
ساماندهی 15 درصد نیروهای قراردادی 
در سال جاری

کاهش قیمت ها 
در بازار خودرو

گروه اقتصادی :15 درصد نیروهای مازاد بر 10 درصد ظرفیت سازمان ها برای جذب نیروهای قراردای 
در سال جاری ساماندهی می شوند.

محمود عس��کری آزاد- جانشین سرپرست معاونت توس��عه مدیریت و سرمایه انسانی- در مورد تعیین 
تکلیف پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی در دولت قبل گفت: همانطور که پیش از این اعالم کردیم این 
مجوز در اختیار س��ازمان ها در اس��تان ها قرار دارد که در صورت بر آورد هزینه ها و تامین مالی و بر حسب 

نیاز استخدام را انجام دهند.
وی ادام��ه داد: اس��تنخدام پذیرفته ش��دگان منوط به موافقت معاونت برنامه ری��زی در تامین منابع مالی 

است.
به گفته عسکری آزاد نیروهای پذیرفته شده در آزمون های استخدامی به زودی تعیین تکلیف می شوند.

جانشین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس همچنین با اشاره به تصمیم اخیر معاونت توسعه در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی 
گفت: بر اساس این بخشنامه 15 درصد نیروهای مازاد بر پذیرش ظرفیت 10 درصدی نیروهای قراردادی در سال جاری ساماندهی می شوند.

عسکری آزاد تاکید کرد: این ساماندهی به معنای اخراج و یا تعدیل کارکنان نیست.

گ��روه اقتصادی :دبیر انجمن خودروس��ازان  ای��ران گفت: با آغاز ش��ماره گذاری خودروهای داخلی با 
استاندارد آالیندگی یورو 2، قیمت این محصوالت در بازار آزاد کاهش خواهد یافت.

احم��د نعمت بخ��ش  اظهار کرد: به دلیل تاخیر در ابالغ مصوبه هی��ات دولت درباره تعیین زمان ارتقای 
اس��تاندارد آالیندگی خودروها به یورو 4، پلیس از ابتدای امسال شماره گذاری خودروهای یورو 2 را متوقف 

کرده است.
وی با بیان این که با این حال با توجه به مصوبه دولت ش��ماره گذاری خودروهای یورو 2 به زودی آغاز 
خواهد ش��د، خاطرنش��ان کرد: هم اکنون حدود 35 هزار دستگاه خودروی س��واری یورو 2 تولید و در انتظار 

شماره گذاری است که عرضه آن ها تاثیر مثبتی بر قیمت ها و کاهش آن  در بازار آزاد خواهد داشت.
دبیر انجمن خودروس��ازان  ایران ادامه داد:  به عنوان دبیر انجمن خودروس��ازان تعهد می کنم که اگر اجازه دهند قیمت خودروها در حاش��یه بازار تعیین 

شود قیمت این محصوالت در بازار آزاد کاهش می یابد.
وی افزود: هم اکنون به دلیل تفاوت قابل توجه قیمت کارخانه و بازار آزاد خودروها بیش��تر تقاضای خرید خودرو از خودروس��ازان مربوط به دالالن و 

واسطه ها و نه مصرف کنندگان واقعی است.
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سی.ان.جی 450 تومان شد  
گروه اقتصادی :نرخ جدید حامل های انرژی 
در مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها باالخره 
تکمیل شد و بر این اساس نرخ هر  مترمکعب گاز 
طبیعی فش��رده   (CNG)  بالغ بر 4500 ریال شد  . بر 
اس��اس ابالغیه هیأت وزیران قیمت هر لیتر بنزین 
موتور در بخش حمل و نقل به ترتیب 7000 ریال 
(قیم��ت  اول) و 10000 ریال (قیمت دوم) و بنزین 
س��وپر هر لیتر 8000 ریال (قیمت اول) و 11000 
ریال (قیمت دوم)  است . قیمت نفت گاز نیز در بخش 
صنعت (تا س��قف سه میلیون لیتر در روز، هر لیتر 
2500 ریال و بیش از سه میلیون  لیتر در روز 5000 
ریال تعیین شده است  . بر اساس مصوبه نرخ نفت گاز 
در بخ��ش حمل و نقل به ازای هر لیتر 2500 ریال 
(قیمت اول) و 5000 ریال   (قیمت دوم)است . همچنین 
قیمت نفت گاز کشاورزی (تا سقف 10 میلیون لیتر 
در روز) 2500 ری��ال و بی��ش از 10 میلیون لیتر در 
 روز 5000 ریال محاسبه می شود . قیمت هر کیلوگرم 
گاز طبیعی فشرده  (CNG)  ، در بخش حمل و نقل 
6520 ریال و نرخ گاز مایع مصارف حمل و  نقل به 
ازای هر کیلو 6500 ریال تعیین شد  . همچنین نرخ هر 
لیتر سوخت شرکت های هواپیمایی ایرانی مسافربری 
برای پروازهای داخلی و خارجی 5000  ریال است 
و قیمت هر لیتر س��وخت شرکت های هواپیمایی 
ایران��ی باربری برای پروازه��ای داخلی و خارجی 
نیز بر  اس��اس نرخ بین المللی تعیین می شود . میزان 
سهمیه های تخصیصی به گروه های مختلف به روال 
گذشته و نرخ های مقرر در تصویب نامه با احتساب 

