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اخبار کوتاه

تعرفه  8برابری در انتظار دستگاههای پرمصرف
دســتگاههای اجرایــی موظف هســتند حداقــل  20درصد از بــرق مصرفی
ساختمانهای خود را از انرژیهای تجدیدپذیر تامین کنند؛ درغیر این صورت،
 20درصد از مصرف آنها با قیمت خرید تضمینی برق از انرژیهای تجدیدپذیر–
که حدود هشــت برابر تعرفههای معمول اســت – محاسبه میشود.به گزارش
ایرنا ،هیات وزیران شــهریورماه پارسال طرحی را به تصویب رساند که بر اساس
آن ،وزارتخانهها ،موسسههای و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی
موظف شدند در  2سال حداقل  20درصد برق مصرفی ساختمانهای خود را از
انرژیهای تجدیدپذیر تامین کنند.بر اساس این مصوبه ،وزارت نیرو موظف است
تعرفه برق مصرفی را براساس نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر
تعیین کند.مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در این ارتباط به
خبرنگار ایرنا گفت :در صورت بی توجهی دســتگاههای مشمول این مصوبه20 ،
درصــد از تعرفه برق مصرفی آنها از نیمه دوم ســال  97با نرخ خرید تضمینی
برق از نیروگاههای تجدیدپذیر تعیین میشــود.به گفته «حسین صبوری» ،اگر
وزارتخانهها ،موسسهها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی تا نیمه
دوم امســال حداقل  20درصد از برق مصرفی خود را از انرژیهای تجدیدپذیر
تامین نکنند 20 ،درصد از برق مصرفی آنها با قیمتی حدود  800تومان به ازای
هر کیلووات ساعت محاسبه میشود.

رشد  30درصدی صادرات ایران در اردیبهشت
وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت :از ابتدا تا بیســت و یکم اردیبهشت ماه ،میزان
واردات پنج درصد و صادرات  30درصد نســبت به مدت مشابه پارسال افزایش
یافت.به گزارش وزارت اموراقتصادی و دارایی« ،مســعود کرباســیان» درباره اثر
خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد کشــور اضافه کرد :دولت تدابیر الزم را از قبل
اتخــاذ کرده بود و با توجه به تصمیم دولت و همــکاری مجلس روند واردات و
صادرات منطقی شــده است.کرباسیان بیان کرد :در آستانه ماه رمضان تدابیری
اتخاذ شده است که ثبات در بازار ایجاد شود و با توجه به اینکه کاالهای وارداتی
با ارز مصوب وارد کشــور میشــود باید تاثیر واردات به نرخ ارز مصوب در بازار
مشخص شود.

پرداخت قسط اول پول گندمهای خرید تضمینی
مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران از برنامهی این شرکت برای مدیریت
خرید تضمینی ،کاهش هزینههای تبعی خرید و پرداخت پول بیشتر به کشاورزان
خبر داد.به گزارش ایلنا ،یزدان ســیف در خوزســتان ،اظهار کرد :تأکیدات ما بر
پیگیری و تالش عوامل خرید گندم بر واریز بهروز پول به کشــاورزانی که گندم
خود را به مراکز خرید تحویل دادهاند ،بوده که با تکمیل شدن فرمهای سامانهی
پهنهبندی و رفع مشکل،کشــاورزان خوزستانی قسط اول خود را تا پایان هفته
دریافت میکنند.وی افزود :تالشها میکنیم با ســازوکارهایی که تدوین شده،
گندم به مراکز خرید دائمی و سیلوها فروخته شود و با مدیریت خرید تضمینی
گندم و کاهش هزینههای حمل و نقل ،پول بیشتری به کشاورزان پرداخت شود.
ســیف با تأکید بر اینکه ســیلوها باید با توجه به تولیدات گندم در هر منطقه
جانمایی و ســاخته شود ،تشریح کرد :در این خصوص انجام مطالعات مقدماتی
مورد تأکید قرارگرفته تا از این پس سیلوها با توجه به نیاز مناطق ساخته شود.
بانک و بیمه

