
با وجود آنكه وزارت نفت يكي از دستاوردهاي 
مهم خ�ود در چه�ار س�ال اخير را توس�عه 
پارس جنوبي مي داند ولي بررس�ي ها نشان 
مي دهد عالوه ب�ر عقب ماندگ�ي پروژه هاي 
در حال توس�عه، پروژه هاي افتتاح شده هم 
به صورت ناق�ص به بهره برداري رس�يده اند. 
دولت دهم هشت پروژه بزرگ را با پيشرفت هاي 
فيزيكي متفاوت به دولت يازدهم رساند كه اين 
دولت، در ابتدا فاز 12 و در مرحله بعد فاز 15 و 
16 را به بهره برداري رساند. فازهايي كه هر كدام 
باالي 95 درصد پيش��رفت فيزيكي داشتند تا 
وزارت نفت به راحتي بتواند آنها را افتتاح كند ولو 
با دو س��ال تأخير. بعد از اين فازها سه فاز ديگر 
اواخر سال گذش��ته به بهره برداري رسيدند كه 
اين فازها هم ميزان پيشرفتشان در شهريور 92 
بيش از 60 درصد بود. اما سه پروژه ديگر هم از 
اولويت توسعه خارج شد زيرا وزارت نفت به دليل 

نبود توان مديريت همه اين پروژه ها شرايط پيش 
بردن همه پروژه ها را نداشت. 

اما سه پروژه اي كه در روزهاي نزديك انتخابات 
به بهره برداري رسيد به صورت ناقص افتتاح شد 
و انتقادهايي را در برداشت ولي وزير نفت مدام 
مي گفت ما مثل دولت قبل نيستيم، تا پروژه اي 
كامل نشود آن را افتتاح نمي كنيم. جديدترين 
گزارش شركت نفت و گاز پارس نشان مي دهد 
وضعيت در اين فازها چندان هم مرتب نيست و 

اين سه پروژه به طور ناقص افتتاح شدند. 
به عنوان نمونه در فاز 1۷ و 1۸ در بخش خشكي 
 قرار بود ك��ه 15 مردادماه س��ال 96واحدهاي

 ال. پي. جي 1۴۷ و 1۴۸ راه اندازي شوند. اين در 
حالي است كه زمان اين كاميابي براي تاريخ هاي 
۳1 خ��رداد 96 و 29 اس��فند 95، ۳0دي م��اه 
95 و ۳0 مهر ماه سال گذش��ته تعهد شده بود 
كه متأس��فانه با وجود تعيين تاري��خ جديد اما 

هنوز اي��ن پروژه ها راه اندازي نش��ده اس��ت. به 
عبارتي ديگر راه اندازي اين بخش 10 ماه به طول 

انجاميده است. 
اين قبيل تأخيرها در فاز 19 و فاز 20 و 21 هم 
وجود دارد و ميزان نواقص كار بيشتر از آن چيزي 
اس��ت كه پيش بيني مي ش��د. اين افتتاح هاي 
نمايش��ي به كنار، پيش��رفت كند و الك پشتي 
پروژه هاي ديگر عذاب دهنده ش��ده اس��ت در 
حالي كه برخی بر اين باورند ميزان پيشرفت اين 
پروژه ها با روي كار آمدن دولت يازدهم ش��تاب 
گرفته است. اين آدرس غلط اما به حدي غيرقابل 
باور است كه شركت نفت و گاز پارس در گزارش 
جديد خود به عقب ماندگي ساالنه اذعان مي كند.  
اين تأخيرها در شرايطي رخ داده است كه وزير 
نفت براي جا انداختن قرارداد گرانقيمت فاز 11 
پارس جنوبي با توتال مي گفت هر سال تأخير در 
بهره برداري از يكي از پروژه هاي پارس جنوبي 5 