 مالیات و عوارض متعلقه قانونی است  . 

 مشکالت مالی هم چنان
 سد راه مگری است

گ��روه اقتصادی :قائم مقام وزیر نیرو در امور 
بین الملل در مورد آخرین وضعیت نیروگاه مگری 
در حوزه ارس که با همکاری ایران و ارمنستان باید 
ساخته ش��ود، گفت: کارهای مربوط به اجرای این 
پروژه در حال پیگیری اس��ت اما هنوز بحث تامین 
مال��ی یکی از مواردی اس��ت که باید حل ش��ود.
اسماعیل محصولی با اشاره به این که شرکت مجری 
که از طرف ایران معرفی شده باید تامین اعتبار شود تا 
کار اجرایی آغاز گردد، گفت: باید منتظر ماند تا ببینیم 
چه زمانی تامین مالی صورت می گیرد.وی در مورد 
پیش بینی زم��ان آغاز عملیاتی پروژه مگری و حل 
مشکل مالی سخنی نگفت و تاکید کرد: باید منتظر 
باش��یم.کلنگ نیروگاه در سال 91 با حضور وزرای 
نیروی دو کشور ایران و ارمنستان در خاک ارمنستان 
زده ش��د. این نیروگاه قرار اس��ت به دست مجری 
ایرانی ساخته شود اما تاکنون مشکالت مالی آن حل 
نشده است.نیروگاه مگری قرار بود که با استفاده از 

تسهیالت صندوق توسعه ملی احداث شود.

خط لوله صلح محور مذاکرات 
نواز شریف در تهران

گروه اقتصادی :نخست وزیر پاکستان این ماه 
در سفر به تهران انتظار می رود درباره پروژه واردات 
گاز از ایران مذاکره کند. به نقل از روزنامه دائون منابع 
آگاه گفتند: انتظار می رود نواز شریف نخست وزیر 
پاکستان در روزهای 11 و 12 ماه می  در سفر به ایران 
درباره پروژه خط لوله گاز ایران - پاکستان مذاکره 
کند.در جریان تحوالت سریع ژئوپلتیک در منطقه 
نخست وزیر پاکس��تان در ماه جاری به ایران سفر 
خواهد کرد.یک منبع دیپلماتیک به روزنامه دائون 
گفت: نخست وزیر در روزهای 11 و 12 ماه جاری 
سفر رس��می دو روزه ای به ایران خواهد داشت و 
در جریان این سفر با حسن روحانی رییس جمهور 
ایران – دیدار خواهد کرد.روابط دو جانبه وضعیت، 
سیاسی منطقه و توافق نامه های مختلف از محورهای 
مذاکره نواز شریف در تهران خواهد بود.در این سفر 
اسحاق دار – وزیر دارایی، شاهد خان عباسی – وزیر 
نفت و منابع طبیعی، خرم دستگیر  وزیر بازرگانی و 
سرتاچ عزیز – معاون نخست وزیر پاکستان در امور 
امنیت ملی و خارجه – همراه نواز شریف خواهند 

بود.