ارائه امکانات جدید همراه بانک پاسارگاد
بانکپاسارگاد به منظور افزایش خدمات و رفاه حال مشتریان ،امکانات جدیدی را به
موبایل بانک (همراه بانک پاسارگاد) در نسخه  ،iosافزود .به گزارش روابطعمومی
بانکپاسارگاد ،مهمترین این امکانات ،راهاندازی قابلیت ورود با تشخیص چهره در
گوشــیهای آیفون  Xاست .سایر امکانات اضافه شده عبارتند از؛ امکان دریافت
گردش ســپردههای ارزی (تک ارزی) و نمایش لوگو بانک مقصد در انتقال وجوه
مشتریان.گفتنی است بانک پاسارگاد خدمت همراه بانک (موبایل بانک) را همراه
بــا دیگر خدمات نوین بانکی خود ،از جمله بانکــداری مجازی ،کیف پول همراه
پاسارگاد(کیپاد) ،برنامه موبایلی بانکداری اجتماعی بانک پاسارگاد(ویپاد) ،برداشت
وجه نقد از خودپردازهای بانک پاســارگاد بدون اســتفاده از کارت ،انتقال وجه
کارتابلی ،پرداخت انواع قبض با امکان اســکن بارکد و ...ارائه میدهد .مشــتریان
گرامی با در دست داشتن یک گوشی تلفن همراه میتوانند در تمام مدت شبانهروز
از خدمات سامانه همراه بانکپاسارگاد بهرهمند شوند.مشتریان گرامی برای کسب
اطالعات بیشتر میتوانند به سایت بانکپاسارگاد به آدرس  www.bpi.irمراجعه
کرده و یا با مرکز مشــاوره و اطالعرسانی بانک به شماره  82890تماس حاصل
فرمایند.

مصون از نوسانات ارز با سپرده ارزی بانک ملی ایران
با افتتاح سپرده ارزی بانک ملی ایران میتوانید عالوه بر برخورداری از سود سپرده،
از نوســانات بازار ارز نیز مصون بمانید .به گزارش بانک ملی ایران ،ســپرده ارزی
خدمتی اســت که مشتریان بانک میتوانند با افتتاح آن عالوه بر مصون ماندن از
نوسانات بازار ارز و انتخاب روشــی ایمن برای حفظ ارزش دارایی و پول خود ،از
حداکثر سود سپردهگذاری به صورت ارزی و امکان برداشت وجه پیش از سر رسید
برخوردار باشند.اکنون  378شعبه ارزی بانک ملی ایران آماده پذیرش وجوه ارزی
مشــتریان برای سپرده گذاری در چارچوب قوانین و مقررات ارزی کشور است و
مشتریان و دارندگان ارزهای مختلف مانند دالر ،یورو و درهم میتوانند به شعب
ارزی بانک در سراسر کشور مراجعه و وجوه ارزی خود را به صورت اسکناس نزد
بانک ســپردهگذاری کنند.همچنین دارندگان این سپرده میتوانند هر زمان که
بخواهند اصل و سود سپرده خود را به همان اسکناس تودیعی دریافت کنند.

تاکید بر تقویت همکاری بانک ملت
و شرکت پخش فرآوردههای نفتی

مدیران عامل بانک ملت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در نشستی
مشــترک ،بر تقویت همکاریهای فــی ما بین تاکید کردنــد .محمد بیگدلی،
مدیرعامل بانک ملت در نشســت مشترکی که حسن روستا رییس هیات مدیره،
علی رضا لگزایی عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل ،مرتضی نجف و بهمن
اسکندری معاونان مدیرعامل ،مرتضی ترک تبریزی وهادی سپانلو مدیران امور و
شهریار خلیلی رییس اداره کل بانکداری شخصی و توسعه محصول این بانک نیز
حضور داشتند ،بانک ملت و مجموعه وزارت نفت را دو شریک استراتژیک خواند
و اظهار داشت :نگاه بانک به این مجموعه ،کمک به تحقق اهداف دولت و وزارت
نفت اســت و صرفا نگاه ســودآوری ندارد .وی با تاکید بر این نکته که بانک ملت
آمــاده حمایت از پروژههای مجموعه وزارت نفت و به ویژه شــرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایران با هدف ایفای رسالت اجتماعی و استراتژیک خود است،
تصریح کرد :همکاری بانک با شرکت پخش ،سابقه ای حداقل  ۱۵ساله دارد و یک
تعامل دوسویه و برد -برد بین دو مجموعه برقرار است .به گفته بیگدلی ،بانک ملت
با توجه به داشــتن امکانات ،زیرساختها ،کارشناسان متخصص و تجارب ارزنده
خود آمادگی دارد تا در ادامه مسیر توسعه شرکت پخش فرآوردههای نفتی نیز در
خدمت این مجموعه باشد و با تامین سخت افزارها و نرم افزارهای الزم و پشتیبانی
قوی ،به اجرایی شدن پروژههای این شرکت کمک کند.

