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تورم اردیبهشت ۹.۸ درصد شد

یکصد و هفتاد و دومین نشســت عادی سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( پنجشنبه در مقر این سازمان در وین 
آغاز به کار کرد.  در این نشســت که همه رؤسای هیئت های 
نمایندگی کشورهای عضو اوپک و هیئت های همراه حضور 
داشــتند آخرین وضع بازار نفت، میزان عرضــه و تولید این 
سازمان بررســی شــد. تمدید توافق ۳۰ نوامبر اوپک یعنی 
کاهش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشــکه ای تولید در دو بازه 
زمانــی ۶ و ۹ ماهه یکی از مهمترین مباحث آخرین جلســه 
اوپــک در وین بود که گفته های وزیران اوپک در بدو ورود به 
وین نشــان می داد اکثر آنها به تمدید  توافق در بازه ۹ اوپک 

راغب ترند.
اوپــک عمده موانع دررســیدن بــه توافق بــرای تمدید 
محدودیت عرضه نفت تا مارس ســال آینده را رفع کرده، اما 
پایبندی به کاهش تولید همچنان یک موضوع مورد مناقشه 
مانده است. آژانس بین المللی انرژی که به کشورهای مصرف  
کننــده توصیه می کند و بــازوی تحقیقاتی خود اوپک اعالم 
کرده اند این سازمان در رعایت سهم تعیین شده برای کاهش 
تولیــد که از اول ژانویه به اجــرا در آمد، پایبندی تقریبا ۱۰۰ 
درصدی داشته است. اما ارقام کلی اختالف واقعی میان سطح 
تولید کشــورها را پنهان می کند زیرا برخی از کشورها ترجیح 
داده اند بیش از ســهم اختصاص یافته برای آنها، تولیدشان را 
کاهش دهند تا سستی سایر اعضا در رعایت توافق کاهش و 
پایبندی ضعیف تر از حد انتظار اولیه روســیه را جبران کنند. 
عربستان سعودی که بزرگ ترین صادرکننده نفت عضو اوپک 
و جهان است، عرضه نفت خود را به پایین ۱۰ میلیون بشکه 
در روز هدف تعیین شده رسانده است. امارات متحده عربی که 
متحد مهم عربستان در منطقه خلیج فارس است، بیش از ۲.۹ 
میلیون بشکه در روز سقف تعیین شده برای سه ماهه نخست 
امســال تولید کرد و عراق هم بیش از ۴.۴ میلیون بشکه در 
روز تولید داشته است. روسیه که بزرگ ترین مشارکت کننده 
غیراوپک در این توافق اســت برای کاهش ۳۰۰ هزار بشکه 
در روز از تولید و رساندن آن به ۱۰.۹ میلیون بشکه در روز، تا 

آوریل دست نگه داشت
در همین حال وزیــر نفت ایران در بدو ورود به وین درباره 
این که آیا ایران با تمدید توافق در بازه زمانی ۶ یا ۹ ماه موافق 
اســت، گفت: هر دو بازه زمانی برای ما قابل پذیرش اســت. 
زنگنه در این خصوص کــه با تمدید توافق اوپک تولید نفت 
ایران چه تغییری می کند، اظهار کرد: تولید نفت ایران تغییری 
نمی کند و در همان ســطح سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه بر 

مبنای منابع ثانویه باقی می ماند.

وزیر نفت کشورمان پیش از آغاز نشست او÷ک اعالم کرد 
در صورت توافق اوپک برای تمدید توافق کاهش تولید نفت، 
ایران به آن احترام می گذارد و به آن پایبند خواهد بود. بیژن 
زنگنــه در گفتگو با خبرنگاران اعالم کــرد که ایران آمادگی 
دارد از هر ســه گزینه مطرح برای مدت تمدید توافق، اعم از 
۶ ماه، ۹ ماه یا ۱۲ ماه، حمایت کند. به گفته وی، هدف اوپک 
از توافق کاهش تولید، کمک به تثبیت بازار و کاهش ســطح 
ذخیره سازی های تجاری نفت است.  وزیر نفت گفت: همانطور 
که پیش تر گفتم، آن طور که من متوجه شــده ام، برای همه 
اعضــای اوپک در این مرحله قیمت مطلوب نفت میان ۵۵ تا 
حداکثر ۶۰ دالر است. با این همه، وزیر نفت ایران اعالم کرد 
که بحث تشدید کاهش تولید نفت اوپک هم اکنون روی میز 
نیست و گفت: فعال فکر می کنم که به نفع بازار است که به 
همین روال پیش برویم؛ ما مشــتاق هستیم که همه مسائلی 