گروه اقتصادی :وزیر نیرو با اشاره به وقوع بحران 
کم آبی و خشکس��الی ش��دید منابع آب در ایران دالیل 
خش��ک شدن دریاچه های  بزرگ کشور را تشریح کرد 
و گفت: با مجموع اقدامات تابس��تان امسال جیره بندی 

آب و برق نداریم. 
حمیدرضا چیت چیان در نشست علنی روز یکشنبه 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مسئله آب چالش 
اصلی در  هزاره سوم برای همه جهان است، گفت: براساس 
گزارش های سازمان ملل در اجالس جهانی مکزیک در 
سال   2006 بیشتر از 1.2 میلیارد نفر از جمعیت جهان یعنی 
20 درصد آنها از دسترسی به آب بهداشتی محروم بودند 
 و متاسفانه پیش بینی شده است این رقم در سال 2025 به 

40 درصد جمعیت 9 میلیاردی آن زمان برسد. 
وی افزود: این آمار نشان دهنده آن است که مسائل 
مرتبط با آب روزبه روز در جهت وخامت و حادتر شدن 
حرک��ت  می کند و این نیازمند آن اس��ت که ما در تمام 
برنامه ریزی ها با دقت و مراقبت کامل عمل کنیم تا بتوانیم 

مدیریت  صحیحی را بر منابع آب اعمال کنیم. 
چیت چیان با بیان اینکه کشور ما در منطقه خشک 
و نیمه خشک قرار دارد، گفت: در 10 سال گذشته شاهد 
بودیم که  متوسط بارش در کشور از 250 میلی متر به 242 
میلی متر در س��ال کاهش پیدا کرده و ما با مسائل بسیار 

جدی در  بخش آب و منابع آبی روبرو هستیم. 
این عضو کابینه دولت تدبیر و امید افزود: در نتیجه 
خشکسالی های پی درپی و تغییرات اقلیمی مجموع منابع 
آب  تجدیدش��ونده کش��ور ما که تا 10 سال پیش 130 
میلیارد مترمکعب برآورد می شد، با کمال تأسف به 120 

میلیارد  مترمکعب کاهش پیدا کرده است. 
این مقام مسئول تصریح کرد: در اوایل انقالب میزان 
آب تجدیدشونده به ازای هر ایرانی 4 هزار مترمکعب در 
 س��ال بود که در حال حاضر در نتیجه تحوالت در اقلیم 
و افزای��ش جمعیت این میزان از 1600 مترمکعب کمتر 

 است. چیت چیان ادامه داد: مطابق برآوردهای بین المللی، 
کشورهایی که کمتر از 1700 مترمکعب به ازای هر نفر 
آب  تجدید شونده داشته باشند، کشورهایی در تنش آبی 
هستند و اگر منابع آبی آنها از یک هزار مترمکعب کاهش 

پیدا  کند، آن مناطق دچار بحران آبی خواهند شد. 
وزیر نیرو افزود:  با اینکه متوسط آب تجدیدشونده 
در کشور ما کمتر از 1600 مترمکعب است، اما توزیع آن 
در  مناطق مختلف کشور یکسان نیست، به نحوی که در 
برخی مناطق مانند شمال غرب کشور وضعیت مناسب 
است،  اما در شرق دریاچه ارومیه میزان آب سرانه کمتر از 
600 مترمکعب است.    وی در ادامه به وضعیت بارش در 
استان های مختلف اشاره کرد و گفت: میزان بارش تعداد 
قابل توجهی از استان ها  نسبت به متوسط بارش 46 سال 
قبل به صورت بارزی کاهش یافته است، مثال در استان 
البرز و استان سمنان 45  درصد نسبت به متوسط کاهش 
داش��ته ایم و اس��تان های غربی و شمال شرق بارش های 
بیشتری داش��ته اند و مجموعاً در  کشور 7 درصد میزان 

بارش ها از متوسط کمتر بوده است. 
چیت چیان با اش��اره به اینک��ه در برخی از مناطق 
وضعیت منابع آبی حاد اس��ت، گفت: در دنیا این نتیجه 
حاصل شده  است که اگر در کشوری کمتر از 20 درصد 
منابع آبی تجدیدشونده را مصرف کنند، آن کشور از نظر 
منابع آب  پایدار است و اگر تا 40 استفاده شد، این قابل 
تحمل است و اگر بیش از 40 درصد باشد، آن کشور در 
مرحله تنش  آبی بوده اس��ت و اگر کشوری بیش از 60 
درصد از منابع آبی خود را استفاده کند، در مرحله بحران 
آبی قرار دارد. وزیر نیرو گفت: مصرف آب در کش��ور ما 
96 میلیارد مترمکعب است که در مقایسه با 120 میلیارد 
مترمکعب کل  آب تجدیدشونده کشور نشان دهنده آن 
است که ما 80 درصد از منابع آب کشور خود را استفاده 
می کنیم، در حالی که  حد بحران 60 درصد بود و ما 20 
درصد بیش از آنچه که در دنیا به عنوان بحران تعیین شده 