حمایت بانک رفاه از کاالی ایرانی
مدیر عامل بانک رفاه گفت :بانک رفاه همســو با اهداف کالن اقتصادی کشور ،در
مســیر حمایت از کاالی ایرانی از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.به گزارش
روابط عمومی بانک رفاه ،دکتر سهمانی در بازدید از شعب بانک در استان اصفهان
با تشــریح اهداف بانک رفاه در سالجاری و با اشاره به نقش نظام بانکی در تحقق
شعار سال  ،اظهار داشت :امروزه انتظار از شبکه بانکی بسیار زیاد است و علی رغم
مشکالتی که وجود دارد دولت به اهمیت شبکه بانکی پی برده است و هم اکنون
بانکها در تمامی جلسات حوزههای مختلف اقتصادی و ارزی حضور دارند.وی بر
ضرورت ارائه خدمات با کیفیت تاکید کرد و یادآور شــد :بانک رفاه آمادگی دارد
برای بهره گیری از تمام ظرفیت خود و با اتخاذ رویکردهای مســئولیت پذیری ،
انعطــاف و حرکت در چارچوب قوانین و مقررات  ،بهترین و رقابتیترین خدمات
را به مشتریان ارائه دهد.دکتر سهمانی گفت :استان اصفهان بعد از استان تهران
صنعتیترین استان کشــور است پس باید در حوزههای صنعت و تجارت نیروی
محرک استانهای دیگر به منظور حمایت از کاالی ایرانی باشد .مدیر عامل بانک
رفاه در ادامه بازدید خود از استان اصفهان از کارخانه گروه صنعتی انتخاب که یکی
از مشتریان اختصاصی بانک رفاه است بازدید و با مدیران ارشد آن گفتگو کرد .در
این بازدید بر ضرورت حمایت از کاالی ایرانی تاکید شد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران خبر داد

جلوگیری از برداشت غیرمجاز بیش از  500میلیون مترمکعب آب

مدیرعامل شــرکت مدیریت منابــع آب ایران از جلوگیری
از برداشــت غیر مجاز بیش از  500میلیون متر مکعب از
منابع آب زیرزمینی دشتها در سال گذشته در قالب طرح
احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی خبر داد.بهگزارش
ایلنا« ،محمد حاج رسولیها» در چهل و سومین گردهمایی
مدیران ارشــد آب کشور اظهار داشت :چند سالی است که
کشــور درگیر خشکســالی بوده و امیدواریم با تالش همه
فعاالن صنعت آب تابستان امسال نیز همچون گذشته این
بار پر مسئولیت به خوبی به مقصد برسد.
وی با اشــاره به عملکرد شرکت مدیریت منابع آب در سال
گذشته گفت :در سال  96با یک کار بسیار سنگین آب قابل
برنامه ریزی در بخشهای مختلف شرب ،صنعت ،کشاورزی
و خدمات به تفکیک  ۶۰۹دشــت مطالعاتی و  ۳۱اســتان
پایش شد که از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.وی با
اشاره به پیگیری جدی مصوبات شورای عالی آب در راستای
اجرای طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی تصریح
کرد :در مجموع  ۱۵پروژه برای احیا و تعادل بخشی منابع
آب زیرزمینی تعریف شده که متولی  ۱۱پروژه وزارت نیرو
و متولی چهار پروژه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان زمین
شناسی است که در این راســتا کارگروهی مشترک میان
وزارت خانههای نیرو و جهاد کشاورزی تشکیل شده است.
حاج رســولیها از آغاز طرح آماربرداری دور سوم منابع و
مصارف آب خبــر داد و گف :این طــرح از اهمیت باالیی
برخوردار اســت و با تکمیل آن اطالعات گذشــته به روز
شــده و راهنمای ما برای اتخاذ تصمیمهــای آتی خواهد
بود.مدیرعامل شــرکت مدیریت منابــع آب ایران با تاکید

بر اهمیت توســعه دولت الکترونیک گفت :خوشبختانه با
تالشهای صورت گرفته در سال گذشته سامانه ساماب در
همه شرکتها و سامانه سامیر در  ۸۰درصد شرکتهای آب
منطقهای راهاندازی شد که امیدواریم در سال جاری سامانه
ساماب در همه دفاتر پیشخوان دولت فعال شود.
وی با بیان اینکه نیروگاههای برق آبی در ســال گذشته در
تولید انرژی به یک رکورد تاریخی دســت یافتند گفت :در
پیک شبکه برق سال گذشته نیروگاههای برقآبی به صورت