را که پیش از این درباره آن به توافق رسیدیم، تمدید کنیم.
زنگنه با اشــاره به این که صادرات نفت ایران در ماه های 
آوریل و مه، تنها به دالیل عملیاتی بوده اســت و مشکلی در 
زمینه تولید وجود ندارد، گفت: ایران اکنون میان دو میلیون و 
۱۰۰ تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشــکه در روز نفت خام صادر 
می کند. وی همچنین اعالم کرد: سیاست ایران این است که 
مقصد صادرات نفت خود را تنوع بخشد و ما نمی خواهیم که 
همچون گذشته در آسیا تنها به دو یا سه کشور متکی باشیم. 
وزیر نفت ایران با اشــاره به نامطلوب بودن پیشــنهاد طرف 
هندی برای توسعه میدان فرزاد بی، اعالم کرد که ضمن ادامه 
مذاکره با هندی ها، ایران مذاکره با شرکت گازپروم روسیه را 
نیز برای توســعه این میدان آغاز کرده است. زنگنه همچنین 
در زمینه تهدید دولت هند برای کاهش واردات نفت از ایران 
در صورت نبود توافق درباره توسعه میدان فرزاد بی، گفت: من 
به آنها گفتــه ام که این ادبیات خوبی برای همکاری تجاری 
نیســت. این مقام مســوول همچنین با ابراز رضایت از روند 
پیشرفت مزایده میدان آزادگان، اعالم کرد این میدان به طور 
کلی به مزایده گذاشته می شود و شرکت سی ان پی سی چین، 
از جمله شــرکت های بین المللی دعوت شده برای مشارکت 

در این مزایده است.
به گفته وزیر نفت، برآوردها نشان می دهد که میدان آزادگان 
ظرفیت تولید روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت را دارد، اما جزئیات 
تولید این میدان پس از گفت و گو با شرکت های بین المللی 
مشــخص می شــود و اولویت ایران در این میدان، افزایش 
ضریب برداشت است. زنگنه همچنین ابراز امیدواری کرد که 
به زودی نخستین قرارداد نفتی در  الگوی جدید قراردادهای 

نفتی با شرکت توتال فرانسه به امضا برسد و اعالم کرد که دو 
طــرف در مراحل نهایی مذاکره و توافق قرار دارند. این عضو 
کابینه دولت یازدهم اعالم کرد کرد که شرکت توتال توانسته 
اســت راه حلی برای تأمین مالی این توافق بیابد. وزیر نفت با 
تأییــد این که تولید نفت از میدان های غرب کارون اکنون به 
حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است، اعالم کرد که نفت 
تولیدی این منطقه از آغاز تولید صادر شده و تنها بخشی اندک 

از آن در پاالیشگاه آبادان به مصرف رسیده است.
سرانجام وزرای نفت و انرژی اوپک در نشست خود در پشت 
درهای بســته در وین، توافق ماه نوامبر ۲۰۱۶ اوپک را برای 
۹ ماه دیگر تمدید کردند. به گــزارش رویترز، وزیران نفت و 
انرژی اوپک دقایقی پیش در نشست پشت درهای بسته توافق 
مــاه نوامبر ۲۰۱۶ اوپک را بــرای ۹ ماه تمدید کردند. پس از 
پایان نشست پشت درهای بسته اوپک، دومین نشست وزیران 
نفت عضو اوپک و غیر عضواوپک با حضور سران هیئت های 
نمایندگی همه کشورهای تولید کننده نفت اوپک و غیر اوپک 
و دبیر کل اوپک برگزار شــد. بررسی های کارشناسی نشان 
می دهد اعضای اوپک بــه توافق ماه نوامبر ۲۰۱۶ که از اول 
ژانویه ۲۰۱۷ اجرایی شده بیش از صد در صد عمل کردند، این 
در حالی است که این میزان برای کشورهای غیرعضو اوپک 
به ۵۰ درصد می رسد و کشورهای مانند قزاقستان، مکزیک و 

آذبایجان چندان به توافق خود عمل نکردند.
در همین حال یک منبع نزدیک به وزیر نفت گینه استوایی 
اعالم کرد که این کشور به عنوان جدیدترین عضو اوپک تأیید 
شده اســت. به گزارش وزارت نفت؛ رویترز نوشت: یک منبع 
نزدیک به وزیر نفت گینه استوایی روز پنجشنبه چهارم خرداد 
ماه اعالم کرد که این کشــور که سومین تولیدکننده بزرگ 

نفت در آفریقاست، به عنوان جدیدترین عضو اوپک تأیید شده 
اســت. گینه استوایی در ماه ژانویه سال جاری میالدی اعالم 
کرده بود که برای تبدیل شــدن به چهاردهمین عضو اوپک 