مصرف می کنیم. وی به چند مورد از نشانه های بحران در 
منابع آب اشاره کرد و گفت: اولین مورد به خشک شدن 
تاالب ها و  دریاچه های داخلی کش��ور می پردازد مانند 
دریاچه ارومیه و تاالب بختگان که گویای این مسئله است 
و اگر  وضعیت مصرف کننده به همین منوال پیش رود 
شرایط حادتر خواهد شد. چیت چیان بحران منابع آب زیر 
زمینی را از دیگر نشانه های بحران در منابع آب خواند و 
گفت: یکی از آس��ان  ترین راه های تأمین آب استفاده از 
چاه ها است که بیش از نیمی از آب مورد نیاز کشور از 

طریق این آب ها تأمین  می شود. 
وزیر نیرو ادامه داد: متاس��فانه چاه های غیر مجاز 
زیادی حفر ش��ده اند و از سوی دیگر چاه های مجازی 
که پروانه  صادر ش��ده برای برداش��ت آب دارند بیش از 
حد مجاز از آنها آب برداشت شده به گونه ای که در طی 
سالیان گذشته   100 میلیارد متر مکعب از ذخایر استاتیک 
سفره های آب زیرزمینی کاهش یافته که این میزان در طی 

سال گذشته  به 11 میلیارد متر مکعب رسیده است. 
وی یادآور شد: این وضعیت به سرعت دشت های 
ما را به سمتی می برد که با اضافه کردن چاه ها و افزایش 
عمق  چاه ها امکان استحصال آب بیشتر فراهم نشود و 
به تدریج کشاورزی از بین رود و موجب شود تا مراکز 
جمعیتی  مجبور به جابجایی شوند. چیت چیان با بیان اینکه 
روان آب رودخانه ها نیز از دیگر نش��انه های بحران در 
منابع آب به شمار می رود افزود:  در 10 سال گذشته میزان 
روان آب رودخانه ها مجموعا به 46 درصد رسیده است 
در بلند مدت در 7 ماه اول سال  آبی حدود 53 میلیارد متر 
مکعب جریان آبی داشتیم؛ این در سال آبی جاری به کمتر 
از نصف 53 میلیارد متر  مکعب کاهش یافته اس��ت. وی 
ادامه داد: کاهش منابع آب و افزایش نیازهای کش��ور از 
دیگر نش��انه های بحران در منابع آب اس��ت که در این 
 شرایط کشور با یک سری مسائل و تنش های اجتماعی 

سیاسی و حتی امنیتی مواجه شده است. 

گروه اقتصادی : زنگنه وزیر نفت با صدور دستوراتی 
به منظور مدیریت نوسان های نرخ ارز در ساخت انواع 
کاال و تجهی��زات  صنایع نفت و گاز خواس��تار امضای 

قراردادهای 100 درصد دالری با سازندگان داخلی شد. 
رضا پدیدار دیروز در نشس��تی خبری با انتقاد از 
تنها جلسه دیرهنگام وزارت نفت با سازندگان تجهیزات 
صنعت  نفت، گفت: هم اکنون س��ازندگان داخلی برای 
طراحی و س��اخت انواع کاال و تجهیزات با مش��کالت 

متعددی همچون  صدور ضمانت نامه، بازگشایی منابع 
مالی و عدم پرداخت پیش پرداخت ها از سوی کارفرمایان 
نفتی روبرو است. رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت با اش��اره به افزایش نوسان های 
قیم��ت دالر و ان��واع  ارزهای رایج، تصری��ح کرد: بیژن 
زنگنه وزیر نفت برای مهار نوسان نرخ ارز در قراردادها 
با سازندگان داخلی  دستور امضای قراردادهای دالری با 

سازندگان داخلی را صادر کرده است. 
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با اضمای این نوع 
قراردادهای دالری ضمن مدیریت نوسان های قیمت ارز، 
 ام��کان دریافت ریال معادل قیمت دالر وجود دارد، بیان 
ک��رد: هم اکنون مذاکرات برای تعیین قیمت دالر معادل 
 ریال در حال انجام بوده و به زودی فرمول و س��از و کار 
در حال تدوین است. پدیدار با یادآوری اینکه در صورت 
نهایی ش��دن ساز و کار 100 درصد قرارداد ساخت کاال 