ميليارد دالر ضربه به اقتصاد كشور وارد مي كند. 
يكي از فازهاي��ي كه به مش��كل بزرگي خورده 
اس��ت فاز 1۴ اس��ت. در فاز 1۴ نب��ود لوله هاي 
CRA مشكل ساز شده است. عالوه بر نبود اين 
لوله ها، شاهد تأخير هفت ماهه در اتمام حفاري 
در اين موقعيت نيز بوديم به طوري كه قرار بود 
كار حفاري در اين موقعيت بهمن سال گذشته 
به اتمام برسد ولي به دليل كندي پيشرفت، اين 
زمان از دست رفت. به همين دليل است كه آغاز 
توليد يك ميليارد فوت مكعب از اين فاز، به جاي 
اسفند سال گذش��ته به آذر سال جاري موكول 
شده اس��ت. يعني بيش از 9 ماه تأخير و ضرري 
معادل حدود ۴ ميليارد دالر. ميزان پيش��رفت 
اين پروژه در س��ال 92 حدود 50 درصد بود كه 
امروز مشخص نيس��ت چه رقمي را به نام خود 

ثبت كرده است. 
اما در فاز 22 تا 2۴ قرار بود كار سكو و چاه هاي 
فازهاي 22 تا 2۴ در اسفند 95 به پايان برسد ولي 
به دليل نبود لوله هاي CRA اين بخش از پروژه 
بالتكليف باقي مانده اس��ت. چاه هاي موقعيت 
سكوي 2۳ كه قرار بود بهمن 95 به اتمام برسد 
به پايان شهريور ماه امس��ال موكول شده است. 
همچني��ن در حالي كه طب��ق برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته تجهيزات مهم اين پروژه بايد دي 
ماه 95 تحويل و تعبيه مي ش��د، تا به امروز هيچ 
اقدامي براي آن صورت نگرفته اس��ت. فاز 22 تا 
2۴ پارس جنوبي با پيش��رفت 62 درصدي در 
شهريور 92 تحويل دولت يازدهم شد ولي وزارت 
نفت طي چهار سال اخير با روند كندي كه بر اين 
پروژه حاكم كرده است، نتوانست اين پروژه را تا 

موعد سال 96 به بهره برداري برساند. 
وضعيت ف��از 1۳ هم به همين ش��كل اس��ت و 
تأخيرها كسل كننده شده است. در اين شرايط 
مشخص نيست كه چرا ادعا مي شود وزارت نفت 
در دولت يازدهم پارس جنوبي را به ش��كوفايي 
رسانده اس��ت. اگر توليد گاز از پارس جنوبي در 
دولت يازدهم با قطر برابر ش��ده اس��ت به خاطر 
پروژه هايي است كه در دولت هاي گذشته كليد 
خورد و دولت يازدهم آن را افتت��اح كرد. از ياد 
نبريم وزير نفت در سال 92 وعده داده بود همه 
فازهاي پارس جنوبي در سال 96 به پايان برسند 
ولي سه پروژه تكميل نشدند و به سال هاي آتي 

موكول شدند.

افزایش صادرات نفت ایران به اروپا
بر اس�اس آخري�ن آماره�اي اعالم ش�ده از س�وي مس�ئوالن، 
4/8 ميلي�ون بش�كه  ظرفي�ت تولي�د نف�ت خ�ام اي�ران 
در روز و تولي�د نف�ت خ�ام اي�ران بي�ش از ۳ ميلي�ون و 
8۰۰ هزار بش�كه در روز اس�ت. ص�ادرات نف�ت خ�ام و ميعانات 
گازي در مردادم�اه ني�ز 2/6 ميليون بش�كه اعالم ش�ده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، بررسي بازارهاي جهاني نفت حاكي از آن است كه به 
تبع افزايش تقاضاي خريد نفت از ايران از سوي خريداران نفت جهان، 
صادرات نفت خام و ميعانات ايران نيز افزايش يافته است. حجم صادرات 
صورت گرفته از طريق نفتكش ها از بنادر ايراني در اوت)ماه گذش��ته( 
2/5 درصد رشد كرد و به 2/۴2 ميليون بشكه در روز در مقايسه با 2/۳۷ 

