
پاي هواپيماهاي برزيلي به آسمان كشور باز شد
چند ماه پس از اجرايي شدن برجام و آغاز مذاكره جدي شركت  هواپيمايي ايراني با هواپيماسازان بين المللي پس از نهايي شدن قراردادهاي خريد هواپيما از سوي ايران اير حاال ديگر شركت ها نيز اقدامات خود براي خريد 
هواپيماهاي جديد را نهايي مي كنند. در كنار برنامه ريزي براي خريد هواپيماهاي نو، سازمان هواپيمايي به ايرالين هاي داخلي اجازه داده نسبت به خريد هواپيماهايي كه از نظر ايمني و كيفيت شرايط مثبتي دارند و البته 
عمرشان به ۱۵ سال نمي رسد نيز اقدام كنند و در اين راستا يكي از ايرالين هاي داخلي نسبت به ورود چهار فروند هواپيماي دست دوم با سن پايين اقدام كرده كه احتماال تا پايان سال به ناوگان كشور اضافه خواهند شد. 
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عقد قرارداد نهايي با توتال تا 2 
ماه ديگر

گزارش بلومبرگ از تكاپوي در پي حضور غول نفتي فرانسه در فاز ۱۱ پارس جنوبي مطرح شد
اروپايي ها براي تحكيم روابط 

تجاري با ايران
در س��فر اخير نخس��ت وزير سوئد به 
تهران، مديران شركت هاي متعددي 
براي احياي رواب��ط با ايران به عنوان يك ش��ريك 
تجاري بزرگ اي��ن كش��ور، وي را همراهي كردند. 
بلومبرگ در گزارش��ي نوش��ت: م��ردان و زناني كه 
نماينده ش��ركت هايي مانند آس��ترازنكا و ش��ركت 
كاميون س��ازي اس��كانيا بوده اند، به همراه استفان 
لوفون، نخست وزير سوئد به ايران سفر كردند. سفر 
وي، نخس��تين ديدار رسمي يك نخست وزير سوئد 
از ايران از زم��ان تالش ه��اي ميانجيگري در طول 
جنگ دهه 1980 با عراق بود. اين هيات 75 نفره با 
هدف ارتقاي روابط تجاري به ايران س��فر كرده بود 
اما مسائل سياس��ي هم گريزناپذير بود. در حالي كه 
امريكا تحت رياست جمهوري دونالد ترامپ از ايران 
فاصله مي گي��رد، اروپا به پيش حرك��ت مي كند تا 

سال ها ديپلماسي پر پيچ و خم را كنار بگذارد. 
آن ليند، وزير تجارت سوئد در مراسمي در 11 فوريه 
كه در آن بازرگانان و وزيران ايراني حضور داشتند، 
اظهار ك��رد: پيش از تحريم ها ايران بزرگ ترين بازار 
ص��ادرات س��وئد در خاورميانه بود و م��ا اميدواريم 

دوباره چنين شود. 
رهب��ران اروپاي��ي به عن��وان حاميان ق��وي توافق 
هس��ته اي س��ال 2015 ب��ا اي��ران ك��ه از س��وي 
رييس جمه��ور جدي��د امريكا م��ورد انتق��اد قرار 
گرفته اس��ت، ظاه��ر ش��ده اند. آنه��ا مي خواهند 
شركت هاي ش��ان در بازار ب��زرگ و بك��ر ايران كه 
جمعيت��ي بالغ ب��ر 80 ميليون نفر دارد، پيش��رفت 
كنند. ديدار هيات سوئدي در فاصله سفر يك هيات 
سياس��ي و تجاري فرانسوي به رياس��ت ژان مارك 
آيرو، وزير خارجه فرانسه و يك كنفرانس خودرو در 
12 فوريه كه در آن مديران ارشد پژو، سيتروئن، رنو 
و هيونداي حضور داشتند، انجام شد. ژان كريستف 
كمار، نايب رييس پژو در ام��ور منطقه خاورميانه و 
آفريقا درباره آخرين سفرش به ايران به خبرنگاران 
گفت: من در كمتر از دو سال گذشته 25 بار به ايران 
س��فر كرده ام، اوضاع تغيير كرده است و شما بايد به 

ديدن چهره هاي ما در تهران عادت كنيد. 
تحريم هايي كه بر سر برنامه هاي هسته اي عليه ايران 
وضع ش��ده، تجارت با س��وئد را به ميزان 90 درصد 
كاه��ش داد و به ح��دود يك ميلي��ارد كرون )112 

ميليون دالر( در سال 2012 رساند. 
بر اساس اين گزارش، در ميان اسنادي كه در جريان 
سفر نخست وزير سوئد به تهران به امضا رسيد، يك 
پيمان 110 ميليون يورويي ميان اسكانيا و شركت 
عقاب افش��ان ايران ب��راي توليد 1350 دس��تگاه 
اتوبوس بود. حميد اكبري، عضو هيات مديره عقاب 
افش��ان، اظهار كرد: اين شركت با سه بانك سوئدي 

براي فاينانس اين قرارداد سرگرم مذاكره است. 
براي شركت هاي اروپايي كه به ايران سفر مي كنند، 
تعهد ب��راي ارتقاي روابط تجاري بخش آس��ان كار 
است اما اجراي اين تعهد دشوارتر است به خصوص 
ك��ه بعض��ي از تحريم ها ب��ه خص��وص تحريم هاي 
يك جانبه امريكا تحت توافق س��ال 2015 برداشته 