ب��ه ص��ورت ارزی و  دالری امضا می ش��ود، بیان کرد: 
س��ازندگان داخلی ب��ه اصول قراردادها ش��امل کاهش 
قیمت، زمان تحویل و ارتقای  کیفیت با مجموعه صنعت 
نفت پایبند است. رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان 
تجهیزات صنع��ت نفت در ادامه با اش��اره به اینکه هم 
اکنون س��ازندگان داخلی با   28 چالش اساسی دست و 
پنجه نرم می کنند، افزود: هم اکنون س��ازندگان طراحی 
و س��اخت مینی پاالیشگاه های نفت  در مقیاس چهار تا 
10 هزار بش��که ای با خوراک نفت و میعانات گازی را 
در دستور کار دارند. این مقام مسئول همچنین از دستیابی 
کشور به دانش فنی مینی ال.ان.جی ها خبر داد و افزود: با 
ساخت مینی  پاالیشگاه های نفت و گاز هزینه انتقال نفت 
و میعانات گازی به حداقل کاهش می یابد. وی همچنین 
از آغاز تامین کاال پاالیش��گاه ان.جی.ال 3100 خبر داد و 
یادآور شد: این نسل جدید پاالیشگاه هیا نفت  در مناطق 

آزاد تجاری، س��واحل و مناطق نفت و گاز خیز کشور 
قابلیت اجرا دارد. پدیدار همچنین خواس��تار مشارکت 
بیشتر س��ازندگان داخلی در جلب و جذب سرمایه ای 
خارجی شد و خاطرنشان  ساخت: در قراردادهای جدید 
وزارت نفت می توانند سازندگان داخلی مشارکت جدی 
داشته باشند. سعید آهنگران دبیر مدیره انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت هم با اشاره به کاهش 50 درصدی 
فضای  اختصاص یافته به سازندگان داخلی در نمایشگاه 
نفت سال جاری، تبیین کرد: در این گردهمایی با وجود 
افزایش  هزینه خرید غرفه اما جانمایی برای س��ازندگان 
داخل��ی از 13 ه��زار ب��ه 3400 متر مرب��ع کاهش یافته 
اس��ت. وی با اشاره به پاسخگویی تنها به 25 درصد نیاز 
س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت در نمایشگاه امسال 
تاکید کرد: با  وجود تمامی مشکالت سازندگان داخلی در 

نمایشگاه نفت سال جاری مشارکت می کنند. 

گروه اقتصادی : یک مقام مسئول در شرکت ملی نفت 
ایران از احتمال کشف ذخایر جدید گاز طبیعی در استان 
گلستان به ویژه دش��ت  گرگان خبر داد و اعالم کرد: به 
روز رسانی اطالعات ذخایر هیدروکربوری در آب های 

کم عمق دریای خزر در  دستور کار قرار گرفت. 
پس از حوزه پارس جنوبی، یکی از بزرگترین ذخایر 
گاز طبیعی ایران در مناطق شمال و شمالشرق کشور قرار 
 گرفته است به طوری که در طول یک دهه گذشته چندین 
میدان گازی همچون طوس، افشار و چند سازند گازی در 
 این مناطق کشف شده است. در چند سال گذشته عملیات 
لرزه نگاری فاز 3 طرح توسعه منطقه خانگیران با هدف 
مشخص شدن حجم دقیق گاز  ذخیره شده در این منطقه 
در سطح این مناطق انجام شده است که برآورده های اولیه 
از وجود شواهد ذخایر جدید  گاز در این مناطق حکایت 
دارد. عالوه بر این، هم اکنون مطالعات اکتشافی این میدان 
جدید توسط مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در 

حال  انجام است که تاکنون میزان و نوع اکتشاف این میدان 
با کشور ترکمنستان قطعی نشده است. پیش بینی می شود 
با  حفاری چاه های جدید اکتشافی و توصیفی حجم دقیق 
ذخایر و یا مشترک بودن این میدان گازی اظهار نظرهای 