ميليون بشكه در روز در ژوئيه رسيد. 
درحالي كه هند ميزان خريد نفت از ايران را به دليل مش��كالت پيش 
آمده بين دو كشور براي توسعه ميدان گازي فرزادB كاهش داده است، 
ميزان خريد نفت ايران از سوي چين افزايش يافته است و از 6۳۸ هزار 
و ۳22 بشكه در روز در ژوئيه به 69۳ هزار و ۴19 بشكه در روز در اوت 
رسيد. اين در حالي اس��ت كه صادرات به هند در اوت بر مبناي ماه به 
ماه به ميزان 16۷ هزار و 25۸ بشكه در روز كاهش پيدا كرد. در نتيجه 
فروش كمتر به هند، كره جنوبي با خريد 2۸۴ هزار و ۷۴2 بشكه در روز، 

دومين خريدار بزرگ نفت ايران در اوت شد. 
صادرات ايران به ژاپن همچنان به روند نزولي ادامه داد و به ميزان ۴۳ 

هزار و 162 بشكه در روز كاهش يافت. 
اروپاييان يكي از مشتريان طالي سياه ايران محسوب مي شوند و سهم 
آنها از صادرات نفت ايران با افزايش تقاضا از سوي ايتاليا، فرانسه، هلند 
و يونان رشد چشمگيري پيدا كرد. به طوري كه يكي از داليل افزايش 
صادرات نفت ايران در ماه ميالدي گذشته افزايش تقاضا در اروپا بوده 
است. صادرات نفت ايران به اروپا در اوت بهبود پيدا كرد و به ۸۳5 هزار 
و ۷۴2 بشكه در روز رس��يد كه تقريباً 200 هزار بشكه در روز رشد ماه 

به ماه داشت. 
تركيه ب��ا واردات 256 ه��زار و 25۸ بش��كه در روز در ماه گذش��ته، 

بزرگ ترين خريدار نفت ايران در اروپا ماند. 

هزينه بدهی دولت امريكا را چه کسی می دهد؟
 سایه بدهي ۲۰ تریليون دالري امریكا 

بر سایر كشورها
ي�ك کارش�ناس وال اس�تريت معتقد اس�ت: ديگر کش�ورهاي 
 2۰ بده�ي  عواق�ب  از  امري�كا  از  بيش�تر  بس�يار  جه�ان 
دي�د.  خواهن�د  آس�يب  امري�كا  دالري  ميلي�ارد  ه�زار 
به گزارش اسپوتنيك، چالرز اورتل تحليلگر وال استريت معتقد است: 
ديگر كشورهاي جهان بسيار بيشتر از خود امريكا با عواقب بدهي 20 

هزار ميليارد دالري امريكا دست و پنجه نرم خواهند كرد. 
براي نخستين بار در تاريخ امريكا بدهي عمومي اين كشور از مرز 20 
هزار ميليارد دالري عبور كرده است. اين مسئله به دنبال امضاي قانون 
لغو سقف بدهي عمومي در امريكا از سوي دونالد ترامپ در روز جمعه 
اتفاق افتاد و بر اساس اين قانون تا ۷ دسامبر بانك مركزي فدرال امريكا 

محدوديتي در استقراض نخواهد داشت. 
طي س��ه ماه گذش��ته بدهي عمومي امريكا از 19/۸۴تريليون دالر به 

20/16 تريليون دالر افزايش يافته است. 
اورتل معتقد است: همانگونه كه در سال 200۷، اقتصادهاي آسيب پذير 
جهان از رسوايي مالي جنرال الكتريك امريكا آسيب ديدند اقتصادهاي 
آسيب پذير جهان از تأثيرات اين حجم از بدهي عمومي امريكا آسيب 
خواهند ديد.   وي تأكيد كرد: در اين موقعيت امريكا بدترين ش��رايط 
را ندارد چراكه ديگر كشورها بسيار بيشتر از آنچه ما ممكن است با آن 