نشده اند. 
دو تواف��ق ب��زرگ اي��ران در دوران پس��اتحريم كه 
قرارداد براي خري��د هواپيماهاي ايرباس و بويينگ 
به ارزش مجموع 26/6 ميليارد دالر بوده اس��ت، به 
دليل تحريم هاي يك جانبه امريكا و مشكالت براي 
تامين مالي پيچيده شده اند. دولت ترامپ كه ايران 
را به عنوان ني��روي بي ثبات كننده در منطقه متهم 
كرده است اوضاع را براي س��رمايه گذاران راحت تر 

نكرده است. 
به گفته ليند، يافتن راهي براي فاينانس تجارت در 
ايران چالش بزرگي است. س��ازمان اعتبار صادرات 
س��وئد )SEK( اقدامات متع��ددي را براي تضمين 
وام هاي كوتاه مدت انجام داده، اما توافق هاي تامين 
مالي بلندم��دت همچن��ان مشكل س��از مانده اند. 
سيس��تم بانكي ايران به كندي از س��ال ها فاينانس 
بين الملل��ي به تدريج احيا مي ش��ود. ب��ه گفته يك 
مق��ام دولتي فرانس��ه ك��ه مايل نب��ود نامش فاش 
ش��ود، خزانه داري فرانسه سرگرم برنامه ريزي براي 
صدور وام هاي مستقيم براي شركت هايي است كه 
مي خواهند در اي��ران فعاليت كنند. همچنين گروه 
البي تجاري مدف اينترنش��نال فرانسه يك دفتر در 
ايران گشوده است. بانك توس��عه KfW آلمان در 
نوامبر براي اعطاي وامي به ارزش 1/2 ميليارد يورو 
براي يك خط ريلي به ايران موافقت كرد در حالي كه 
 CDP آژانس اعتبار صادرات ايتاليا )ساچه( و گروه
Group سال گذش��ته حدود 9 ميليارد يورو وام و 

ضمانت دادند. 

  اس�تارت تعديل چاه هاي مجاز تهران زده ش�د. 
وزارت نيرو 

 معاون وزير راه و شهرس�ازي خبر داد: بازش�دن 
گلوگاه ترافيكي قزوين- رش�ت تا نوروز امس�ال. 

ايسنا 
  فرم�ان افزايش درآمد بانك ه�ا از كارمزد صادر 

شد. بانك مركزي 
 دبير كانون انبوه سازان: توليدكنندگان مسكن در 

حال ورشكستگي هستند. ايسنا 
 خريد ATR نهايي شد/ هواپيماهاي ايتاليايي در 

راه ايران. سازمان هواپيمايي 
  تغيير برخي قوانين معدني/ حذف بخش خصوصي 

در برنامه ششم. خانه معدن ايران
  تعرفه واردات از تركيه را كاهش ندهيد. تسنيم 

 در آس�تانه س�فر روحاني به كويت؛ ايران آماده 
ازسرگيري مذاكرات صادرات گاز به كويت شد. نفت 

عددنوشت

سرخط خبرها شهرسازي اعالن 

سهم بازار مهم تر 
از قيمت

س�هم ايران از بازار نفت 
بس�يار مهم ت�ر از قيمت 
اين كاالست و مسووليت 
درس�ت ك�ردن قيم�ت 
برعهده كس�اني اس�ت 
كه اي�ن قيم�ت را خراب 
كرده ان�د و ما نقش�ي در 
اين زمينه نداش�تيم زيرا 
هنگام�ي كه اي�ران يك 
ميليون بشكه نفت صادر 
مي كرد، ديگر كش�ورها 
صادرات خ�ود را افزايش 
دادند و براساس تحليل ها 

قيمت را كاهش دادند.

س��ال 2016، رش��د اقتصادي جهان 2/5 درصد و 
پايين ترين رشد اقتصادي از سال 2010، بود. بر اين 
اساس، چشم اندازي كه براي ما ترسيم مي شود اين 
است كه س��ال آينده رشد اقتصادي جهان، حداكثر 
2/9 درصد باش��د، با اين حال كش��ورهاي در حال 
توس��عه مي توانند رش��د اقتصادي بيشتري داشته 
باش��ند. مدير موسس��ه مطالع��ات و پژوهش هاي 
اقتصادي با بيان اينكه درباره س��ه مس��اله اساسي 
در سال 2017 بيش��تر خواهيم شنيد گفت: خروج 
انگلس��تان از اتحادي��ه اروپ��ا و تاثير آن ب��ر اقتصاد 
انگلي��س و اتحاديه اروپا، انتخاب��ات امريكا و قدرت 
يافت��ن متخلفان در اروپا با توجه به مس��ائلي مانند 
انتخابات فرانس��ه و غي��ره، مواردي هس��تند كه ما 
در س��ال 2017 بيش��تر درباره آن خواهيم شنيد. 
عليرضا حس��ني درباره آين��ده چالش هاي امريكا با 
دو كش��ور چين و مكزيك نيز اظهار داش��ت: به نظر 
مي رس��د به دليل اينكه ارتباط مالي امريكا با كشور 
چين بسيار زياد اس��ت در آينده چالش هاي اين دو 
كشور با يكديگر كمتر ش��ود. ضمن اينكه در بخش 
كش��اورزي و خدم��ات امريكا، كارگ��ران مكزيكي 
حضور چش��مگيري دارند، بنابراين چالش هاي اين 
كشور با مكزيك نيز كاهش خواهد يافت. او با اشاره 
به برگزاري پنجمين همايش دورنماي اقتصاد ايران 
كه نهم اسفند ماه سال جاري در مركز همايش هاي 
بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي از ساعت 14 الي 
20 برگزار خواهد شد، گفت: بررسي وضعيت فعلي 
و تاثيرات برجام، برنامه شش��م توسعه و بودجه 96، 
تحليل بازارهاي مالي )سرمايه پول و بانك( فرصت ها 
و چالش هاي اقتصاد ايران و جه��ان، روند آتي بازار 
نفت، طال، ارز، سكه، صنايع منتخب بورسي و مسكن 
را از جمله محورهاي اين همايش عنوان و اضافه كرد: 
ما سعي كرديم در اين همايش خالي از هر گونه نگاه 
خاص به مس��ائل اقتصادي، آنچ��ه واقعيت اقتصاد 