 کارشناسی شده ای انجام شود. 
س��ید رمضان بحریني رئیس اداره زمین شناس��ي 
شرکت نفت خزر از انجام مطالعات ژئوفیزیکي و کسب 
نتایج  امیدوارکننده از وجود پتانسیل هاي گازي در استان 
گلستان و به ویژه دشت گرگان خبر داد و افزود: نتیجه این 
 مطالعات از وجود پتانسیل هاي گازي در استان گلستان و 

به خصوص دشت گرگان حکایت دارد. 
بحریني با اشاره به بازبیني اطالعات قدیمي مربوط 
ب��ه مناطق کم عمق دریاي خزر، تصریح کرد: مطالعات 
انجام  شده در این حوضه، اکثرا  قدیمي و غیرقابل استناد 
است که هم اکنون بازبیني و به روز رساني این اطالعات 
در  دس��تور کار اداره  زمین شناسي نفت خزر قرار گرفته 

اس��ت. وی اکید کرد: مطالعات خط��وط لرزه نگاري دو 
بعدي و بازبیني اطالعات مربوط به چاه هاي آذربایجان 
و  ترکمنستان نیز انجام شده ضمن آنکه بازبیني اساسي 
مطالعات زمین شناسي 3 استان ساحلي و بخش جنوبي 
دری��اي  خزر نیز در دس��ت اقدام اس��ت. در همین حال 
ش��رکت ملی نفت ایران سال گذشته با انتشار گزارشی، 
اعالم کرده است: با انجام عملیات لرزه  نگاری و شناسایی 
ساختمان زمین شناسی جدید در نوار مرزی شمال شرق 
کشور، حفاری نخستین چاه اکتشافی در  میدان مشترک با 

ترکمنستان موسوم به "افشار- یک" آغاز شده است. 
انجام عملیات حفاری در میدان مش��ترک افش��ار 
یک ب��ا در نظر گرفتن ضرورت افزایش منابع گازی در 
ش��مال شرق  کشور و همچنین مشترک بودن آن از یک 
سو و مجاورت این میدان با تاسیسات پاالیشگاهی شهید 
هاش��می نژاد از  سوی دیگر، از علل اصلی اولویت های 
حفاری در این س��اختمان زمین شناسی محسوب می 

شود. بر اساس بررسی های زمین شناسی و ژئوفیزیکی، 
پیش بینی می شود افق های تیرگان، شوریجه و مزدوران 
 دارای خواص مخزنی مناس��ب و ح��اوی مقادیر قابل 
توجهی گاز باشند. مخزن مشترک گنبدلی از ظرفیت تولید 
روزانه 700 هزار متر مکعب گاز شیرین برخوردار است. 
با بهره  برداری از این طرح مشترک، گاز تولیدی پس از 
انتقال به پاالیشگاه هاشمی نژاد و نم زدایی در شبکه گاز 
س��وخت  این واحد پاالیشگاهی و به ویژه در کوره ها و 

بویلرها مورد استفاده قرار می گیرد. 
نخستین چاه اکتشافی این مخزن مشترک گازی در 
س�ال 1348 شمسی حفر شد که منجر به کشف ذخایر 
گاز  طبیعی نش��د و در نهایت با انجام حفاری مجدد در 
سال 1360 شمسی کش��ف ذخایر گازی در این مخزن 
مشترک  نهایی شد. در نهایت بهره برداری از این مخزن 
مشترک گاز ایران – ترکمنستان در سال 1365 شمسی 

آغاز شد. 

هشدار جدی وزیر نیرو درباره خشکسالی منابع آبی

قراردادهای نفتی دالری امضا می شوند؛
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جزئیات تازه از کشف ذخایر گاز در ایران

شاخص بورس به نیمه 77 هزار 
واحد عقب برگشت

گروه اقتصادی :ش��اخص کل بورس در 
پایان معامالت دیروز با کاهش 370 واحدی 
ب��ه نیم��ه 77 ه��زار واحد عقب برگش��ت و 
قیم��ت س��هام برخی ش��رکت ها نی��ز به زیر 

ارزش اس��می رس��یدند.
  ش��اخص کل ب��ورس دی��روز هم به 
رون��د نزولی خود ادام��ه داد و دیروز هم با 
افت 370 واحدی ب��ه 77هزار و 569 واحد 