روبه رو شويم آسيب خواهند ديد. 
اورتل معتقد است: رسيدن بدهي عمومي امريكا به رقم 20 هزار ميليارد 

دالر يك بار سنگين مالي بر دوش امريكا خواهد بود. 
وي ادامه داد: به طور قطع بدهي 20 تريليون دالري امريكا يك بار 
بسيار سنگين اس��ت كه بايد از منبع ماليات كارگران امريكايي كه 
خود با مشكل كمبود درآمد مواجه هس��تند و همچنين از ماليات 
شركت هايي كه در رقابت ش��ديد با ديگر ش��ركت ها حضور دارند 
تأمين شود.  اورتل معتقد است چيزي كه بيش از افزايش بدهي دولت 
امريكا نگران كننده است تغيير شديد گرايش مردم امريكا به استقراض 
نسبت به سال هاي دهه 19۴0 است. اين تغيير روند به شدت بر بخش 
خصوصي و سياست هاي دولتي تأثير گذاش��ته و به سمت استقراض 
بيشتر پيش رفته است.  وي تأكيد كرد: ميل دولت امريكا به استقراض 
تغيير كرده اما تمام بخش هاي اقتصاد امريكا به استقراض منابع مالي 

اعتياد پيدا كردند. 
اين كارشناس وال اس��تريت ادامه داد: بدهي ملي امريكا كه سقف آن 
از س��وي ترامپ افزايش يافت تنها قله يك كوه يخي اس��ت كه بخش 
اعظمي از آن كه شامل استقراض بخش خصوصي و بازرگاني است زير 

آب مخفي است.
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 پيشرفت فازهاي پارس جنوبي الك پشتي است

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شرکت 

20683بانك انصار
7056336مس شهيدباهنر

4306205حمل ونقل پتروشيمي )سهامي عام
220482بين المللي محصوالت پارس 

2599123سيمان هگمتان 
294046توسعه معادن روي ايران 

5500213كارتن ايران 
2316107ملي صنايع مس ايران  

381195پتروشيمي مبين
16704795صنايع جوشكاب يزد

12533515معدني امالح ايران 
-83132بين المللي محصوالت پارس 

7730228كنترل خوردگي تكين كو
172382بيمه آسيا

5727معدني وصنعتي چادرملو
4429162قندهكمتان 

184153سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
267551توريستي و رفاهي آبادگران ايران
53-7900موتورسازان تراكتورسازي ايران 

114022ليزينگ ايران 
278084معدني وصنعتي گلگهر

6270125سرمايه گذاري دارويي تامين
4545181كارخانجات داروپخش 

99818كمك فنرايندامين 
5849164الميران

218016حمل ونقل توكا
7799146باما

407963كارخانجات قندقزوين 
192323فوالدمباركه اصفهان

211043كاشي سعدي 
157441ماشين سازي نيرومحركه 

13714622معدني دماوند
13500382شركت ارتباطات سيارايران

19979951سازه پويش 
6725320فيبرايران 

310856ريخته گري تراكتورسازي ايران 
420960مهندسي نصيرماشين 

13300312گروه صنعتي ملي )هلدينگ 
317316سرمايه گذاري پارس توشه 

7549سرمايه گذاري  ملت 
294040آبسال 

381573س.صنايع شيميايي ايران
97623بانك ملت

-31148پااليش نفت اصفهان
10910سرمايه گذاري  توكافوالد)هلدينگ 

16085قطعات اتومبيل ايران 
153229توسعه معادن وفلزات 

8926رينگ سازي مشهد
395524كالسيمين 

490029گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
104-3315پارس مينو

14765سرمايه گذاري اعتبارايران
10376سيمان دورود

6010121كشاورزي ودامپروي مگسال 
12998273صنايع خاك چيني ايران 

5000108داروسازي اكسير
247695كارت اعتباري ايران كيش

27609گسترش سرمايه گذاري  ايران خودرو
284023صنايع الستيكي سهند

240-14261پتروشيمي  خارك 
220746داروسازي روزدارو

810565نفت سپاهان
95-5563پااليش نفت تبريز

9300189نفت بهران 
238983قندنيشابور

40904فوالدخوزستان
55500پتروشيمي پرديس

12-2700ملي سرب وروي ايران 
11311سيمان سپاهان 

16-2886پااليش نفت تهران
7507زامياد

108217سيمان كردستان
260030عمران وتوسعه فارس 

784999فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
145-8100سيمان خاش 

20-3988كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
674038گروه مپنا)سهامي عام(