تالش می کند.
بیانیه پایانی نشست عادی اوپک

یکصد و هفتاد و دومین نشســت عادی سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( روز پنجشنبه در وین، به ریاست وزیر 
انرژی عربستان و رئیس دوره ای اوپک، به کار خود پایان داد. 
دبیر خانه دائمی اوپک اعالم کرد: اعضای اوپک در نشســت 
امروز این ســازمان همســو با تصمیم اتخاذ شده در نشست 
۱۷۱ این ســازمان، تصمیم گرفتند که محدودیت تولید خود 
را برای یک دوره ۹ ماهه از یکم ژوئیه ســال جاری میالدی 
تمدید کنند. اعضای اوپک در این زمینه، همچون گذشته، بر 
پایبندی خود به ثبات و توازن بازار نفت و تثبیت قیمت ها در 
ســطحی که برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مطلوب 

باشد، تأکید کردند. 
پذیرش درخواســت گینه استوایی برای عضویت در اوپک، 
گزارش کمیته وزارتی نظارت بر توافق جهانی کاهش تولید، 
و بررســی تحوالت بازار از اجالس گذشته تا کنون، از جمله 

برنامه های مهم دیگر این نشست بودند. 
شرکت کنندگان در نشســت امروز همچنین با قدردانی از 
همکاری کشورهای تولیدکننده نفت غیر عضو اوپک در توافق 
جهای کاهش تولید، بر اهمیت دومین نشست وزارتی اوپک و 
غیر اوپک که بعد از ظهر امروز در وین برگزار می شود، تأکید 
کردند. در این نشست همچنین قرار شد نشست بعدی اوپک 

در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ در وین برگزار شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران از امضای بیش از ۷۰ قرارداد اجاره نفتکش های ایرانی با شرکت های بزرگ خارجی خبر داد و گفت: فعال برنامه ای برای افزایش ظرفیت ناوگان این شرکت نداریم. به گزارش ایلنا، سیروس 
کیان ارثی اظهار کرد: شرکت هایی که با آنها قرارداد اجاره کشتی امضا شده است، به طور عمده اروپایی و آسیایی هستند. وی به تاثیر برجام بر شرکت ملی نفتکش ایران اشاره کرد و افزود: اجرای برجام تاثیر کلیدی بر شرکت ملی 
نفتکش ایران داشته است و این شرکت به خوبی این موضوع را حس می کند. کیان ارثی ادامه داد: پس از اجرای  برجام و رفع تحریم  ها، نفتکش های ایرانی به راحتی در آب های بین المللی و اروپا تردد می کنند. مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره شــرکت ملی نفتکش ایران، حل مشــکالت بیمه و رده بندی را از دیگر دســتاوردهای برجام عنوان کرد و افزود: هم اکنون نفتکش های ایرانی، نفت برخی از شرکت ها از ایتالیا و اسپانیا را حمل می کنند ضمن این که با 
لهستان نیز در حال مذاکره است. وی همچنین از نوسازی ناوگان این شرکت با استفاده از ظرفیت های داخلی خبر داد و گفت: برنامه نوسازی ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی است. شرکت 

ملی نفتکش ایران با در اختیار داشتن ناوگانی با ظرفیت ۱۵.۵ میلیون تن بزرگترین شرکت نفتکش در جهان به شمار می رود.

مریم فکری

آخرین خبر 

شرکت ملی نفتکش 
ایران 70 قرارداد 

اجاره نفتکش امضا کرد

رخداد 

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشــت  ماه ۱۳۹۶ نســبت به دوازده ماه 
منتهی به اردیبهشت  ماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۸ درصد است. به گزارش اقتصاد آنالین، 
خالصه نتایج به دســت آمده از شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق 
شــهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شــرح زیر است: شاخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت  ماه ۱۳۹۶ به عدد 
۲۶۶.۱ رســید که نســبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در 
اردیبهشــت  ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه ســال قبل معادل ۱۱.۸ درصد افزایش 
داشــته است. بر این اساس در اردیبهشت ماه امسال تورم در گروه های خوراکی ها 
و آشامیدنی ها ۰.۵ درصد، ارتباطات ۰.۳ درصد و تفریح و امور فرهنگی ۰.۲ درصد 
کاهش اما در گروه های دخانیات ۱ درصد، پوشــاک و کفش ۰.۶ دردص، مسکن، 
آب، برق، گاز و ســایر ســوخت ها ۱ درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در 
خانه ۰.۵ درصدف بهداشــت و درمان ۰.۳ درصد، حمل و نقل ۰.۱ درصد، تحصیل 
۰.۱ درصــد، رســتوران و هتل ۱.۱ درصد و کاالها و خدمــات متفرقه ۰.۷ درصد 
افزایش داشته است. در تغییرات ساله نیز نرخ تورم در گروه خوراکی ها و آشامیدنی 
ها ۱۷.۶ درصد، دخانیات ۰.۹ درصد، پوشاک و کفش ۶.۷ درصد، مسکن، آب، برق، 
گاز و سایر سوخت ها ۹.۴ درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده خانه ۷ درصد، 
بهداشت و درمان ۱۶.۳ درصد، حمل و نقل ۶.۹ درصد، ارتباطات ۶.۵ درصد، تفریح 
و امور فرهنگی ۷.۷ درصد، تحصیل ۱۰.۵ درصد، رســتوران و هتل ۱۰.۴ درصد و 