برگشت  ۲۲۴میلیارد تومان سفته و برات
در پایان سال گذشته حدود  ۲۲۴میلیارد تومان سفته
برات برگشت خورده است.سفته و برات دو سند تجاری
برای پرداخت مبلغی در وجه افراد است و هرچند این
اســناد در مقایســه با چک کاربرد کمتری دارند اما به
هر حال در شــبکه بانکی مورد اســتفاده کاربران قرار
میگیرنــد .آخریــن آمارها از مبادالت ســفته و برات
نشــان میدهد که در پایان سال گذشته بالغ بر ۴۷.۶
میلیارد تومان از این دو ســند در تهران فروخته شده
که در مقایسه با ســال  ۱۳۹۵مبادالت آن حدود ۷.۸
درصد افزایش دارد.جریان مبادالت ســفته و برات در
سال گذشته از این حکایت دارد که حدود  ۸۹۰۰برگ
از این اســناد بانکی به مبلغی نزدیک به  ۲۲۴میلیارد
تومان واخواست شــده است .در این دوره تعداد سفته
و برات برگشــت خورده هفت درصد کاهش و مبلغ آن

همزمان  ۹هزار و  ۳۲۹مگاوات تولید کردند که این رقم یک
رکورد محسوب میشود.وی با اعالم این مطلب که در سال
گذشــته  ۶واحد برقآبی به ظرفیت  419مگاوات به شبکه
سراسری متصل شــد ،ادامه داد :با هماهنگیهای به عمل
آمده با سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی (ساتبا)
 ۳۹فقره موافقتنامه گذر حجمی آب به شــرکتهای آب
منطقهای دارای پتانسیل نیروگاه برقآبی کوچک تخصیص
و برای بخش خصوصی صادر شــد و عــاوه بر آن فرایند

سرمایهگذاری در این بخش تسهیل شد.مدیرعامل شرکت
مدیریت منابع آب ایــران از تحقق  ۹۱درصدی طرحهای
اقتصاد مقاومتی در ســال  96بهرغم تنگناهای مالی خبر
داد و گفت :بر این اســاس  ۱۴هزار و  ۵۳۴حلقه چاه غیر
مجاز در سراســر کشور پر و مسلوب المنفعه شد که با این
اقدام از برداشت ساالنه بیش از  ۵۳۲میلیون مترمکعب آب
جلوگیری به عمل میآید.وی افزود :در سال گذشته نیز ۹
سد با حجم مخزن  ۵۴۵میلیون متر مکعب افتتاح و  ۸سد
دیگر به ظرفیت  ۷۴۷میلیون مترمکعب آبگیری شد ،عالوه
بــر این نیز بیش از  ۵۸هزار و  ۷۰۰هکتار شــبکه آبیاری
و زهکشــی اصلی احداث شده است.حاج رسولیها شرایط
منابع آبی کشــور را نامناســب توصیف کرد و گفت :وجود
منابع مالی ،آب و وحدت رویه بین همه بخشهای مرتبط
از الزامات کنونی بخش آب کشور است.
وی بــا تاکید بر اهمیت کارگروه ملی ســازگاری با کمآبی
خطاب به مدیران عامل شــرکتهای آب منطقهای سراسر
کشور گفت :جلســات کارگروههای استانی باید با جدیت
پیگیری شود و مدیران عامل شرکتهای آب منطقهای به
عنوان دبیران این کارگروه مکاتبات الزم را با استانداریها و
دستگاههای مرتبط داشته باشند.
حاج رسولیها با اشــاره به اولویتهای عمومی مندرج در
حکم وزیر نیرو در ابقای مدیرعامل شرکت مدیریت منابع
آب گفت :سالمت نظام اداری ،شــفافیت مالی ،دسترسی
همگانی به اطالعات ،فراهم کردن فرصتهای برابر ،حفاظت
از امــوال دولتی ،شایســته گزینی بخشــی از اولویتهای
عمومی شرکت است.

سهم بهرهوری در رشد اقتصادی کشور همچنان صفر

حدود  ۱.۴درصد در مقایســه با ســال  ۱۳۹۵افزایش
دارد .همچنین شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته
و برات واخواست شــده حدود  ۱۰۹.۱بوده که نسبت
به ســال قبل از آن  ۹واحد افزایش دارد.اما در رابطه با
مبادالت چک به عنوان دیگر سند بانکی باید یادآور شد
که آخرین آمارها به بهمن ماه سال گذشته برمیگردد
که نشــان میدهد حدود  ۹میلیون و  ۶۰۰هزار فقره
چک مبادله شده که نســبت به دی ماه تا  ۰.۲درصد
کاهش داشته است .حجم چکهای مبادلهای نیز حدود
 ۷۳هزار میلیارد تومان اســت که رشــد  ۹.۹درصدی
دارد .از مجموع چکهای مبادله شــده هشت میلیون
و  ۲۰۰هــزار فقره ( ۵۸هزار میلیــارد تومان) وصول و
یک میلیون و  ۴۰۰هزار فقره ( ۱۴هزار و  ۹۰۰میلیارد
تومان) برگشت خورده است.