رس��ید.
دیروز فش��ار ف��روش در اکث��ر نمادها 
محس��وس بود و در برخی نمادها نیز ش��اهد 
کاهش قیمت به زیر ارزش اس��می بودیم، به 
طوری که بانک صادرات با کاهش 3 درصدی 
قیمت به کمتر از 97 تومان رس��ید و بیشترین 
تاثی��ر منفی را نیز بر ش��اخص گذاش��ت؛ به 
دنب��ال آن مدیری��ت پروژه ه��ای نیروگاهی، 
پاالیش نف��ت بندر عباس، هلدینگ نفت، گاز 
و پتروش��یمی تامین و س��رمایه گذاری قدیر 
بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند، اما 
س��رمایه گذاری صندوق بازنشستگی، معدنی 
و صنعت��ی گلگه��ر، توس��عه مع��ادن فلزات، 
ایران ترانس��فو،  معدنی و صنعت��ی چادر ملو، 
ملی صنایع مس ایران و س��ایپا بیشترین تاثیر 

افزایش��ی را بر ش��اخص داش��تند.
در معام��الت  بورس داروس��ازی روز  
دارو، عم��ران و توس��عه ف��ارس، معدن��ی و 
صنعت��ی چادرمل��و، الم ایران، کنتور س��ازی، 
تراکتور س��ازی، لیزین��گ خ��ودروی غدی��ر، 
س��یمان کرم��ان، کنت��رل خوردگ��ی تکینکو، 
کارون و صنای��ع الس��تیکی س��هند  س��ینما 

بیش��ترین افزایش قیمت را داش��تند.
در ای��ن ب��ازار س��ینما قائ��ن و پارس  
الکتریک پس از بازگش��ایی بیشترین کاهش 
قیم��ت را داش��تند و توریس��تی و رفاه��ی 
آبادگ��ران، رینگ س��ازی مش��هد، فنر س��ازی 
زر، نی��رو محرک��ه و صنای��ع ریخته گری نیز 

بیش��ترین افت قیمت را تجربه کردند.
در فرابورس هم ش��اخص به مدد تاثیر 
منفی پتروش��یمی ج��م، پتروش��یمی مارون، 
پاالیش نفت مارون، تولید برق عس��لویه مپنا 

و بانک ایران زمین 7 واحد منفی ش��د.

شماره گذاری خودروهای 
یورو 2 آغاز می شود

گروه اقتصادی :هیات دولت زمان ارتقای 
اس��تاندارد آالیندگ��ی خودروها به یورو 3 و 
4 را ش��هریور ماه تعیین کرد. ش��ماره گذاری 
خودروهای یورو 2 به زودی آغاز می ش��ود. 

اواخ��ر س��ال گذش��ته وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت، س��ازمان حفاظ��ت محیط 
زیس��ت و سازمان ملی استاندارد ایران توافق 
کردن��د که اس��تاندارد آالیندگی خودروها از 

ابتدای تیر ماه امس��ال به یورو 4 ارتقا یابد.
با این حال براس��اس جدیدترین مصوبه 
هی��ات دول��ت ک��ه در ده��م ماه ج��اری به 
دستگاه های مس��وول ابالغ شده است، زمان 
خودروهای  آالیندگ��ی  اس��تاندارد  ارتق��ای 
سواری و سنگین به یورو 4 و یورو 3 ابتدای 

ش��هریور ماه امس��ال تعیین ش��ده اس��ت.
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه پلی��س از 
ابت��دای فروردین ماه امس��ال ش��ماره گذاری 
خودروه��ای س��واری و س��نگین ی��ورو 2 
را متوق��ف کرده اس��ت با این ح��ال با ابالغ 
مصوبه دولت شماره گذاری این خودروها به 
زودی آغاز خواهد شد.براس��اس جدیدترین 
اخبار به دس��ت آم��ده هم اکنون تع��داد قابل 
توجهی خودروی س��واری یورو 2 در انتظار 
آغاز شماره گذاری است که در آن صورت با 
توج��ه به عرضه این تع��داد خودرو قیمت ها 

در بازار آزاد شکس��ته خواهد ش��د.