کاالها و خدمات متفرقه ۹.۲ درصد افزایش یافته است.

 تمدید محدودیت تولید نفت برای یک دوره ۹ ماهه

دبیر انجمن خرما از حضور دالالن در بازار این محصول که به ۳ میلیون کشــاورز آسیب 
وارد کرده اســت انتقاد کرد.  علی اصغر موســوی، دبیر انجمن خرما در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا در رابطه با وضعیت عرضه و قیمت خرما در آســتانه ماه رمضان بیان داشت: 
خرمایی که دراوایل فصل به قیمت ۱۵۰۰ تا ۲ هزار تومان خریداری شــده اســت در حال 
حاضر به ۱۰ برابر قیمت فروخته می شــود که هم به کشــاورز و هم به خریدار ضربه زده 
است. او در پاسخ به این سوال که آیا تنظیم بازار برای این محصول اجرا شده است یا خیر، 
بیان داشت: تنظیم بازار برای خرما وجود ندارد که همین مساله حضور دالالن در بازار این 
محصول را فراهم کرده است. با توجه به اینکه ۳ میلیون کشاورز در این حوزه وجود دارد این 

اختالف قیمت بیشترین ضربه را به کشاورزان وارد کرده است.

خرما به 20 
هزار تومان 

رسید  

حاشیه بازار 

وزیر خزانه داری آمریکا اعالم کرد: این وزارتخانه ســرگرم بازبینی مجوزهایی است که 
به شرکت های بوئینگ و ایرباس برای فروش هواپیما به ایران داده شده است. به گزارش 
ایسنا، اســتیون منوچین در برابر کمیته ای از نمایندگان مجلس آمریکا اظهار کرد: ما هر 
آنچه در توان داریم برای وضع تحریم های بیشــتر علیه ایران، سوریه و کره شمالی برای 
حمایت از زندگی شهروندان آمریکایی  به کار خواهیم بست و من می توانم به شما اطمینان 
دهــم که این موضوع مورد توجه من بوده و درباره آن با رییس جمهور صحبت می کنم. 
منوچین درباره بازبینی این مجوزها که تحت توافق هســته ای سال ۲۰۱۵ میان ایران و 
قدرت های جهانی برای رفع تحریم ها در قبال محدود شــدن فعالیت های هسته ای ایران 

صادر شدند، توضیحی نداد.
منوچین به این کمیته گفــت: تحریم ها تقریبا موثر بوده و ایران را به پای میز مذاکره 
کشــاندند. برای بوئینگ از دست دادن قرارداد ایران ایر ممکن است بر تولید هواپیما ۷۷۷ 
تاثیر گذارد، زیرا نخستین سفارش ایران ایر به بوئینگ که قرار است تا سال ۲۰۲۰ تحویل 
داده شــوند، شامل ۱۵ فروند از این هواپیمای پهن پیکر است. تحویل این هواپیماها قرار 
اســت از ماه مه سال آینده آغاز شود. بوئینگ در دسامبر اعالم کرده بود تولید ۷۷۷ را در 
ســال میالدی جاری به میزان ۴۰ درصد کاهش می دهد. ایران ایر برای خرید ۲۰۰ فروند 
هواپیمای مسافربری آمریکایی و اروپایی که بر مبنای قیمت اعالم شده ۳۷ میلیارد دالر 
ارزش دارند، توافق کرده اســت. با این همه چنین توافق هایی معموال شامل تخفیف های 
بزرگی هستند. این هواپیماها شامل ۸۰ فروند هواپیمای جت بوئینگ، ۱۰۰ فروند ایرباس 