240529پتروشيمي شازند
8-2710الكتريك خودروشرق 

230061بانك خاورميانه
14995سرمايه گذاري  توسعه ملي 

668147كاشي پارس 
14799100شركت ارتباطات سيارايران

377052قندمرودشت 
3370113سيمان غرب 

14109سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
28163رادياتورايران 

15024سيمان شاهرود
15791معدني وصنعتي چادرملو

6-1091ليزينگ خودروغدير
399131همكارانسيستم

230017تراكتورسازي ايران 
126960سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

12992ليزينگ رايان سايپا
3-1300سيمان داراب 

14247678سپنتا
7030223كيميدارو

16600سايپاشيشه 
4-882پارس خودرو

458889گروه دارويي سبحان
17-1837فوالدآلياژيايران

5-989سايپاآذين 
10-1981پتروشيمي  شيراز

20300576سيمان قائن 
540085سبحان دارو

14026سرمايه گذاري  ملي ايران 
79-4900داروسازي زاگرس فارمدپارس

16991گروه دارويي بركت
18813ايران ياساتايرورابر

1150076افست 
1711193گلوكوزان 

279177گروه صنعتي سپاهان 
9089425فرآورده هاي تزريقي ايران 

73-9700پارس خزر
4-3510تايدواترخاورميانه 

798895پتروشيمي جم
12100106پارس دارو

450078سرمايه گذاري  توسعه آذربايجان 
2008032البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
293925سرمايه گذاري  البرز)هلدينگ 

48-1591داروسازي امين 
17-1141بيمه البرز

10-965گروه بهمن 
16953چرخشگر

19-1054سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
700410داروسازي ابوريحان 

50-6100داروسازي فارابي 
312-17899داروسازي سينا

615914سرمايه گذاري دارويي تامين
15-871فنرسازي زر

12-1060 گروه صنايع بهشهرايران 
5-1038سرمايه گذاري  غدير)هلدينگ 

13978گروه پتروشيمي س.ايرانيان
19208مخابرات ايران

48100نوردوقطعات فوالدي 
400035پتروشيمي  فارابي 

44-3629كارت اعتباري ايران كيش
9275سرمايه گذاري  بهمن 

42160سيمان هرمزگان 
32-1405سيمان شمال 

10250115صنايع شيميايي سينا
527017پتروشيمي فجر

63-21500به پرداخت ملت
201-3819سيمان مازندران 

49-2938شيمي داروئي داروپخش 
331-8505البرزدارو

275035سيمان ايالم 
130-2501توسعه شهري توس گستر

444-17780دارويي رازك 
20517سامان گستراصفهان 

17-3900كويرتاير
312838سيمان اروميه 

تداوم تأخيرها در پارس جنوبي با ضررهاي ميلياردي

   حمل و نقل

وحید حاجی پور
  گزارش  یک

براس�اس آماري که وزارت راه و شهرس�ازي اعالم کرده بدون 
احتس�اب راه هاي روس�تايي در ح�ال حاضر 8۷ ه�زار و 166 
کيلومتر راه فعال در تمام استان هاي ايران وجود دارد؛ راه هايي 
که به آزادراه، بزرگراه، راه اصلي و راه فرعي تقس�يم مي شود. 
به گزارش ايسنا، براساس اين گزارش در حال حاضر در ايران 2۴01 
كيلومتر آزادراه، 16 هزار و 62۷ كيلومتر بزرگراه، 25 هزار و 5۳۸ 