است را بيان كنيم. 

يكص��د ميليارد توم��ان اعتبار براي گازرس��اني به 
روس��تاهاي كش��ور اختصاص يافته است. محمود 
آس��تانه، مش��اور وزير نفت در امور گاز، گفت: اين 
اعتبار س��ال آينده و براي گازرساني به روستاهاي 
ب��االي 20 خانوار اختصاص مي ياب��د. هزينه ايجاد 
زيرس��اخت هاي گازرس��اني به روس��تاها بر عهده 
دول��ت و به ازاي ه��ر خانوار بي��ش از چهار ميليون 
تومان است. هدفگذاري شركت گاز هرمزگان براي 
اتمام گازرساني به شهرهاي اين استان، پايان سال 

1397 است. 
ش��ركت گاز هرمزگان براي گازرس��اني به صنايع 
بزرگ غرب بندرعب��اس، كارخانه هاي توليد فوالد 
و آلومينيوم و شهرك هاي صنعتي استان، امكانات 
و تجهي��زات الزم را در اختي��ار دارد. در ص��ورت 
اعالم آمادگي صاحبان صناي��ع در هرمزگان براي 
گازرساني به واحدهاي صنعتي، شركت گاز استان 
در كمترين زمان، به اين صنايع گازرساني مي كند. 

 ريي��س اتحادي��ه خياطان زنان��ه و مردان��ه تهران 
تصريح كرد كه قاچاق پوش��اك نيم��ي از خياطان 
و توليدكنن��دگان را بيكار كرده اس��ت و بس��ياري 
از محص��والت تولي��د ش��ده در انباره��ا مان��ده و 
نمايشگاه هاي بهاره هم منفعتي براي توليدكنندگان 
ندارد. حبيب طهماسبي درباره بازار شب عيد گفت: 
قدرت مالي م��ردم كاهش يافته اس��ت و اين عامل 
به عالوه واردات بي رويه قاچاق باعث ش��ده اس��ت 
كه افزايش تقاضا در بازار ش��ب عيد مورد انتظار ما 
نباش��د. قاچاق بي رويه پوشاك باعث شده است 50 
درص��د توليدكنندگان بيكار و 50 درصد باقي مانده 
تنها ب��ا 25 درصد ظرفيت خ��ود فعاليت كنند. وي 
با اش��اره به نمايش��گاه هاي بهاره گف��ت: عده كمي 
در اين نمايش��گاه ها ش��ركت مي كنن��د و اكثريت 
توليدكنندگان از اين نمايشگاه ها منفعت نمي برند. 
بس��ياري از محصوالت توليد ش��ده هنوز در انبارها 
مانده و به فروش نرس��يده اس��ت. اين نمايشگاه ها 
نمي توانند مشكلي را از توليدكنندگان برطرف كنند. 
وي با اش��اره به توان توليدكنندگان براي صادرات 
پوشاك گفت: بيش از 95 درصد توليدكنندگان اين 
صنف خرد هس��تند و قدرت صادرات ندارند. ضمن 
اينكه بسياري از مقررات توليدي، بيمه و ماليات سد 

راه توليدكننده است. 