و ۲۰ فروند هواپیمای توربوپراپ شرکت فرانسوی  ایتالیایی ATR هستند.
فروش همه این هواپیماها به دلیل به کار رفتن قطعات ساخت آمریکا در تولید آنها به 
مجوز آمریکا نیاز دارد. یک سخنگوی بوئینگ در ایمیلی به رویترز گفت: بوئینگ همچنان 
نظرات دولت آمریکا را در ارتباط با همکاری با شرکت های هواپیمایی ایران دنبال می کند 
و همه قراردادها با شــرکت های هواپیمایی ایران مستلزم تایید دولت آمریکا هستند. اما 
سخنگوی ایرباس در این باره اظهارنظر نکرد. بوئینگ در نخستین توافق با ایران از زمان 
به قدرت رســیدن دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، در ژانویه ماه گذشــته قراردادی 
برای فروش ۳۰ فروند هواپیما به شــرکت هواپیمایی ایران آســمان که سومین ایرالین 
بزرگ ایرانی است، اعالم کرد. با این همه این شرکت خاطر نشان کرد: برای این قرارداد 

درخواست مجوز خواهد کرد.
منابــع آگاه از این قراردادها اظهار کرده انــد: وزارت خزانه داری آمریکا تاکنون مجوزها 
بــرای قراردادهای اصلی میان تامین کنندگان غربی و ایران ایر را صادر کرده اســت، اما 
بســیاری از آنها بعد از ســال ۲۰۲۰ باید تمدید شوند. به گفته آنها، ایران ایر برای تحویل 
۷۰ فروند نخســت به مجوزهای بیشــتر نیاز ندارد. با این همه کارشناسان حقوقی اظهار 
کردند که وزارت خزانه داری آمریکا می تواند هر زمان که بخواهد به لغو مجوزها اقدام کند. 
حدود یک سوم از هواپیماهای ایرباس یا حدود ۳۷ فروند قرار است تا سال ۲۰۲۰ تحویل 
داده شــوند که شامل سه فروندی هستند که تاکنون تحویل داده شده اند. ایران ایر هفته 
گذشته چهار فروند نخست از هواپیماهای توربوپراپ ATR را تحویل گرفت و قصد دارد 
باقی هواپیماها را تا ۱۶ ســال آینده دریافت کند. براساس گزارش رویترز، با وجود این که 
مجوزهــای الزم وجود دارند، بانکداران می گویند مذاکرات میان ایران و بانک های غربی 
برای تامین مالی تحویل این هواپیماها به دلیل نگرانی نســبت به وضع دوباره تحریم ها 

یا مجازات بانک هایی که با ایران همکاری کرده اند از سوی آمریکا، مختل شده است.

بازبینی مجوزهای فروش هواپیما به 
ایران از سوی خزانه داری آمریکا

شرط ایران برای از سرگیری 
واردات گاز از ترکمنستان

معاون وزیر نفت در امــور گاز با بیان اینکه اگر 
ترکمنســتان قیمت گاز را در آینده پایین بیاورد، از 
این کشــور گاز می خریم، اعــالم کرد: در صورت 
موافقت نکردن عشــق آباد با درخواست های ما، 
از اقدام این کشــور در قطع گاز، به دیوان داوری 
بین المللی شکایت می کنیم. حمیدرضا عراقی در 
گفتگو با ایرنا، درباره اختالف گازی با ترکمنستان 
و ارجاع به دیوان داوری بین المللی افزود: مقدمات 
کار را برای ارجاع به دیوان داوری آماده می کنیم. 
مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ادامــه داد: اگر آنها 
درباره مطالبی که داریم، حاضر به مذاکره شــوند 
و مسایل ما را بپذیرند، به دیوان داوری نمی رویم 
اما اگــر نپذیرند، موضوع به دیــوان داوری ارجاع 
داده می شــود. عراقی درباره دریافــت جریمه از 
ترکمنستان بابت قطع یکباره گاز در فصل زمستان 
نیز گفت: ادعای خــود را در این باره مطرح کرده 
ایم. مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره رقم جریمه 
افزود: رقم آن را اکنون نمی شــود اعالم کرد. وی 
درباره درخواســت ترکمنســتان برای از سرگیری 
صادرات گاز به ایران گفــت: با آنها قرارداد داریم، 
اگر در آینده قیمت را پایین بیاورند حتما از آنها گاز 
می خریم. معاون وزیر نفت یادآور شد: البته اکنون 
سواپ گاز ترکمنســتان به جمهوری آذربایجان در 

حال انجام است.

