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وزیر نفت :

برای دور زدن تحریمها و
صادرات نفت شبانه روز می کوشیم

«بیــژن نامــدار زنگنــه»
وزیــر نفــت ایــران گفــت:
«مــا شــب و روز مــی
کوشــیم تــا راههایــی را
پیــدا کنیــم کــه بتوانیــم بــا
دور زدن تحریمهــا نفــت
خــود را صــادر کنیــم».
زنگنــه در ایــن گفتوگــو بــا بلومبــرگ کــه پیــش از
برگــزاری نشســت کشــورهای اوپــک و غیراوپــک در ویــن
انجــام شــد تأثیــر منفــی تحریمهــا بــر اقتصــاد ایــران
را رد نکــرد امــا خاطرنشــان کــرد« :البتــه ایــن مســاله
بیانگــر ایــن نیســت کــه مــا مقاومــت نمیکنیــم».
وزیــر نفــت گفــت« :تاثیــرات منفــی تحریمهــا بــر
اقتصــاد جمهــوری اســامی ایــران بــه ایــن مفهوم نیســت
کــه مــا در برابــر ایــن تحریمهــای ناعادالنــه و غیرقانونــی
مقاومــت نمیکنیــم ».وی در پاســخ بــه ســوال بلومبــرگ
کــه پرســید« :شــما قبــ ًا اشــاره کــرده بودیــد کــه
اینســتکس بــدون فــروش نفــت بــه اروپــا ،کاراییهــای
الزم را نــدارد ،امــا بــر اســاس تحریمهــای اعمــال شــده
آمریــکا ،واردات نفــت ایــران بــرای کشــورهای اروپایــی
بــا دشــواریهای زیــادی همــراه شــده اســت .آیــا فکــر
میکنیــد ایــن مســئله ،اینســتکس را از مســیر خــود
خــارج میکنــد؟» خاطرنشــان کــرد« :کامــا روشــن
اســت کــه بــدون انتقــال پــول نفــت ،اینســتکس عملکــرد
خوبــی نخواهــد داشــت».
نامــدار زنگنــه همچنیــن بــا اشــاره بــه اصالحــات مدنظــر
جمهــوری اســامی ایــران کــه در منشــور همــکاری
اوپــک و غیراوپــک اعمــال شــد ،گفــت« :پــس از یــک
گفتگــوی طوالنــی ،همــه مــا توافــق کردیــم عبارتــی در
ایــن اساســنامه بگنجانیــم کــه بیانگــر ایــن مســاله باشــد
کــه ایــن چارچــوب هیــچ تأثیــری بــر اوپــک نــدارد و
اوپــک بــر اســاس اساســنامه و راهــکاری کــه بــرای
تصمیمگیــری اتخــاذ میکنــد ،بــه حیــات خــود ادامــه
میدهــد».
وزیــر نفــت ایــران بــا اشــاره بــه مهمتریــن تغییــرات
ایــن اساســنامه افــزود« :مســئله دوم کشــورهایی
بودنــد کــه میاندیشــیدند بایــد از حکومتهایشــان
اجــازه دریافــت کننــد و مــا آن را در اساســنامه اشــاره
کردیــم ».وی گفــت« :مســاله ســوم کــه توافــق کردیــم
ایــن بــود کــه ریاســت و نیابــت ریاســت ایــن ســازمان
بایــد بــه صــورت ســالیانه میــان کشــورهای عضــو بــه
گــردش در آیــد».

سیب زمینی رکورددار افزایش قیمت شد
بیشــترین افزایــش قیمــت اقــام خوراکــی در خــرداد
امســال در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال بــا رشــد
 ۲۹۶.۸درصــدی بــه ســیب زمینــی تعلــق گرفــت.
مرکــز آمــار ایــران گــزارش داد :بیشــترین افزایــش قیمــت
اقــام خوراکــی در خــرداد امســال نســبت بــه اردیبهشــت،
مربــوط بــه اقــام «ســیب زمینــی» بــا  ۱۳.۲درصــد
افزایــش« ،پرتقــال محصــول داخــل» بــا  ١٠.٣درصــد
افزایــش و «برنــج ایرانــی درجــه یــک» بــا  ١٠.٢درصــد
افزایــش بــوده اســت.
همچنیــن در خــرداد امســال ،اقــام «پیــاز» بــا ٣٨.٩
درصــد« ،خیــار» بــا  ١٩.٦درصــد و «تخــم مــرغ ماشــینی»
بــا  ١٢.٦درصــد نســبت بــه مــاه قبــل بیشــترین کاهــش
قیمــت را داشــتهاند.
بیشــترین افزایــش قیمــت نســبت بــه مــاه مشــابه ســال
قبــل (خــرداد  )١٣٩٧مربــوط بــه اقــام «ســیب زمینــی»
بــا  ۲۹۶.۸درصــد افزایــش« ،رب گوجــه فرنگــی» بــا
 ٢٤٥.٦درصــد افزایــش« ،پیــاز» بــا  ١٥٦.٤درصــد
افزایــش« ،گوجــه فرنگــی» بــا  ١٤٣.٩درصــد افزایــش و
«شــکر» بــا  ١١٩.٤درصــد افزایــش اســت.