رشد اقتصاد سال آينده

اعتبار براي گازرساني به 
روستاها

بيكاري در جمع خياطان

2/9 درصد

 ۱۰۰ ميليارد تومان 

 5۰ درصد 
معامله گران بورس تهران ديروز نظاره گر معامالتي متعادل و به نسبت پر تحرك تر از روزهاي گذشته بودند، بازاري كه با جذاب 
شدن قيمت سهام همسو با تداوم حمايت بازارگردان ها ميزبان خريداران سهام بود. به گزارش فارس، شاخص كل قيمت و بازده 
نقدي بورس تهران در پايان معامالت ديروز چهارش��نبه 27 بهمن ماه 95 با افزايش 189 واحدي به رقم 77 هزار و 189 واحد 
رسيد. شاخص كل هم وزن نيز با افزايش 39 واحدي عدد 15 هزار و 579 واحد را تجربه كرد. ديروز همچنين شاخص سهام آزاد 
ش��ناور با افزايش 200 واحدي به رقم 84 هزار و 669 واحد دست يافت. ش��اخص بازار اول نيز در حالي با افزايش 154 واحدي 
به عدد 54 هزار و 956 واحد دس��ت يافت كه شاخص بازار دوم با افزايش 289 واحدي عدد 163 هزار و 352 واحد را به نمايش 
گذاشت. ديروز همچنين شاخص كل فرابورس )آي فكس( با افزايش 8 واحدي روي عدد 849 واحد ايستاد. براساس اين گزارش، 
ديروز معامالت سهام در نماد معامالتي 3 ش��ركت فوالد مباركه با 42 واحد، همراه اول با 39 واحد و پااليش نفت بندرعباس با 
34 واحد افزايش باالترين تاثير مثبت را بر محاسبه شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل معامالت سهام در نماد 
معامالتي 3 شركت گس��ترش نفت و گاز پارسيان با 26 واحد، پتروشيمي مبين با 16 واحد و سايپا با 14 واحد كاهش باالترين 
تاثير منفي را در برآورد اين نماگر به دوش كش��يدند. ارزش كل معامالت ديروز بورس تهران به بيش از 348 ميليارد تومان بالغ 
شد كه ناشي از دست به دست شدن 981 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 57 هزار و 169 نوبت داد و ستد بود. ديروز 
در بازار 2 بورس تهران، در تداوم معامالت كد به كد روزهاي اخير بيش از 115 ميليون سهم پتروشيمي جم به ارزش بيش از 114 

ميليارد تومان پوتفوي صندوق سرمايه گذاري 
گنجينه آرمان به صندوق بازنشستگي كشوري 
منتقل شد. همچنين بيش از 46 ميليون سهم 
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي به ارزش بيش 
از 8 ميليارد تومان ميان س��هامداران عمده اين 
شركت منتقل شد. در شركت آذرآب، اما اندكي 
بيش از 38 ميليون س��هم به ارزش كمتر از 13 
ميليارد تومان از س��وي س��هامدار عمده كد به 

كد شد. 

رشد تورم نقطه به نقطه توليدكننده در دي ماه به 8/5 درصد مي تواند نشانه اي 
از افزايش تورم كل در ماه هاي آينده باشد. تورم توليدكننده از ابتداي دولت 
يازدهم با تدابير ضد تورمي رو به كاهش رفت و اعدادي زير 5 درصد نيز براي 
بخش توليد ثبت شد اما پس از كم ش��دن اثرات برجام رفته رفته رشد تورم 
نقطه به نقطه در اين بخش آغاز ش��د. با باال رفتن تورم نقطه به نقطه در طول 
مدتي بي��ن 6 تا 9 ماه تورم كل بخش افزايش مي يابد و رش��د تورم توليد در 
بلندمدت بر رشد تورم كل اثرگذار خواهد بود. شاخص بهاي توليدكننده در 
ايران در دي ماه 1395 به عدد 233/3 رسيد و نسبت به ماه قبل معادل يك 
درصد باال رفت كه كمتر از دو درصد افزايش در آذر ماه بود. ش��اخص مزبور 
نسبت به ماه مشابه سال گذش��ته به ميزان 8/5 درصد افزايش داشته است. 
ش��اخص مذكور، طي 10 ماه اول سال جاري برابر 1/4 درصد نسبت به دوره 
مش��ابه سال قبل افزايش يافت. شاخص مذكور، در دوازده ماه منتهي به دي 
ماه 1395 نس��بت به دوازده ماه منتهي به دي م��اه 1394 معادل 4 درصد 
افزايش نش��ان مي دهد. در ماه مورد بررسي، باال رفتن شاخص بهاي اقالم و 
گروه هايي نظير بادنجان، پياز، مركبات، گاو و گاوميش، گوسفند و بز، ماهي 
آب هاي جنوب، ماهي آب هاي شمال، قند، ماءالشعير، فرش ماشيني كمتر از 
700 شانه، سوخت سبك هواپيما )جيپيفور(، روغن پروسس، لوب كات، مواد 
شيميايي اساسي، اوره، پالستيك و الستيك مصنوعي پايه اي صادراتي، سموم 
دفع آفات و حشره كش ها، رنگ صنعتي، نخ تاير، داروهاي تنفسي، داروهاي 
حواس پنجگانه، تاير اتوبوس و كاميون، لوله و اتصاالت پالس��تيكي، شيشه 