پژو و توتال حضور خود را در ایران محکم تر می کنند 
صنعت خودروســازی و نفت دو صنعت بزرگی هستند که بعد از 
اعالم نتایج انتخابات دور دوازدهم ریاســت جمهوری، مورد اقبال 
شــرکت های خارجی قرار گرفته اند. به گزارش خبرآنالین، قبل از 
آنکه ســرمایه گذاران عالقه مند اروپایی دور بعد سفرهای خود را 
برای مذاکره و قرارداد با ایران،به سمت تهران آغاز کنند،فرانسوی 
ها پیش قدم شــده اند. دربین ســرمایه گذاران فرانسوی هم بیش  
از همه خودروســازان این کشــور مشتاق هســتند که با ایرانی ها 
قراردادهای محکمتــری ببندند.هرچند که بعد از توافق برجام چند 
قرارداد خودرویی بین ایران خودرو و پژو و سایپا با رنو فرانسه بسته 
شده،اما به نظر می رسد فرانسوی ها به این قراردادها چندان راضی 
نیستند و در پی همکاری بیشتر با خودروسازان ایرانی هستند.شاید 
به همین دلیل هم ژان فلیپ ایمپارتو مدیرعامل پژو چند روز پیش 
از اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سکوت خبری به 
ایران آمد تا درباره آخرین وضعیت شرکت ایکاپ )شرکت مشترک 

ایران خودرو و پژو( مذاکره کند.

درباره جزییات این مذاکره خبر دقیق در دست نیست، با این حال 
منابع رســمی ایران خودرو گفته اند که این مذاکره درباره خطوط 
تولید و چگونگی عرضه خودروهای جدید پژو در ایران، نحوه ارائه 
خدمات پس از فروش به این خودروها و همچنین تبلیغات مربوطه 
بوده اســت، البته مدیرعامل پــژو از نمایندگی منتخب ایکاپ هم 
بازدید کرده که نشان می دهد، پژویی ها می خواهند باز هم جای 
حضور پرقدرت تری در بازار ایران به نسبت سایر رقبای خود داشته 
باشــند. یک ماه قبل بود که تولید انبوه پژو ۲۰۰۸ با حضور حسن 
روحانی ریس جمهوری آغاز شــد.به زودی هم قرار اســت، پیش 
فروش این خودرو در ایران آغاز شود.ایران خودرو و پژو که پس از 
توافق هسته ای و برجام، قرارداد جدیدی را با یکدیگر امضا کردند، 
قصــد دارند در فاز همکاری تازه خــود، پنج محصول را روانه بازار 
ایران کنند. این در شــرایطی است که به نظر می رسد پژویی ها بر 
خــالف همکاری قبلی، این بار قصد دارند نظارت بیشــتری روی 
تولید و عرضه محصوالت خود در ایران داشــته باشــند. مقامات 

این خودروســاز فرانســوی گفته اند که  دیگــر نمی خواهد برخی 
تجربه های ناخوشــایند در مشــارکت قبلی اش با ایران خودرو را 
تکرار کند و از همین رو این بار حساسیت بیشتری را روی مسائلی 
مانند کیفیت خودروها و خدمات پس از فروش لحاظ کرده و خواهد 
کرد تا حضوری متفاوت را در ایران داشــته باشــند. درحالی که دو 
شرکت خودروساز فرانسوی جای پای خود را در ایران محکمتر می 
کنند،شــرکت های نفتی هم  به دنبال گسترش روابط اقتصادی با 
ایران هســتند.بعد از توافقی که توتال ســال گذشته  برای ساخت 
یک مجتمع پتروشیمی در بندرعباس انجام داده و منجر به امضای 
یک تفاهم نامه مطالعاتی شد، حاال مذاکره برای قرارداد توسعه فاز 
۱۱ پارس جنوبی جدی تر شــده است.به طوری که روزگذشته هم 
پاتریک پویان مدیرعامــل توتال از فرصت اجالس اعضای اوپک 
در وین استفاده کرده و به دیدار بیژن زنگنه رفته است.این مذاکره 
نشــان می دهد که فرانســوی ها به جز صنعت خودروسازی برای 

حضور در صنعت نفت ایران هم جدی هستند.

زمــان دوری نبود کــه در ماه های خــاص، قیمت ها روند 
افزایشی به خود می گرفت و برخی از کاالها هم با کمبود مواجه 
می شــد. مانند مرغ که سازمان های مختلف برای تامین آن در 
مــاه مبارک رمضان برنامه ریزی می کردند، اما در نهایت مردم 
در نیمه دوم ماه مبارک رمضان با کمبود شــدید و رشد قیمت 
آن روبه رو می شــدند. ســایر محصوالت نیز از چنین رویه ای 
پیروی می کرد. در رابطه با ماه رمضان امســال نیز از روزهای 
گذشــته مقامات دولتی ابراز نگرانــی کرده اند. وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت طی روزهای گذشــته با ارســال نامه ای به 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص 
افزایش قیمت گوشت، برنج و حبوبات، خواستار ارسال نامه ای 
جداگانه توسط این ســازمان به معاون اول رییس جمهور شده 
بود. عالوه بر این، وزارت صنعت، معدن و تجارت از ســازمان 
حمایت درخواست کرده تا اگر علت اصلی این مساله مشخص 
شــده است، آن را منعکس کرده و راهکارهای مربوطه را ارائه 
دهند. در این شــرایط، سوالی که مطرح است، این که بازار ماه 
رمضان امسال چگونه تنظیم خواهد شد و تدابیر دولت در این 