رئیس ســازمان بهرهوری ایران گفت :بــا اینکه طبق
برنامههای توســعه ای کشــور باید  30درصد رشــد
اقتصادی از محل بهره وری محقق شود ،اما در سالهای
گذشته این سهم در حد صفر و گاهی منفی بوده است.
به گزارش ایرنا« ،علی اکبر اولیا» در نشست خبری که
به مناســب روز بهره وری برگزار شــد ،افزود :در برنامه
چهارم و ششم توســعه پیش بینی شده است که یک
سوم رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره وری باشد
اما طبق آمارهای اعالم نشده ،این کار محقق نشده است.
وی اظهار داشت :برخی کشورها همچون ژاپن با وجود
منابع نامحدود ،به بهره وری رویکرد جدی داشتند اما در
ایــران با وجود آموزههای دینی و فرهنگی در این حوزه
توفیق چندانی نداشتیم .وی در پاسخ به ایرنا درخصوص
اقدامات انجام شــده برای بهبود ایــن وضعیت گفت:

براساس نظام نامه بهرهوری دستگاهها موظف به تشکیل
کمیته بهره وری هســتند و ما نیز به دنبال فعال کردن
این کمیته هستیم تا برنامه مدونی را تولید کنیم.رئیس
ســازمان بهره وری افزود :در این مسیر باید از ظرفیت
قانونی شورای عالی و اداری استفاده کنیم و دستگاهها
حســاس تر به این موضوع بپردازند تا روند قبلی تکرار
نشود .اولیا با اشــاره به خروج آمریکا از برجام گفت :با
توجه به حســاس تر شدن شــرایط و محدودیتهای
اقتصادی باید بخش خصوصی و دولتی توجه بیشتری به
بهره وری داشته باشند.وی با اشاره به جذب بودجه در
سازمانها و دستگاههای مختلف بیان کرد :منابع کشور
محدود است و همه نهادها به دنبال جذب آن هستند و
این تعارض سرانجام خوبی ندارد و باید با خردورزی بهره
وری را در برنامههای کشور بگنجانیم.

براساس آخرین گزارش ماهانه اوپک

تولید ماهانه نفت ایران و اوپک افزایش یافت
طبــق جدیدتریــن گزارش ماهانه اوپــک ،تولید نفت ایران طــی ماه میالدی
گذشــته  ۱۰۰۰۰بشــکه در روز افزایش داشــت.آمار اوپک بر مبنای اطالعات
منابــع ثانویه نشــان داد که تولید نفت ایران در مــاه آوریل به  ۳.۸۲۳میلیون
بشــکه در روز رسید که در مقایســه با  ۳.۸۱۳میلیون بشکه در روز در مارس،
 ۱۰۰۰۰بشــکه در روز افزایش داشــت.میانگین تولید نفت ایران در سه ماهه
اول ســال میالدی جاری ۳.۸۱۳ ،میلیون بشــکه در روز بود که در مقایسه با
 ۳.۸۲۲میلیون بشــکه در روز در ســه ماهه چهارم سال میالدی گذشته کمتر
بوده اســت .تولید نفت ایران در ســال  ۲۰۱۷به طور میانگین  ۳.۸۱۱میلیون
بشــکه در روز در مقایسه با  ۳.۵۱۵میلیون بشــکه در روز در سال  ۲۰۱۶بود.
آمار تولید اوپک بر مبنای اطالعاتی که از ســوی ایران ارائه شــده است ،نشان
میدهد تولید کشــور در آوریل  ۳.۸۰۴میلیون بشــکه در روز بود.قیمت گرید
ایران هوی در آوریل به  ۶۶.۵۶دالر در هر بشکه رسید که در مقایسه با ۶۲.۱۵
دالر در مارس ۴.۴۱ ،دالر یا معادل  ۷.۱درصد افزایش داشــت.میانگین قیمت
ایران هوی از ابتدای ســال  ۲۰۱۸تاکنون  ۶۴.۲۵دالر در هر بشــکه بوده که
در مقایســه با میانگین  ۵۱.۷۱دالر در مدت مشابه سال  ۲۰۱۷افزایش نشان
میدهد.اوپــک در جدیدترین گزارش ماهانه خود پیشبینی کرد شــرکتهای
حفاری آمریکایی عامل عمده رشــد تولید نفت در ســال جاری خواهند بود اما
هشدار داد دورنمای رشــد اقتصادی جهانی به دلیل ابهامات ناشی از سیاست
تجاری و تحریمهای آمریکا ،تیره شــده است.همچنین اوپک پیشبینی خود از
تقاضای جهانی برای نفت در سال  ۲۰۱۸را نسبت به گزارش قبلی خود اندکی
باال برد و به رشــد قوی اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور در سه ماهه نخست
اشاره کرد .این گروه اکنون انتظار دارد جهان  ۹۸.۸۵میلیون بشکه در روز نفت
مصرف کند که  ۱.۶۵میلیون بشــکه در روز باالتر از ســال گذشته خواهد بود.
اوپک پیشبینی کرد تولیدکنندگان خارج از این گروه امســال  ۵۹.۶۲میلیون