چراغ خودرو، تيرآهن، ورق هاي آهن گرم، س��رد و گالوانيزه، پروفيل آهني، 
كنسانتره مس، شمش آلومينيوم، محصوالت روي و سرب، قوطي فلزي، بشكه 
فلزي، آبگرمكن، آسانسور، هواكش صنعتي، هواكش خانگي، خودروي سواري 
باالتر از 2000 سيس��ي، كمك فنر خودرو، سرنگ و سوزن، خدمات پستي، 
فعاليت هاي مخابراتي و خدمات آرايشي بيشترين اثر را در افزايش شاخص 
بهاي توليدكننده نسبت به 2 ماه قبل داشت. ضمنا در اين ماه، شاخص بهاي 
برخي اقالم و گروه ها مانند هويج، سبز ي هاي بوته اي، سبزي هاي برگي، سيب، 
انار، مرغ، روغن نباتي، بيسكويت و ويفر، واكسن و داروي دام و طيور، شيشه 
فلوت، ميلگرد، شمش سبك آهن )بيلت(، شمش چدن، ترانسفورماتور قدرت، 
كاميون و »حمل و نقل و انبارداري« پايين آمد. در دي ماه 1395، ش��اخص 
بهاي گروه س��اخت )صنعت( برابر دو درصد نس��بت به ماه قبل باال رفت كه 
بيشتر ناشي از افزايش شاخص بهاي اقالم و گروه هايي مانند قند مع�ادل سه 
درص�د، ماءالش�عير 4 درصد، فرش ماشيني كمتر از 700 شانه 3/3 درصد، 
سوخت سبك هواپيما )جيپيفور( 21/9 درصد، روغن پروسس 17/6 درصد، 
لوب ك�ات 22/2 درص�د، م�واد ش�يميايي اساس�ي 15/3 درص�د، اوره 4/4 
درص�د، پالستيك و الستيك مصنوعي پايه اي صادراتي 6/6 درصد، سموم 
دفع آفات و حشره كش ها 19 درص�د، رنگ صنعتي 5/2 درصد، نخ تاير 6/9 
درصد، داروهاي تنفسي 2 درصد، داروهاي حواس پنجگانه 12/2 درصد، تاير 
اتوبوس و كاميون 3/4 درصد، لوله و اتصاالت پالستيكي 2/8 درصد، شيشه 
چ��راغ خودرو 46/5 درصد، تيرآهن 2/3 درصد، ورق هاي آهن گرم، س��رد و 

گ�الوانيزه 5/9 درص�د، پروفي�ل آهن�ي 3/2 درص�د، كنس��انتره مس 50/8 
درصد، ش��مش آلومينيوم 8/8 درصد، محصوالت روي و سرب 7/3 درصد، 
قوطي فلزي 10/5 درصد، بش��كه فلزي 3/6 درص��د، آبگرمكن 6/2 درصد، 
آسانس��ور 19/7 درصد، ه�واكش ص�نعتي 6/4 درصد، هواكش خانگي 5/3 
درصد، خودرو سواري باالتر از 2000 سيسي 5/2 درصد، كمك فن�ر خ�ودرو 
2/3 درصد و سرنگ و سوزن 12/4 درصد بود. در اين ماه، شاخص بهاي برخي 
از اقالم و گ�روه ها نظي�ر روغن نباتي به ميزان 2/6 درصد، بيس��كويت و ويفر 
4/2 درصد، واكسن و داروي دام و طي�ور 35 درص�د، شيشه فلوت 4/9 درصد، 
ميلگرد 2/3 درصد، شمش سبك آه�ن )بيل�ت( 2/2 درص�د، ش�مش چ�دن 
35/3 درصد، ترانسفورماتور قدرت 2 درصد و كاميون 4/7 درصد پايين آمد. 

 طال در بازار جهاني در پي اشاره بانك مركزي امريكا به احتمال افزايش نرخ هاي بهره در نشست آينده اين بانك كه به صعود دالر 
منجر ش��د، در معامالت روز چهارشنبه اندكي كاهش يافت. هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت ديروز بازار سنگاپور 
0/14 درص��د كاهش يافت و به 1226/44 دالر رس��يد. در بازار نيويورك، هر اونس طال ب��راي تحويل در آوريل 0/17 درصد 
افزايش يافت و در 1227/50 دالر ايس��تاد. بهاي معامالت اين بازار روز سه شنبه 40 سنت كاهش يافت و در 1225/40 دالر 
بسته شد. به گفته ريچارد شو، مدير سرمايه گذاري در صندوق هوآن گولد كه بزرگ ترين صندوق سرمايه گذاري تحت حمايت 
طال در چين است، توجه بازار به سياست مالي امريكا متمركز شده كه ظرف چند هفته آينده اعالم مي شود و اگر اين سياست 
انتظارات براي تورم را باالببرد، انتظار مي رود طال ضرر كرده و تحت فش��ار قرار گيرد. با اين همه اين صندوق س��رمايه گذاري 