صنعت ،معدن و تجارت
مدیرعامل بانک مهر ایران خبر داد :

تسهیالت قرضالحسنه  ۲۰میلیونی به دانشجویان پیام نور
مدیرعامــل بانــک قرضالحســنه مهــر ایــران از پرداخــت
تســهیالت قرضالحســنه کمــک شــهریه تــا ســقف ۲۰۰
میلیــون ریــال بــه دانشــجویان دانشــگاه پیامنــور خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،مرتضــی اکبــری در مراســم انعقــاد
تفاهمنامــه بیــن بانــک قرضالحســنه مهــر ایــران و
دانشــگاه پیامنــور ،اظهــار کــرد :بــر اســاس ایــن تفاهمنامــه
تســهیالت قرضالحســنه کمــک هزینــه شــهریه بــه
دانشــجویان معرفیشــده از ســوی ایــن دانشــگاه طبــق
شــرایط تفاهمنامــه ،ضوابــط جــاری بانــک و بــه میــزان
تمامــی ترمهــای مجــاز اعالمــی توســط دانشــگاه پرداخــت
میشــود .وی افــزود :در ایــن راســتا ،دانشــجویان هریــک از
دانشــجویان متقاضــی میتواننــد در صــورت معرفــی کتبــی
از ســوی دانشــگاه پیامنــور بــه شــعب بانــک مهــر ایــران
مراجعــه کــرده و طبــق ضوابــط بانــک و بــا توجــه بــه مبلــغ
تأییــد شــده از ســوی دانشــگاه ،تــا ســقف  ۲۰۰میلیــون ریــال
تســهیالت قرضالحســنه دریافــت کننــد.
مدیرعامــل بانــک قرضالحســنه مهــر ایــران بــا بیــان اینکــه
ایــن تســهیالت بــر مبنــای عقــد قرضالحســنه و بــا کارمــزد
کمتــر از چهــار درصــد بــر اســاس مانــده بدهــی ســاالنه

بــرای هــر دانشــجو محاســبه میشــود ،تصریــح کــرد :مــدت
بازپرداخــت تســهیالت اعطایــی حداکثــر  ۴۸ماهــه و بــه ازای
هــر ســال تحصیلــی  ۱۲قســط مطابــق بــا مقطــع تحصیلــی و
اعــام دانشــگاه اســت.
بــه گفتــه اکبــری ،بانــک مهــر ایــران بــه منظــور رفــاه حــال
دانشــجویان ،امــکان ورود آنهــا بــه ســامانههای افتتــاح
حســاب و پرداخــت تســهیالت آنالیــن را فراهــم کــرده و
دانشــجویان میتواننــد پــس از افتتــاح حســاب و تشــکیل
پرونــده ،تســهیالتی معــادل بــا کل شــهریه تقریبــی خــود تــا
زمــان فارغالتحصیلــی بــه صــورت یکجــا دریافــت کننــد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه تفاهمنامــه دیگــری بــا
ایــن دانشــگاه ،گفــت :تســهیالت دیگــری بــه صــورت
قرضالحســنه بــرای بهبــود وضعیــت رفاهــی و معیشــت
کارکنــان و اســاتید دانشــگاه پیــام نــور پرداخــت میشــود
کــه بخــش زیــادی از ایــن افــراد را در برمیگیــرد و از امــروز
نیــز عملیاتــی میشــود.
مدیرعامــل بانــک قرضالحســنه مهــر ایــران در ادامــه از
پرداخــت تســهیالت قرضالحســنه تشــویقی بــه حافظــان
قــرآن ایــن دانشــگاه خبــر داد و گفــت کــه مبلــغ ایــن