بشــکه در روز تولید کنند که  ۱.۷۲میلیون بشکه در روز باالتر از سال گذشته
خواهد بود .شرکتهای حفاری شیل آمریکا عامل حدود  ۸۹درصد از این رشد
هستند و کانادا ،برزیل ،انگلیس و قزاقستان نفت بیشتری تولید می کنند.طبق
آمار هفتگی اداره اطالعات انرژی آمریکا ،شــرکتهای آمریکایی  ۱۰.۷میلیون
بشکه در روز تولید دارند .آمریکا به سرعت به سطح تولید روسیه که حدود ۱۱
میلیون بشــکه در روز است ،نزدیک می شود.مجموع تولید نفت اوپک متشکل
از  ۱۴عضو در آوریل به  ۳۱.۹۳میلیون بشــکه در روز رسید که  ۱۲هزار بشکه
در روز نسبت به مارس افزایش داشت .افزایش تولید از سوی عربستان سعودی
با افت تولید در ونزوئال جبران شد .تولید ونزوئال به دلیل تداوم بحران اقتصادی

هر  ۱۵روز یک بحران برای واردکنندگان خودرو
ســال گذشــته میلیاردها تومان برای نمایندگیهای
خودروهــای خارجی در ایران ضرر به همراه داشــته
اســت و برای اتفاقات سال جاری فقط به کمک خدا
امیدواریــم .کوروش مرشــد ســلوک رییس انجمن
واردکننــدگان خــودرو ، ،با بیان ایــن مطلب گفت:
بی شــک در نیمه ابتدایی ســال جاری شوک بازار
خودروهای وارداتی وجود خواهد داشت و ما همچنان
در کما به سر میبریم.
وی ادامــه داد :ما هر روز در انتظار ابالغیههای جدید
دولتیها برای خودرو و واردات هســتیم و این مهم را
اساســا بعید نمیدانیم .دولت در  ۴ساله گذشته هر
 ۱۵روز یکبار برای واردکنندگان خودرو بحران ایجاد
کرده و این مهم را با کمک دســتورالعمل ،بخشنامه،
مصوبه دولتی و اســتانداردهای عجیب و غریب انجام
دادهاند.
عضو هیات مدیره صنــدوق ضمانت صادرات با بیان اینکه
بانکهای مرکزی اروپایی یک بانک مختص ایران تاسیس
کننــد گفت :اگر اروپا به دنبال حفظ برجام باشــد باید بر
ارتباطات بانکی خارج از ســوئیفت متمرکز شود.به گزارش
صندوق ضمانت صادرات ایران ،آرش شهرآئینی عضو هیات
مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار داشــت :شاید
برای اولین بار در طول تاریخ است که اروپا سعی دارد از زیر
چتر آمریکا خارج شده و مستقل عمل کند؛ به نظر میرسد
اروپا تا حد زیادی موتور محرک برجام اســت.وی افزود :با
اعالم مواضع جدید امریکا در قبال برجام ،ســطح ریسک
کشــوری افزایش خواهد یافت؛ نقش سازمانها و نهادهای
حمایتی از جمله صنــدوق ضمانت صادرات در قبال عبور
کم هزینه از چالش به وجود آمده پررنگ و تاثیر گذار است.
این مقام مســئول در صندوق ضمانت صادرات ایران افزود:
اگر در نتیجه مذاکرات وزارت خارجه از کشورهای اروپایی،
تضامین کافی اخذ شود ،یک شرایط خواهیم داشت و در غیر
این صورت شرایط دیگری را میتوان متصور شد.شهرآئینی
اظهار داشــت :به صورت کلی بایــد آمادگی الزم برای هر
وضعیتی را داشــته باشــیم؛ در گذشته نیز کشور با چنین

رییس انجمــن واردکنندگان خــودرو تصریح کرد:
تمامــی نمایندگیهای برندهای خارجــی در ایران
از افزایش تعرفهها و البته بســته شــدن سامانه ثبت
ســفارش در سال گذشته ضرر کرده اند و این مطلب
که اعالم میشــود ما از افزایــش تعرفه نفع میبریم؛
نادرست است.وی خاطرنشــان کرد :ما برای جبران
ضرر و زیان واردکنندگان خودرو شــکایت کرده ایم
و این مهم را تا پایان دنبال خواهیم کرد.
وي در ادامــه با بيــان اينکه تعييــن قيمت خودرو
ناشــي از سه مولفه کليدي شــامل قيمت تمام شده
در کارخانه مادر ،نرخ ارز و تعرفه گذاري است ،گفت:
نوسانات نرخ ارز و بعد از آن تعرفه گذاري روي قيمت
خودروي وارداتي تاثير مي گذارد.مرشد سلوک عنوان
کرد :در حال حاضر نوســانات نرخ ارز تاثير بيشتري
روي قيمت خودروهاي وارداتي دارد.