همچنان انتظار دارد طال در نيمه دوم سال افزايش قيمت بيشتري پيدا كند. 
بر اس��اس گزارش رويترز، جانت يلن، رييس بانك مركزي امريكا، روز سه ش��نبه براي ارايه گزارش نيم ساالنه درباره سياست 
پولي و اقتصاد امريكا در برابر كميته بانكي س��نا حاضر شد. وي در بخشي از اظهاراتش گفت: بانك مركزي احتماال الزم است 
نرخ هاي بهره را در نشس��ت آينده افزايش دهد. با اين همه وي خاطرنش��ان كرد: ابهامات قابل مالحظه اي نسبت به سياست 
اقتصادي دولت دونالد ترامپ وجود دارد.  بانك مركزي امريكا براي امس��ال س��ه دور افزايش نرخ هاي بهره را پيش بيني كرده 
است در حالي كه بازارها انتظار دارند نرخ ها تنها دوبار افزايش پيدا كنند. طال به افزايش نرخ هاي بهره امريكا فوق العاده حساس 
اس��ت زيرا نرخ هاي بهره باالتر، هزينه  نگهداري اين فلز كه سوددهي ندارد را افزايش داده و از سوي ديگر از ارزش دالر كه طال 
به آن قيمت گذاري مي شود پشتيباني مي كند. ادوارد ماير، تحليلگر شركت INTL FCStone در يادداشتي نوشت: امسال 
تحوالت سياسي و اقتصادي متعددي رخ مي دهد و پيش بيني نمي شود طال با فروش گسترده مشابه اواخر سال 2016 و اوايل 
س��ال 2017 روبه رو شود. ريسك سياس��ي مربوط به انتخابات در اروپا و نگراني ها پيرامون سياست هاي دونالد ترامپ، عامل 
حمايت كننده از طال به عنوان دارايي امن خواهد بود. طال پس از اينكه در دس��امبر تحت تاثير افزايش نرخ هاي بهره از س��وي 
بانك مركزي امريكا، به كف قيمت 10 ماه سقوط كرد، حدود 10 درصد صعود كرده است. شاخص دالر در برابر سبدي از ارزها 
روز چهارش��نبه ثابت بود و در    101/25 واحد ايستاد كه نزديك به 101/38 واحد در روز سه شنبه بود كه باالترين ركورد سه 
هفته و نيم گذش��ته به شمار رفت. سرمايه گذاران براي ارزيابي روند رش��د اقتصاد امريكا، منتظر مجموعه اي از آمار اقتصادي 

شامل شاخص قيمت مصرف كننده و خرده فروشي هستند كه روز چهارشنبه منتشر خواهد شد. 

ثبت كانال 77 هزار واحد

تورم توليدكننده 8/۵ درصد شد

 طالي جهاني عقب نشست 
بازار ارز و طالبورس

حجم برداش��ت از ميادين 
مش��ترك نفت��ي و گازي، 
موضوعي اس��ت كه پاي آن به كميسيون 
انرژي مجلس شوراي اسالمي نيز كشيده 
ش��ده اس��ت. به اين ترتيب كه مديرعامل 
شركت نفت فالت قاره، به عنوان بهره بردار 
ميادين مشترك نفتي و گازي با حضور در 
جلسه كميسيون انرژي مجلس گزارشي 
از برنامه ريزي ه��اي آتي اين ش��ركت در 
مباحثي مانند ازدياد برداشت نفت را ارايه 
كرد. به نظر مي رس��د اين حساسيت ويژه 
درباره ميادين مش��ترك ش��يخ الوزرا را به 
رسانه ملي كش��اند تا ضمن ارايه پاره اي از 
توضيحات به مردم، نويد اخبار خوش را تا 
پايان س��ال جاري بدهد. يك��ي از ميادين 
مش��ترك ايران، ميدان مش��ترك گازي 
پارس جنوبي است كه به گفته بيژن زنگنه، 
وزير نفت بخشي از افزايش برداشت ايران 
از اين ميدان مش��ترك انجام شده و مقدار 
برداش��ت به قطر خيلي نزديك شده است 
كه ان شاء اهلل تا آخر سال خبرهاي خوشي 

را در اين زمينه به مردم مي دهيم. 
توليد نفت از پارس جنوبي كليد 

مي خورد
اي��ن عضو كابين��ه دولت تدبي��ر و اميد با 
حضور در رس��انه ملي درب��اره اقدام ها در 

ميدان گازي پارس ش��مالي، توضيح داد: 
پارس ش��مالي ميدان مش��ترك نيست و 
به همين دليل در فهرس��ت فعاليت هاي 
اولويت دار وزارت نفت قرار نگرفته اس��ت 
اما به نظر بنده منظور شما )مجري برنامه( 
برداشت از اليه نفتي پارس جنوبي است. 
خوشبختانه بايد اين خبر را بدهم كه پيش 
از پايان امس��ال، توليد از اين ميدان نفتي 

مشترك آغاز مي شود. 
وزي��ر نفت با اش��اره ب��ه ورود نخس��تين 
پااليشگاه شناور خاورميانه به ايران گفت: 
با استقرار اين شناور فراورشي در اليه نفتي 
ميدان مش��ترك پارس جنوبي، نخستين 
برداشت از اين ميدان به 35 هزار بشكه در 
روز مي رسد كه البته براي افزايش توليد و 
بازيافت از اين اليه نفتي تا روزانه 100 هزار 

بشكه در حال مذاكره هستيم. 
زنگنه در پاسخ به اين پرسش كه آيا تمركز 
بر توسعه ميدان هاي پارس جنوبي و غرب 
كارون س��بب غفلت اي��ران از ميدان هاي 
مشترك با عربستان مانند فرزاد A و فرزاد

B  مي ش��ود يا خير، ادامه داد: ميدان هاي 
پارس جنوبي و غرب كارون از نظر ارزش و 
اندازه مهم ترين ميدان هاي ايران هستند. 
وزارت نفت به طور ج��دي به دنبال عملي 
كردن برنامه توسعه اين ميدان هاست كه 
اميدواريم در يك س��ال آينده با درس��ت 
شدن بس��ته مالي آن در قالب بيع متقابل، 

ش��اهد امضاي قرارداد و آغاز توس��عه اين 
ميدان باشيم. 