تعرفه واردات خودروهای
 برقی برداشته شد

گروه اقتصادی :رییس س��ازمان توس��عه 
تجارت ای��ران گفت: برای اولی��ن بار تعرفه 
واردات خودروهای برقی ب��ه منظور کاهش 
آلودگ��ی ه��وا و ورود تکنولوژی های جدید 
برداشته ش��د. ولی اهلل افخمی دیروز یکشنبه 
ب��ا اعالم این که تعرف��ه واردات خودروهای 
هیبریدی و برقی زیر 2500 س��ی س��ی برای 
نخس��تین بار در سال جاری صفر شده است 
گف��ت: بدی��ن معنی ک��ه خودروه��ای برقی 
س��ود بازرگان��ی نمی پردازند و ب��رای اولین 
بار اس��ت که چنین تصمیمی گرفته می شود.
وی ادام��ه داد: اس��تفاده از این خودروها هم 
باع��ث جلوگی��ری از آلودگ��ی هوا ش��ده و 
هم تکنولوژی جدیدی اس��ت که به کش��ور 
وارد می ش��ود.افخمی خاطرنشان کرد: تعرفه 

واردات س��ایر خودروها تغییر نکرده اس��ت.
وی در واکنش ب��ه مخالفت های مجمع 
عال��ی واردات ب��ا ح��ذف ثبت س��فارش از 
رون��د فعالیت های تجاری در کش��ور گفت: 
حذف ثبت س��فارش اقدامی اس��ت در روند 
تس��هیل تجارت در کش��ور و فک��ر نمی کنم 
هی��چ تاجری مخالف اجرای آن باش��د.او در 
پاسخ به این سوال ایسنا که در بودجه امسال 
درآمدهای حاصل از ثبت سفارش لحاظ شده 
اس��ت و با حذف این روند کسری درآمد از 
ای��ن محل چگونه جبران می ش��ود بیان کرد: 
رقم درآمد از ثبت س��فارش چشمگیر نیست 
و از س��وی دیگر وظیفه دولت ایجاد تسهیل 
در ام��ور اس��ت ن��ه این ک��ه با انج��ام کاری 

درآمدزای��ی کن��د.

اعالم شرایط خرید و فروش مسکن مهر
گروه اقتصادی : قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی 
در امور مس��کن مهر گفت: ش��رایط نهایی خرید و 
فروش واحدهای مسکن مهر حداکثر تا پایان هفته 
اعالم خواهد ش��د.احمد اصغری مهرآبادی درباره 
اع��الم نهایی ش��رایط خرید و ف��روش واحدهای 
مسکن مهر اظهار کرد: آخرین بررسی ها انجام شده 
و ش��رایط نهایی خرید و فروش واحدهای مسکن 

مهر حداکثر تا پایان هفته اعالم خواهد شد.
معامالت مسکن مهر آسان می شود

وی افزود: در گذشته کسانی که به بانک بدهی 
معوق داشتند باید 10 درصد بدهی شان را پرداخت می کردند اما در شرایط جدید سعی کردیم با ساده کردن 
ش��رایط ، خرید و فروش را آس��ان تر کنیم.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر با بیان این که 
واحدهای مس��کن مهر در حال س��اخت و ساز اس��ت، اظهار کرد: عمدتا در حال حاضر واحدها در مرحله 

نازک کاری هستند.
اجرای فاز دوم هدفمندی تاثیری در هزینه های مسکن مهر ندارد

مهر آب��ادی درب��اره تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی و آغاز اجرای ف��از دوم هدفمندی  یارانه ها در 
ساخت و ساز مسکن مهر گفت: تاثیر چندانی در ساخت و ساز مسکن مهر به وجود نخواهد آمد.

وی درباره تعداد واحدهای آماده تحویل خاطر نش��ان کرد: ب��ه طور کلی برای دو میلیون و 300 هزار 
واحد مس��کن مهر قرارداد بسته شده است که تا امروز یک میلیون و 200 هزار واحد به بهره برداری رسیده 

و 117 هزار واحد آماده تحویل است.
پرداخت 44 هزار میلیارد تومان به مسکن مهر

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر در ادامه با بیان این که تاکنون 44 هزار میلیارد تومان 
تس��هیالت ش��هری و روستایی برای مسکن مهر پرداخت شده اس��ت، افزود: در شهرهای زیر 25 هزار نفر، 
باالی 25 هزار نفر و شهرهای جدید مجموعا 36 هزار میلیارد تومان از مبلغ کل 44 میلیارد تومان پرداخت 
ش��ده است.مهر آبادی خاطرنش��ان کرد: این رقم در بافت فرسوده معادل 3500 میلیارد تومان و برای مسکن 

روستایی 4000 میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی تاکید کرد: از مبلغ کل 50 هزار میلیارد تومان تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده برای مسکن مهر 44 

هزار میلیارد تومان آن تا به امروز پرداخت شده است.