تســهیالت بــر اســاس پیشــنهاد دانشــگاه انجــام خواهــد شــد.
اکبــری بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته یــک میلیــون و
 ۲۳۰هــزار فقــره تســهیالت قرضالحســنه پرداخــت کردیــم،
اظهــار کــرد :در ســال جــاری برنامهریــزی کردیــم کــه ۱.۵
میلیــون فقــره وام قرضالحســنه بــه مبلــغ  ۱۵هــزار میلیــارد
تومــان پرداخــت کنیــم کــه در ســه ماهــه نخســت ســال
جــاری حــدود  ۳۵۰هــزار فقــره وام بــه مبلــغ  ۳,۷۰۰میلیــارد
تومــان پرداخــت شــده اســت.
در ایــن مراســم ،همچنیــن زمانــی ،رئیــس دانشــگاه پیــام نــور
بــا بیــان اینکــه ایــن دانشــگاه بزرگتریــن دانشــگاه دولتــی
ایــران اســت ،تصریــح کــرد :گرچــه ایــن دانشــگاه دولتــی
اســت امــا بخشــی از هزینــه تحصیــل بــه صــورت شــهریه
از دانشــجویان گرفتــه میشــود کــه بــا توجــه بــه شــرایط
اقتصــادی حاضــر ممکــن اســت تهیــه ایــن بخــش از هزینــه
تحصیــل نیــز بــرای خانوادههــا دغدغ ـهزا باشــد و در همیــن
راســتا تــاش کردیــم تــا ایــن دغدغــه را برطــرف کنیــم.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی :

مجلس از خودکفایی صنعت خودرو حمایت می کند
نماینــده مــردم شــهرضا و دهاقــان در مجلــس شــورای
اســامی گفــت :مجلــس تــاش میکنــد بــا همــکاری ســایر
نهادهــا ،صنعــت خــودرو را در مســیر خودکفایــی و اســتفاده
از ظرفیتهــای داخلــی حمایــت کنــد.
«ســمیه محمــودی» در گفــت وگــو بــا ایرنــا افــزود:
تحریمهــا و محدودیتهــای موجــود ،زمینــه تــاش
صنعــت خــودرو و بســیاری دیگــر از صنایــع را بــرای قطــع
وابســتگی و رشــد و توســعه مبتنــی بــر ظرفیتهــای
داخلــی فراهــم کــرده اســت.
وی تاکیــد کــرد :حفــظ جریــان تولیــد خــودرو میتوانــد
اقدامــی در جهــت مقابلــه بــا دشــمنان ملــت ایــران باشــد
کــه یکــی از مهمتریــن صنایــع کشــور را تحریــم کردنــد.
محمــودی بــه بازدیــد اخیــر خــود از گــروه ســایپا و

رکوردشــکنی روزانــه ایــن خودروســاز در تولیــد اشــاره
کــرد و گفــت :همــواره بــا مدیریتهــای درســت و مناســب
میتــوان شــرایط دشــوار از جملــه تحریــم هــا را پشــت ســر
گذاشــت و تهدیدهــا را بــه فرصــت تبدیــل کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،ســایپا در هفتــه گذشــته  ۱۰هــزار
خــودرو را تکمیــل و تجاریســازی کــرد.
بــه گفتــه «علــی شــیخ زاده» قائــم مقام گــروه خودروســازی
ســایپا در امــور تولیــد ،ایــن شــرکت قصــد دارد از مــاه
آینــده ،هفتــهای  ۱۲هــزار خــودرو را تکمیــل و بــه بــازار
عرضــه کنــد کــه بــا اجــرای آن ،تعــداد محصــوالت قابــل
عرضــه ســایپا بــه  ۵۰هــزار خــودرو در مــاه خواهــد رســید.
نماینــده مــردم شــهرضا و دهاقــان در مجلــس شــورای
اســامی ،در ادامــه برنامــه ســایپا در توســعه همــکاری بــا

شــرکتهای دانشبنیــان و صنعتگــران داخلــی را حرکتــی
رو بهجلــو برشــمرد و گفــت :خودروســازان داخلــی بــه ویــژه
ســایپا در تالشــند وابســتگی خــود بــه منابــع خارجــی را
کاهــش دهنــد.
محمــودی ادامــه داد :بــه طــور قطــع مدیریــت غیرسیاســی
بــر مبنــای شایستهســاالری ،منتهــی بــه نتایــج مطلــوب
میشــود .وی گفــت :در صــورت ادامــه ارتبــاط ســایپا بــا
شــرکتهای دانشبنیــان و صنعتگــران بــرای افزایــش و
تعمیــق داخلیســازی قطعــات خــودرو ،ایــن خودروســاز بــه
حداکثــر خودکفایــی دســت خواهــد یافــت.

وزیر نیرو :

یک نیروگاه  ۱۰۰مگاواتی در مرز مشترک ایران و ارمنستان احداث می شود
وزیــر نیــرو گفــت :بخــش خصوصــی ارمنســتان یــک نیــروگاه
 ۱۰۰مگاواتــی بــرق آبــی در نزدیکــی مــرز ایــران احــداث کــرده
و بــرق آن را بــه ایــران عرضــه میکنــد.
«رضــا اردکانیــان» در حاشــیه شــانزدهمین اجــاس کمیســیون
مشــترک همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری ایــران و ارمنســتان
در جمــع خبرنــگاران افــزود :احــداث ایــن نیــروگاه یکــی از
توافقهــای ایــن اجــاس اســت.
وی ســرعت دادن بــه احــداث خــط ســوم انتقــال بــرق بیــن
دو کشــور را از دیگــر مفــاد توافــق دانســت و ادامــه داد :مقــرر
شــد تــا ســال  ۲۰۲۰ایــن خــط عملیاتــی شــود .وی افــزود:
بــا احــداث خــط ســوم انتقــال بــرق ظرفیــت انتقــال بــرق بــه