به گفته اين مقام مسوول ديگر ميدان هاي 
مشترك در ايران در مقايسه با ميدان هاي 
پارس جنوبي و غ��رب كارون ميدان هاي 
كوچكي هستند كه به آنها نيز بايد پرداخت، 
اما اهتم��ام وزارت نفت به توس��عه اين 2 

ميدان يادشده كار بسيار درستي است. 
 با توتال قرارداد مي بنديم 

وزير نفت درباره سرانجام توافقنامه ايران 
و شركت فرانس��وي توتال براي توسعه فاز 
11 ميدان گازي پارس جنوبي كه آبان ماه 
امس��ال امضا ش��د، گفت: مذاك��رات اين 
توافقنامه براي تبديل ش��دن به قرارداد به 
صورت جدي در حال دنبال شدن است و 
اميدواري��م اين قرارداد تا 2 ماه آينده تمام 
ش��ود. وي با اش��اره به مالحظات سياسي 
ك��ه به تازگ��ي توتال عنوان كرده اس��ت، 
اظهار كرد: اين موارد به وزارت امورخارجه 
جمهوري اسالمي ايران بازتاب داده شده و 

در حال پيگيري است. 
زنگن��ه با بي��ان اينكه توتال خ��ود را پيرو 
سياس��ت هاي اتحاديه اروپا دانسته است، 
ادامه داد: البته رس��انه اي كردن اين مورد 
از س��وي اين شركت براي من قابل توجيه 
نيست اما بخش فني و قرارداد بازرگاني اين 

همكاري از سوي ما در حال انجام است. 
وي درب��اره صح��ت تصميم گي��ري ورود 

توتال به پ��روژه پارس جنوب��ي به عنوان 
مي��دان مش��ترك با قط��ر تصري��ح كرد: 
پارس جنوبي، ميدان بزرگي است كه اين 
شركت در گذشته مانند اني ايتاليا در اين 
ميدان بس��يار خوب كار كرده است و ما در 
مرحله اي هستيم كه بيش از سرمايه، نياز 
به فناوري داريم و دانش��ي كه در كنار اين 
شركت ها به دست آورديم سبب شد بخش 
بسيار زيادي از فازهاي پارس جنوبي را با 

توان داخلي بسيار قدرتمند انجام دهيم. 
تمام اطالعات را نمي دهيم!

زنگنه ادامه داد: ايران در چند س��ال آينده 
با اف��ت تولي��د در ميدان پ��ارس جنوبي 
رو به رو خواهد ش��د كه براي جلوگيري از 
آن به كس��ب فناوري هاي نو ني��از داريم؛ 
اين تصميم بس��يار درس��ت انجام شده و 
يك تصميم جمعي بوده اس��ت.  وزير نفت 
در پاسخ به اينكه آيا ممكن است اطالعاتي 
از ميدان هاي نفتي ايران كه به توتال داده 
مي شود ازس��وي اين ش��ركت در اختيار 
قط��ر قرار گي��رد، افزود: انجام اي��ن كار از 
لحاظ قانوني سبب خسارت فراواني براي 
شركت مي شود اما وزارت نفت نيز هيچگاه 
اطالعات كل ميدان نفتي را در اختيار اين 
س��رمايه گذاران نمي گ��ذارد. او همچنين 
درباره الگ��وي جدي��د قراردادهاي نفتي 
ادامه داد: حدود يك س��ال براي رسيدن 
به اجم��اع درباره اي��ن قرارداده��ا زمان 
صرف، نهايي و ابالغ ش��د و وزارت نفت در 
پسابرجام در اين چارچوب پيش مي رود و 
موفق مي شود. ديدگاه هاي همه مخالفان 
الگوي جديد قراردادهاي نفتي نيز بررسي 
و در ص��ورت لزوم اعالم ش��ده اس��ت اما 
عده اي نمي خواهند كشور در حال آرامش 

و توسعه باشد. 
3 هزار ميليارد تومان صرف ميادين 

مشترك شد 
وزير نف��ت درباره منابع حاصل از انتش��ار 
اوراق مشاركت پنج هزار ميليارد توماني از 
سوي وزارت نفت در سال 94 براي توسعه 
ميدان ه��اي نفت و گاز، گف��ت: اين مبلغ 
امس��ال از س��وي اين وزارتخانه دريافت 
شد كه حدود س��ه هزار ميليارد تومان آن 

تاكنون هزينه شده است. 
وي درب��اره موفقيت ه��اي وزارت نفت در 
صنعت پااليش��ي كش��ور به عن��وان يكي 
از دغدغه ه��اي اقتص��اد مقاومتي تصريح 
كرد: جلوگيري از خام فروش��ي با افزايش 
ظرفيت پااليش��ي از يك س��و و همچنين 
اجراي برنامه هاي توسعه اي در حوزه گاز تا 
پايان سال آينده، مصرف كل فرآورده هاي 
مايع منحصر ب��ه نف��ت گاز و بنزين براي 
حمل و نقل و س��وخت هوايي مي ش��ود و 
تقريب��ا مصرف نف��ت كوره، نفت س��فيد، 
گاز مايع و گازوييل حرارتي به سمت صفر 

ميل مي كند. 
وزير نفت ب��ه خودكفايي اي��ران در توليد 
بنزين در س��ال آينده با بهره برداري از فاز 