كيلومتر راه اصلي و ۴2 هزار و 601 كيلومتر راه فرعي وجود دارد. 
در نگاه كلي به ميزان راه هاي فعال در هر اس��تان، استان فارس با 
داش��تن 9 هزار كيلومتر بيش از 10 درصد از جاده هاي ايران را در 
خود جاي داده است كه از اين نظر ركورددار به حساب مي آيد. پس 
از فارس استان هاي خراسان رضوي با ۷/۴، كرمان با ۷/۳، سيستان و 
بلوچستان با ۷/2 و دو استان اصفهان و خراسان جنوبي با 6/2 درصد 
قرار گرفته اند.  در اين آمار استان تهران با قرار گرفتن 9۴0 كيلومتر 
راه تنها 1/1 درصد از جاده هاي كش��ور را به خ��ود اختصاص داده 

است. از نظر پوشش آزادراهي شرايط كشور با وجود تمام اقدامات 
انجام گرفته هنوز با اس��تانداردها فاصله زيادي دارد.  طبق آخرين 
گزارش هاي وزارت راه و شهرسازي، در حال حاضر 1۳ استان كشور 
از نعمت آزادراه محروم هس��تند و در تعدادي از اس��تان ها ميزان 
آزادراه حتي به 100 كيلومتر نمي رس��د.  در بين اس��تان هايي كه 
آزادراه به آنها رسيده استان اصفهان با ثبت ۳99 كيلومتر صدرنشين 
است و پس از آن استان آذربايجان شرقي با 2۳۴، استان قم با 229، 
قزوين با 21۷، مركزي 20۷ و زنجان با 200 كيلومتر آزادراه فعال 
قرار گرفتند. اس��تان تهران نيز طبق آخرين آمارها 19۷ كيلومتر 
آزادراه فعال دارد.  در حوزه راه هاي اصلي وضعيت تمام اس��تان ها 
شاخص هايي مثبت را نش��ان مي دهد، اما تنها تعداد محدودي از 
استان هاي كشور بيش از 1000 كيلومتر راه اصلي دارد. در اين آمار 
اس��تان كرمان با هزار و ۷2۸ كيلومتر صدرنشين است و پس از آن 
اصفهان با هزار و 695، فارس با هزار و 590 ، خراسان رضوي با هزار 

و 150 و خوزستان با هزار و 5۳ كيلومتر قرار دارد. 
در حوزه راه هاي اصلي نيز باالترين آمار به خوزستان اختصاص يافته 
كه با 2 هزار و 6۷۳ كيلومتر بيش��ترين پوشش راه اصلي را به خود 
اختصاص داده است. پس از آن استان هاي سيستان و بلوچستان، 

فارس، اصفهان، خراسان رضوي و كرمان قرار گرفته اند. 
در حوزه راه هاي فرعي استان فارس با فاصله بسيار زياد بيشترين 
پوشش را به خود اختصاص داده است و بر اين اساس 5 هزار و 195 
كيلومتر از راه هاي فرعي كشور در استان فارس قرار گرفتند. پس 
از آن استان هاي خراسان جنوبي و رضوي، سيستان و بلوچستان، 
كرمان، هرمزگان، آذربايجان غربي و ش��رقي و اصفهان بيشترين 
سهم را به خود اختصاص دادند.  برآوردهاي وزارت راه و شهرسازي 
نش��ان مي دهد از مجموع راه هاي فعال در اي��ران تنها 2/۸ درصد 
آزادراه هس��تند و پس از آن 1/19 درصد بزرگراه، 29/۳ درصد راه 

اصلي و ۴۸/9 درصد راه فرعي به حساب مي آيد. 