خصوص چه خواهد بود؟
آمادگی برای توزیع شبانه روزی مرغ و گوشت

علی رضا ولی، مدیرعامل شــرکت پشتیبانی امور دام در این 
خصوص می گوید: »گوشت مرغ منجمد به صورت شبانه روزی 
در فروشــگاه های زنجیره ای، میادین و نمایشــگاه های طرح 
ضیافت توزیع می شــود. گوشــت قرمز گرم گوســفندی نیز 
به صورت بســته بندی در فروشــگاه های زنجیره ای شهروند و 
افق با قیمت مصوب ســتاد تنظیم بازار عرضه می شود.« وی 
متذکر می شود: »آمادگی داریم در ایام ماه مبارک رمضان حتی 
به صورت شبانه روزی گوشت مرغ و گوشت قرمز مورد نیاز را 

در سراسر کشور تامین کنیم.«
اخبار کاهش موجودی برنج کشور صحت ندارد

یزدان سیف، مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران نیز 
دربــاره تنظیم بازار ماه رمضان می گوید: »برای تنظیم بازار ماه 
مبارک رمضــان و جلوگیری از افزایش قیمت ها، به هر میزان 
که نیاز باشــد، کاال در سراسر کشور توزیع خواهیم کرد.« وی 
می افزاید: »به منظور تنظیم بازار و تامین نیاز مصرفی مردم در 
ایام ماه مبارک رمضان، توزیع کاالهای اساســی برنج و شکر 
با قیمت مصوب از روز شــنبه ۳۱ اردیبهشت در سراسرکشور 
شــروع شده و تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داشت.« سیف 
عنوان می کنــد: »برای تنظیم بازار برنــج در ایام ماه مبارک 
رمضــان و بــه منظور حفظ ثبــات قیمت هــا و جلوگیری از 
سوءاستفاده های احتمالی سودجویان و دالالن، مقدار ۳۰ هزار 
تن برنج در شبکه توزیع تعاونی ها و فروشگاه های زنجیره ای با 
قیمت ۲۷۰۰ تومان برای مصرف کنندگان، تحت عنوان طرح 
ضیافت توزیع می کنیم.« معاون وزیر جهادکشــاورزی متذکر 
می شود: »براســاس مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور مقدار 
۲۰ هزار تن شــکر سفید اعال با توجه به افزایش مصرف شکر 
در این ایام، به قیمت ۲۸۵۵ تومان برای مصرف کننده نهایی 

توسط این شــرکت در سراسر کشــور توزیع میشود.« وی با 
اشاره به انتشار برخی اخبار غیرواقعی در زمینه کمبود و کاهش 
موجودی برنج کشور، تاکید می کند: »در حال حاضر موجودی 
برنج این شــرکت مناسب است و ما توزیع را آغاز کرده ایم، اما 
در حــال حاضر خریدار ندارد؛ به عالوه این که مقدار ۱۰۰هزار 
تن برنج خریداری شــده از خارج هم بارگیری شده و به زودی 
وارد بنادر کشور می شــود.« سیف عنوان می کند: »با توجه به 
ذخایر مناســب کاالهای اساسی شــامل: گندم، برنج، شکر و 
روغن در کشور، بابت میزان توزیع و تنظیم بازار این کاالها در 

ایام ماه مبارک رمضان هیچ گونه مشکلی نداریم.«
توزیع مرغ، شکر و برنج در استان ها 

علی اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی 
وزارت جهاد کشــاورزی نیز دربــاره جزییــات برنامه توزیع 
کاالهای اساســی مورد نیاز مردم در مــاه رمضان، می گوید: 
»طبق رویه های هر ســال، طرح ضیافت ماه رمضان اجرایی 
شده و کاالهای اساســی نظیر گوشت، مرغ، روغن، شکر و... 
به اســتان ها ارسال شده است.« وی با اشاره به اینکه اقدامات 
خوبــی در کارگروه تنظیم بازار و وزارت جهاد کشــاورزی در 
این باره انجام شده است، تصریح می کند: »این کاالها شامل 
حــدود ۲۰ هزار تن مرغ، ۲۰ هزار تن شــکر برای خانوار، ۲۰ 
هزار تن شــکر برای صنعت و ۳۰ هزار تــن برنج خارجی در 
اســتان ها توزیع می شود.« مهرفرد تاکید می کند: »برنج سفید 
مرغوب خارجی با قیمت هر کیلوگرم ســه هزار و ۷۰۰ تومان 