نخست پااليشگاه ستاره خليج فارس اشاره 
كرد و گفت: با توجه به صادرات گازوييل در 
س��ال 95 و ادامه روند آن، ما همچنين در 
سال آينده صادركننده همه فرآورده هاي 
مايع از جمله ال پي جي، نفت سفيد و غيره 

خواهيم بود. 
پااليشگاه هاي كشور رونق مي يابند

زنگنه با اشاره به اينكه ظرفيت پااليش نفت 
خام هم اكنون حدود روزانه يك ميليون و 
700 هزار بش��كه است كه بر اساس برنامه 
ششم توسعه اين رقم به روزانه سه ميليون 
بش��كه خواهد رس��يد، افزود: حدود يك 
ميلي��ون بش��كه از اين برنام��ه از مجموع 
360 هزار بشكه از پااليشگاه ستاره خليج 
فارس، 480 هزار بشكه از هشت پااليشگاه 
طرح فراگير پااليش��ي سيراف، 120 هزار 
بش��كه پااليشگاه دوم ش��يراز و همچنين 
مصرف مجتمع هاي پتروش��يمي محقق 
مي ش��ود. با احتس��اب روزان��ه 300 هزار 
بش��كه از پااليشگاه جاس��ك و 150 هزار 
بشكه در روز پااليشگاه آناهيتا در مجموع 
ظرفيت پااليش��ي كشور به س��ه ميليون 
بشكه مي رس��د كه رقم بسيار خوبي است 
كه بيشتر اين ظرفيت در سواحل به دليل 
كاهش هزينه حمل براي صادرات اس��ت 
و باالب��ردن كيفيت توليدات ب��راي ديگر 
پااليشگاه ها در نظر گرفته شده است؛ اين 
افزايش ظرفيت همسو با اقتصاد مقاومتي 
انجام مي شود كه ارزش افزوده بااليي را به 

همراه دارد. 
وزير نفت با اشاره به آغاز عمليات نوسازي 
پااليش��گاه آبادان در هفته گذش��ته ادامه 
داد: قرارداد اين عمليات نهايي شده و هفته 
آينده امضا مي ش��ود كه با اجراي آن 210 
هزار بش��كه ظرفيت جديد ب��ا 150 هزار 
بش��كه از واحدهاي قديمي تلفيق شده و 
يك پااليشگاه مدرن 360 هزار بشكه اي با 
كيفيت باال در توليد محصوالت را خواهيم 

داشت. 
سهم بازار مهم تر از قيمت نفت است

زنگنه بازگش��ت دوباره ايران به بازارهاي 
جهاني نفت پس از تحريم ه��اي ظالمانه 
عليه كشور را يكي از موفقيت هاي وزارت 
نفت عن��وان كرد و گف��ت: دولت تصميم 
مهمي براي حداكثر س��رعت بازگش��ت 
به ب��ازار جهاني را با وج��ود مخالفت هاي 

موجود گرفت. 
وي با اش��اره به اينكه مخالفان، بازگش��ت 
س��ريع ايران به بازار جهاني را در تخريب 
قيمت نفت بسيار موثر مي دانستند، ادامه 
داد: س��هم ايران از بازار نفت بسيار مهم تر 
از قيمت اين كاالست و مسووليت درست 
كردن قيمت برعهده كساني است كه اين 
قيمت را خراب كرده اند و ما نقشي در اين 
زمينه نداشتيم زيرا هنگامي كه ايران يك 
ميليون بش��كه نفت صادر مي كرد، ديگر 
كش��ورها صادرات خود را افزايش دادند و 
براساس تحليل ها قيمت را كاهش دادند. 
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خبرگزاري شانا

طي ۱0 سال  آينده صورت مي گيرد
 افزايش توليد خودرو 
به 3 ميليون دستگاه 

بر اساس هدفگذاري صورت گفته در 10 سال  آينده 
توليد انواع خودروي س��واري به ساالنه سه ميليون 

دستگاه افزايش خواهد يافت. 
ويرايش دوم س��ند »اهداف و سياست هاي توسعه 
صنعت خ��ودرو در اف��ق 1404« س��ال 1393 به 
تصوي��ب وزارت صنع��ت، معدن و تجارت رس��يده 
و به خودروس��ازان داخلي ابالغ ش��د. در اين س��ند 
راهكارهاي دست يافتن به اهداف سند چشم انداز 20 
ساله توسعه كشور در حوزه صنعت خودرو و قطعه، 

پيش بيني و ابالغ شده است. 
در اي��ن زمينه در س��ند اهداف صنع��ت خودرو در 
افق 1404 عنوان ش��ده كه در اين سال توليد انواع 
خودروي سواري در ايران بايد به ساالنه سه ميليون 
دس��تگاه افزايش ياب��د. طبق اين س��ند دو ميليون 
دس��تگاه از خودروهاي سواري توليدي در اين سال 
)1404( به مصرف بازار داخل رسيده و يك ميليون 
دستگاه نيز بايد صادر شود. اين هدفگذاري در حالي 
است كه پيش بيني مي شود در سال جاري )1395( 
حدود يك ميليون و 300 هزار دس��تگاه خودرو در 

خودروسازان داخلي توليد شود. 

نكته


