورشکستگی بانک ها، هشدار داد افراد 
و شخصیت ها، منافع عمومی جامعه را 

فدای اغراض سیاسی نکنند. 
به گــزارش روابــط عمومی بانک 
مرکزی، مدیرکل نظارت بر بانک ها و 
موسسات اعتباری این بانک با اشاره به 
ســخنان چند روز قبل علیرضا زاکانی 
در ســتاد انتخابات کشور گفت: آقای 

علیرضا زاکانی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری، در دو اظهارنظر مختلف، مسائل 
مربــوط به منافع و اعتماد عمومی کشــور را مطرح کرده و به صراحت اعالم کرده اند: 
»بانک ها امروز عمدتا ورشکسته اند. چرا دولت تصمیم گرفته این ورشکستگی را بعد از 
انتخابات اعالم کند؟!« اعالم این موضوع نادرســت که مستقیما با زندگی عموم مردم 
جامعه ارتباط دارد، باعث ایجاد نگرانی هایی میان مردم می شود که خسارت های ناشی 
از آن، جبران ناپذیر اســت و متاسفانه اینگونه اظهارنظرها توسط افرادی که اطالعات 
فنــی دقیقی در این زمینه ندارند با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاســت جمهوری 
در کشور، صرفا در راستای مقاصد سیاسی کوتاه مدت ارزیابی می شود. عباس کمرئی 
افزود: بانک مرکزی ضمن تکذیب مطلب عنوان شده توسط آقای زاکانی، نماینده سابق 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، از تمام کاندیداهای ریاست جمهوری می خواهد 

منافع عمومی را قربانی اغراض سیاسی کوتاه مدت خود نکنند.
توقف و ورشکستگی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توجه به نقش محوری 
آن ها در اقتصاد در مقایسه با سایر بنگاه های اقتصادی، رخدادی پیچیده تلقی می شود 
و اظهارنظرهای غیرکارشناســی توسط افراد و نهادهای غیرمسئول تنها سبب وخامت 
اوضاع و افزایش ریسک سرایت و هجوم به بانک ها خواهد شد و اظهارنظر درخصوص 
این موضوع، نیازمند احتیاط بیشتر تمام دلسوزان نظام است. مدیرکل نظارت بر بانک ها 
و موسســات اعتباری اظهار کرد: خوب است ایشــان اعالم کنند که این اظهارنظر بر 
چه اساســی صورت گرفته و از کدام مرجع رسمی چنین گزارشی را دریافت کرده اند؟ 
ایشــان باید بدانند که نظام بانکی بیش از 80 درصد بار تامین مالی کشور را به دوش 
می کشــد و این موضوعی نیست که بشود آن را دستاویز مطامع و مصالح کوتاه مدت 
سیاسی خود قرار داد. کمرئی هشدار داد: با توجه به اینکه طرح اینگونه مطالب، موجب 
اخالل در آرامش روانی جامعه، خدشــه دار شدن اعتماد عمومی و مواجه شدن بانک ها 
با ریســک شهرت می شود، در صورت تکرار بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان »مدعی«، از طریق مراجع قضایی علیه برهم زنندگان این آرامش روانی، طرح 

دعوی خواهد کرد.

ورشکستگی بانک ها خالف واقع است

ايران ارزان ترين مقصد گردشگران  

 مذاکره با 
ایرباس برای 

ساخت قطعات 