توزیع می شود.«
ایجاد میدان عرضه دام در شمال تهران

منصور پوریان، رییس شــورای تامین کننــدگان دام زنده با 
اشــاره به آخرین وضعیت عرضه دام می گوید: »طی روزهای 

اخیــر نرخ هر کیلو دام زنده به دنبال افزایش عرضه با کاهش 
سه هزار تومانی روبه رو شد؛ به طوری که از ۱۷ هزارتومان به 
۱۴ هزار تومان تقلیل یافت.« وی، علت گرانی گوشت قرمز را 
عرضه محدود دام توســط قصابی ها و اعمال عوارض سنگین 
از ســوی کشــتارگاه ها می داند و می افزاید: »براساس توصیه 
دامپزشکی ۲۴ ســاعت الشه در ســردخانه ها باید نگهداری 
شــود و از آنجا که هزینه کشتار الشه گوساله ۱۴۰ هزارتومان 
و گوســفند به ۴۰ هزارتومان رســیده، از این رو این امر تاثیر 
مســتقیمی در نوسانات قیمت گوشــت در بازار دارد.« پوریان 
تصریح می کند: »با عرضه مستقیم دام به کشتارگاه و الشه به 
قصابان در کنار عرضه گوشــت گرم با نرخ مصوب دولتی ۳۱ 
هزار و ۵۰۰ تومان در ســطح میایدن، انتظار می رود که قیمت 
در بازار به تعادل برســد. « به گفته وی، »ایجاد میدان عرضه 
دام در شــمال تهران از ســوی معاونت امور دام وزارتخانه  و 
عرضه مســتقیم دام حذف واسطه ها و تعادل بخشی قیمت در 

بازار را به همراه دارد.«
با تخلفات قیمتی برخورد می شود

مســعود بصیری، مدیرکل دفتر برنامه ریــزی تامین، توزیع، 
تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهادکشــاورزی با اشاره 
به عرضه ۲۰ هزار تن مرغ تنظیــم بازاری برای ماه رمضان، 
می گویــد: »در حال حاضر ذخایر مرغ با کیفیت به اندازه کافی 
موجود اســت و با هر گونه تخلف در خصوص افزایش قیمت 

برخورد می شود.« 
وی قیمــت مرغ های تنظیم بــازاری را ۵۳۰۰ تومان اعالم 
می کند و متذکر می شــود: »با عرضه کافــی و به موقع مرغ 
توسط شرکت پشتیبانی امور دام از افزایش قیمت ها جلوگیری 

می شود.«

آماده باش برای تنظیم بازار ماه  مبارک رمضان 

            اوپک تصمیم خود را تمدید کرد

برخورد با تولیدکنندگان مصالح ساختمانی غیراستاندارد
مدیرکل استاندارد استان تهران از توقیف 
مصالح ساختمانی غیر استاندارد در این استان 

خبر داد.
 به گزارش ایســنا، مسلم بیات با اشاره به 
توقف تولید مصالح ساختمانی غیر استاندارد در 
استان تهران، اظهار کرد: در جریان بازرسی 

کارشناسان اســتاندارد از واحدهای تولید و 
عرضه مصالح ســاختمانی در اردیبهشت ماه 
ســال جاری، تیرچه با پاشنه بتنی و فوندوله 
با نــام تجارتی طهران در واحد تولیدی واقع 
در دو منطقه خادم آباد بلوک و تیرچه سقفی 
با نام های تجاری پارســافوم و ماهان فوم در 

دو واحد تولیدی در شهرک صنعتی نصیرآباد 
به علت نداشتن مجوز اســتاندارد، توقیف و 

متخلفان به دادگاه معرفی شدند.
 وی با بیان اینکه در جریان بازرســی های 
سال گذشته بازرسان استاندارد در مجموع ۱۰ 
واحد تولیدی بتن غیر اســتاندارد پلمپ شد، 

اعالم کــرد: همچنین یک میلیون عدد آجر 
ماشــینی، ۶۴ هزار عدد بلوک سقفی، شش 
هزار عدد آجرنما، ۳۰۰ متر مربع موزائیک و 
۳۷ هزار متر تیرچه با پاشــنه بتنی و فوندوله 

به علت نداشتن مجوز استاندارد توقیف شد.