ارمنســتان بــه یــک هــزار مــگاوات خواهــد رســید.
وزیــر نیــرو بــه انجــام مذاکــره دربــاره افزایــش میــزان صــدور
گاز ایــران بــه ارمنســتان در ایــن اجــاس اشــاره کــرد و گفــت:
افزایــش میــزان صــادرات گاز بــه صــورت تهاتــر بــا ســایر
کاالهــای مــورد نیــاز ایــران خواهــد بــود.
وی مذاکــره دربــاره افزایــش ارتبــاط کریــدور شــمال جنــوب
بیــن روســیه ،گرجســتان ،ارمنســتان و ایــران بــرای تبــادل
انــرژی را از دیگــر محورهــای ایــن اجــاس برشــمرد .وی از
مذاکــره بــا طــرف ارمنســتانی در بــاره پایــش آلودگــی رود ارس
بــه عنــوان یکــی دیگــر از محورهــای ایــن اجــاس خبــر داد.
اردکانیــان بــه تــاش بــرای تشــویق بخــش خصوصــی

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران:

تولید کنندگان نیازمند حمایت دولت در شرایط سخت اقتصادی هستند
رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق تهــران گفــت :امــروز در
شــرایط جنــگ اقتصــادی یکطرفــه تولیدکننــدگان بــه حمایــت،
همســویی و هــم افزایــی دولــت بــا بخــش خصوصــی نیــاز
دارنــد تــا موفــق شــوند« .علــی فارغــی» در مراســم پنجمیــن
همایــش بیــن المللــی و نمایشــگاه جانبــی خــوراک دام؛ طیــور
و آبزیــان ایــران فیداکســپو  ۲۰۱۹اظهارداشــت :بــا توجــه بــه
شــرایط ســخت اقتصــادی تولیــد کننــدگان ،فعــاالن اقتصــادی

و تجــار رزمنــدگان خــط مقــدم ایــن جنــگ هســتند کــه
مــورد بــی مهــری مســئوالن و مــردم قــرار گرفتهانــد .وی بــا
بیــان اینکــه طــی  ۶مــاه گذشــته تولیــد کننــدگان صنعــت
مــرغ گوشــتی روی هــر کیلوگــرم نزدیــک  ۳هزارتومــان ضــرر
میدهنــد اظهارداشــت :قیمــت تمــام شــده مــرغ گوشــتی بیــش
از  ۱۳هزارتومــان اســت ،بــا ایــن وجــود تولیــد کننــدگان ایــن
محصــول را زیــر قیمــت تمــام شــده عرضــه میکننــد و ســتاد

کشــورمان بــرای حضــور در منطقــه آزاد تجــاری بــا کشــور
ارمنســتان اشــاره کــرد و گفــت :بایــد بخــش خصوصــی
بــرای حضــور در بــازار ارمنســتان و از ایــن طریــق ســایر
کشــورهای عضــو اتحادیــه اوراســیا منســجمتر عمــل کــرده
و از تــکروی پرهیــز کنــد .وزیــر نیــرو بــه صــادرات روزانــه
یــک میلیــون متــر مکعــب گاز بــه ارمنســتان اشــاره کــرد و
گفــت :ظرفیتهــای ایــن بخــش بیشــتر اســت بــه نحــوی کــه
میتــوان آن را چهــار برابــر کــرد.
تنظیــم بــازار بــه دنبــال تشــکیل پرونــده و اعمــال جریمــه اســت.
فارغــی بــا اشــاره بــه اینکــه واحــد هــای تولیــدی بــا  ۴۰درصــد
ظرفیــت کار میکننــد و همیشــه متضــرر هســتند ،گفــت :تولیــد
کننــدگان نیــاز بــه حمایــت دولــت دارنــد ،زیــرا تصمیــم گیــری
زمــان جنــگ بــا تصمیــم گیــری در شــرایط عــادی بســیار
متفــاوت اســت .رئیــس کمیســون کشــاورزی اتــاق تهــران برخــی
تصمیمهــا را مناســب ،امــا اجــرای انهــا را ناموفــق بیــان کــرد
و افــزود :تصمیــم گیــری وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای توزیــع
نهادههــای دامــی در پایــان ســال  ۹۷مناســب بــود ،امــا بــه
دلیــل اجــرای نامطلــوب ایــن تصمیــم گیــری آنگونــه کــه الزم
باشــد ،درحمایــت از تولیــد کننــدگان اجرایــی نشــد.