 ۴۲هزار بشــکه در روز در ماه آوریل کاهش داشــت.اوپک به همراه گروهی از
تولیدکنندگان خارج از این ســازمان شامل روســیه با هدف تقویت قیمتها و
حذف عرضه مازاد ،از ژانویه سال  ۲۰۱۸تولیدشان را حدود  ۱.۸میلیون محدود
کرده اند .این گروه بازگرداندن سطح ذخایر کشورهای صنعتی به میانگین پنج
ســاله را هدف گرفتهاند.طبق گزارش اوپک ،ذخایر نفت در کشورهای صنعتی
عضو ســازمان  OECDدر مارس به  ۹میلیون بشکه باالی میانگین پنج ساله
رسید که در مقایســه با  ۳۴۰میلیون بشکه باالی میانگین پنج ساله در ژانویه
ســال  ۲۰۱۷افت چشمگیری نشان میدهد .با این حال اوپک خاطرنشان کرد
این ذخایر همچنان  ۲۵۸میلیون بشکه باالتر از سطح ثبت شده در ژانویه سال
 ۲۰۱۴هستند.اوپک درباره تغییرات در میزان محدودیت عرضه در نشست ماه
آینده خود بحث خواهد کرد .توافق نفتی قرار است تا پایان امسال اجرا شود.
هشدار اوپک نسبت به رشد جهانی
اوپک اعالم کرد آمار اخیر در کشــورهای صنعتی به ضعیف شــدن روند رشد
جهانی اشاره دارد .شاخص مدیران خرید در اقتصادهای بزرگ در آوریل عمدتا
ضعیف بود .در حالی که انتظار میرود از سرعت رشد کاسته شود ،آمار در اروپا
ضعیفتر از حد انتظار بوده اســت.در گزارش اوپک آمده است :در شرایطی که
نگرانی نسبت به تاثیر منفی افزایش نرخهای بهره به خصوص در آمریکا بر رشد
اقتصادی وجود دارد ،سیاســت تجاری و تحریمهای آمریــکا به ابهامات دامن
زده اســت .این گروه به تحریمهای جدید علیه روسیه ،تعرفههای آمریکا علیه
کاالهــای چینی و واردات فوالد و آلومینیــوم ،ادامه مذاکرات تجاری با چین و
پیمــان نفتا و تصمیم دونالد ترامپ ،رییس جمهور آمریکا برای خروج از برجام
اشــاره کرد و گفت :تاکنــون تاثیر این موارد بر اقتصــاد جهانی اندک بوده اما
نگرانیهایی در این خصوص افزایش یافته است.اوپک در گزارش اخیر به موضوع
خروج آمریکا از برجام اشاره نکرد.

سايپا بهدنبال توسعه همكاري علمي با مراكز دانشگاهي
مديرعامل گروه خودروســازي ســايپا گفت :ســايپا
همكاريهاي خــود با مراكز دانشــگاهي را با هدف
اســتفاده از دانــش بومي و خالقيتهــاي محققان
ايرانــي توســعه ميدهد .به گــزارش ســايپا نيوز،
محســن جهــرودي در جريان ديدار بــا عضو هيات
رئيســه مجلس شوراي اســامي ،جمعي از استادان
دانشگاهي ،محققان مراكز علمي تحقيقاتي و تعدادي
از دانشــجويان مقطع دكتــراي تخصصي اظهاركرد:
همــكاري صنعت و دانشــگاه بايد به ســمتي برود
كه محصوالت صنايع كشــور به ويژه خودروســازي
با همكاري و اســتفاده از دانــش روز مراكز علمي و
پژوهشي توليد شــود و اين صنايع در زمينه طراحي
مدلهاي مديريتي از تجربيات دانشــگاهيان استفاده
كنند.وي افزود :امروزه استفاده از روشهاي نوين در
حوزه بازاريابي و امور مشــتريان با استفاده از دانش