13 استان از نعمت آزاد راه محروم هستند

به گفته تاج�ران اروپايي، ش�رکت پش�تيباني 
ام�ور دام ايران، ب�ار ديگر نتوانس�ت ب�ه علت 
عدم تمايل بانك ه�اي بين المللي براي انتش�ار 
ضمانتنامه هاي الزم، در مزايده فروش 4۰۰ هزار 
تن ذرت و جو شرکت کند و خريدي انجام دهد. 
به گزارش رويترز، به گفته تاجران اروپايي، شركت 
پشتيباني امور دام ايران، شركت دولتي واردكننده 
خوراك دام در مزاي��ده بين المللي براي خريد 200 
هزار تن جوي خوراك دام و 200 هزار تن ذرت كه 
روز دوشنبه بسته شد، خريدي انجام نداده است.  اين 
غله و ذرت در سه محموله براي ارسال با كشتي در 
15 تا ۳0 سپتامبر، اول تا 15 اكتبر و 16 تا ۳1 اكتبر 
بارگيري مي ش��وند.  يكي از اين تاجران گفت: »من 
فكر نمي كنم هيچ پيشنهادي از س��وي ايران ثبت 
شده باشد و اين عدم ثبت بيشتر به اين علت است كه 

قيدهاي قابل توجهي در اجراي تقاضا از سوي ايران 
به علت عدم تمايل بانك هاي بين المللي براي تأمين 
مالي وجود دارد. هرچند تحريم هاي بين المللي عليه 
ايران تا حد زيادي برداشته شده اما هنوز بانك هاي 
بين المللي حاضر نيستند براي تجارت هاي بين المللي 
ايران تضميني بدهند.« قرار است يك مزايده جديد 
براي فروش ذرت و جو در هفته ه��اي آينده برگزار 
شود. اين تاجر اروپايي ادامه داد: »من ترديد دارم كه 
يك مزايده جديد نيز موفقيت آميز باشد مگراينكه 
ملزوم��ات اوراق مزايده برطرف ش��وند.« ش��ركت 
پشتيباني امور دام ايران در سال هاي اخير جايگاهي 
در خريد غالت ايران به دست آورده است. ازسرگيري 
فعاليت هاي اين ش��ركت در بازار بين المللي مزايده 
غالت، نشانه اي از بازگش��ت واردات غالت ايران به 

الگوهاي قديمي است. 

براس�اس برنامه ريزي صورت گرفته از سوي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، در چشم انداز 
ايران 14۰4 ميزان فروش ساالنه صنعت خودرو 
و قطعه بايد به ۵۰ ميلي�ارد دالر افزايش يابد. 
به گزارش ايسنا، در حالي دولت دوازدهم عزم خود 
را براي خروج از ركود و ايجاد رونق اقتصادي جزم 
كرده است كه صنعت خودرو و قطعه به عنوان يكي 
از صنايع اشتغالزا و با ارزش افزوده باال براي تحقق 
اين هدف مدنظر قرار گرفته اس��ت.  در اين زمينه 
مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت براي سال 
جاري رشد توليد خودرو را برنامه ريزي كرده اند و 
آنطور كه از اظهارات اين مس��ئوالن بر مي آيد اين 

افزايش توليد در سال هاي آينده نيز ادامه خواهد 
ياف��ت.  در اين رابطه اي��ن وزارتخان��ه در »برنامه 
راهبردي صنعت خودرو« پيش بيني كرده كه در 
سال 1۴0۴ ميزان فروش ساالنه صنعت خودرو و 
قطعه بايد به 50 ميليارد دالر در سال افزايش يابد.  
اين هدفگذاري در حالي اس��ت ك��ه طبق همين 
برنامه تا پايان سال جاري فروش صنعت خودرو و 
قطعه بايد به 20 ميليارد دالر برسد.  وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اخيراً ويرايش دوم »برنامه راهبردي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت« را منتشر كرد كه 
در آن راهبردهاي اين وزارتخانه براي توسعه بخش 

صنعت كشور پيش بيني شده است. 

ایران از مزایده فروش ذرت و جو بازماند
به دليل همكاری نكردن بانك های بين المللی

برنامه ریزي براي فروش ۵۰ ميليارد دالر خودرو و قطعه 
در سال 14۰4

   خبر