یک مقام مسئول در صندوق ضمانت صادرات پیشنهاد داد

مبادالت مالی غیراز مسیر سوئیفت

شــرایطی مواجه بوده و بر اساس تجربیاتی که کسب شده
باید هرچه سریع تر متناسب با شرایط روز ،تدابیر متناسب
را در دســتور کار قرار داد.وی با ذکر این نکته که مســائل
بانکی از مهمترین موضوعات این جریان خواهد بود ،گفت:
عدم دسترسی به ســوئیفت ،اخالل در روابط کارگزاری و
چالشهای پیش روی تعامالت بانکی از جمله مشــکالت
احتمالی پیش روست و باید برای آنها روشهای جایگزین
اندیشید.عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات بر نقش
اروپا در این جریان تاکید کــرد و گفت :اگر اروپا به دنبال
حفظ برجام باشد باید بر ارتباطات بانکی خارج از سوئیفت
متمرکز شود و در صورت لزوم بانکهای مرکزی کشورهای
اروپایی یک بانک مختص ایران تاســیس کنند که به دلیل
عدم معامالت دالری با آمریکا تحریم پذیری دشواری داشته
باشد؛ این بانک میتواند با تکیه بر حاشیه امن سهام داران

خود ،بدون ترس از تحریمهــای آمریکا موانع را دور بزند.
شهرآئینی اذعان داشت :این وضعیت فرصت خوبی است تا
اروپا نشان دهد که تصمیم اروپا یک تصمیم سیاسی مبتنی
بر حفظ برجام اســت و با این حرکت اســتقالل خود را از
امریکا نمایش خواهد داد؛ به هرحال نباید فراموش کرد که
این اروپاست که از خروج از برجام لطمه میبیند نه آمریکا.
به گفته وی  ،به دلیل سهم اروپا از بازار ایران ،بار بر هم زدن
برجام بر دوش اروپاســت و خــروج یکی از اعضا به صورت
یکطرفه اروپــا را در موقعیتی قرار داده که باید تصمیمات
حساب شده ،مبتنی بر منافع و دقیقی اتخاذ کند که کالن
ترین آن ،تصمیم برای تشــکیل یک بانک اختصاصی برای
ایران است .وی در ادامه افزود :دومین حرکت اروپا میتواند
ایجاد یک مسیر دسترسی جایگزین به جای سوئیفت باشد؛
چرا که سوئیفت کامال قابل رصد است و به راحتی میتواند

روز از جمله اموري اســت كه بايد بيش از گذشــته
در صنايع خودروســازي مورد توجه قــرار گيرد كه
مجموعه گروه ســايپا با درك اين موضوع ،به دنبال
استقرار روشهاي نوين است.به گفته مديرعامل گروه
خودروســازي ســايپا اين مجموعه باتوجه به برنامه
ريزي براي الگوبرداري از دانش روز جهاني ،همكاري
با برندهاي معتبر بينالمللــي و تالش براي طراحي
و ســاخت محصوالت جديد مبتني بر دانش روز ،در
مسير تبديل شــدن به يك خودروساز جهاني گام بر
مي دارد و الزمه اين امر را نيز توسعه همكاري با مراكز
علمي و پژوهشــي كشور ميداند .جهرودي همچنين
به لزوم هم افزايي ميان صنعت و دانشگاه اشاره كرد
و گفت :دانشگاهيان و محققان مراكز پژوهشي كشور،
مدلهاي متنوعي را در عرصه مديريت و بنگاه داري
از كشورهاي پيشرفته اقتباس كرده است.
منجر به آسیب اعضا شود؛ در نهایت تضامین مکفی که باید
اروپا در قبال قراردادهای منعقد شــده بــا ایران ارائه کند.
شــهرآئینی بر نقش مهم صندوق ضمانــت صادرات ایران
تاکیــد کرد و گفت :در حال حاضر جایگاه صندوق ضمانت
صادرات در مرتبه کالن تری نســبت به گذشته قرار دارد و
باید دید فضای کلی کشــور نه تنها در حوزه صادرات بلکه
مباحث سرمایه گذاری و واردات چه تاثیری از پیشامدهای
آتــی خواهد داشــت .همه تالش ما در ایــن میان کاهش
هزینه مبادالت است.این عضو هیات مدیره صندوق ضمانت
صادرات اذعان داشــت :در هر صــورت جریان تجارت بین
الملــل ادامه دارد و نباید فراموش کرد که حجم تجارت ما
با دنیا ما در شرایط سخت تحریم باالی  ۱۰۰میلیارد دالر
بوده است .به هر حال موانع بانکی و هزینههای انتقال غیر
منصفانــه ای در پیش رو خواهد بود که الزم اســت بانک
مرکزی تدابیر مناسبی برای کاهش آنها بیاندیشد.وی اعالم
کرد :نشســتهای مختلفی در کل سیســتم بانکی و مالی
کشور در حال برگزاری است و قطعا پس از اجماع به اطالع
عموم خواهد رســید؛ اما در این مرحله نمیتوان به صورت
فردی اظهارنظر کرد.

