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پست

کاالهای حجیم دیگر توسط پست
جابهجا نمیشود

عضو هیأتمدیره ش��رکت ملی پست گفت:
در راستای افزایش سطح کیفی خدماترسانی،
کاالها و اجس��ام حجیم و سنگین دیگر توسط
پست جابهجا نمیش��ود .بهزاد اقبالخواه اظهار
کرد :با توجه به اینکه جابهجایی کاالهای حجیم،
موجب آسیبدیدگی به سایر بستهها و همچنین
فرسودگی و استهالک سرمایههای شبکه میشود؛
حذف جابهجایی کاالهای باالی  ۳۰کیلوگرم در
دستور کار قرار گرفته است .وی تصریح کرد :در
حوزه  GNAFو ارائه کد پستی  ۱۰رقمی۳۲ ،
خدمت جدید پیشبینی ش��ده است که پس از
به ثمر رس��یدن نخستین تجربه همکاری پست
با ش��رکت اس��تارتآپی الوپیک ،رونمایی و وارد
مراحل اجرایی میشود.
مسکن

نامه مجلس به رئیسجمهور
درباره ساماندهی بازار مسکن

سخنگوی کمیس��یون عمران مجلس گفت:
اعضای این کمیسیون در نامهای به رئیسجمهور
بر ضرورت ورود جدی دولت برای ساماندهی بازار
مس��کن تأکید کردند .صدیف بدری ،سخنگوی
کمیس��یون عمران مجلس در گفتوگو با خانه
ملت ،از نامه اعضای کمیس��یون عمران مجلس
ب��ه رئیسجمهور خبر داد و گفت :در این نامه بر
ضرورت ورود رئیسجمهور و دولت برای کنترل
بازار مس��کن تأکید شده اس��ت .وی با اشاره به
تالطمات قیمت مسکن در یک سال اخیر بویژه
در حوزه اجاره ،گفت :در نامه کمیسیون عمران
تأکید شده که دولت باید برنامهریزی ویژهای برای
تولید و عرضه مسکن داش��ته باشد ،زیرا کشور
ساالنه به حدود یک میلیون واحد مسکونی جدید
نیاز دارد .وی ادامه داد :ارائه تس��هیالت کمبهره
برای سازندگان و تعریف قیمت پایه برای خرید
و فروش و اجاره مسکن بر اساس ارزش معامالت
دارایی جهت ورود سازمان تعزیرات حکومتی ،از
دیگر موارد مطرح شده در نامه کمیسیون عمران
مجلس است .وی گفت :یکی از موارد بسیار مهم
در ش��رایط کنونی برای ساماندهی بازار مسکن،
ارائه اراضی دولتی به سازندگان بخش خصوصی
و همکاری بیش��تر بانکها در ارائه تسهیالت به
متقاضیان مسکن است.
■■وجود  ۵۰۰هزار مسکن مهر نیمهکاره

مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و مس��کن با
بیان اینکه  ۵۰۰هزار واحد مسکن مهر به صورت
نیمهکاره در کش��ور وجود دارد ،گفت :پیگیری
تکمیل این واحدها توسط استانداریها در حال
انجام اس��ت .به گزارش فارس ،علی نبیان افزود:
تکمیل طرحهای مس��کن مهر اکنون به صورت
ویژه در ش��هرهای ب��االی  ۲۵هزار نفر توس��ط
س��ازمان ملی زمین و مسکن و زیر  ۲۵هزار نفر
توسط بنیاد مسکن و ش��هرهای جدید در حال
انجام است.
گرانی

عرضه کاغذ با  ۴برابر قیمت واقعی

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا با
بیان اینکه در حال حاضر گرانترین کاغذ تحریر
دنی��ا هر تن  ۱۰۰۰تا  ۱۲۰۰دالر اس��ت ،گفت:
هماکنون کاغذ با  3ت��ا  4برابر قیمت واقعی در
بازار در حال فروش اس��ت .به گ��زارش میزان،
ابوالفض��ل روغنیگلپایگانی درباره تخصیص ارز
 ۴۲۰۰تومان��ی برای واردات کاغ��ذ اظهار کرد:
یکی از بزرگترین تصمیمات اش��تباه در کشور
اختصاص ارز  ۴۲۰۰تومانی است ،همان زمانی
ک��ه این موضوع اعالم ش��د بس��یاری از فعاالن
اقتصادی مطرح کردند ارز  4200تومانی به دلیل
ایجاد فاصله بین ارز دولتی و سایر ارزها ناخودآگاه
ایجاد مفسده میکند .وی با بیان اینکه در حال
حاضر گرانترین کاغذ تحریر دنیا هر تن ۱۰۰۰
ت��ا  ۱۲۰۰دالر و گرانترین کاغذ روزنامه هر تن
 ۷۰۰دالر اس��ت ،افزود :هماکنون کاغذ با  3تا 4
برابر قیمت واقعی در بازار در حال فروش است.
روغنی گلپایگانی تصریح کرد :حدود  1/5س��ال
اس��ت که ارز  ۴۲۰۰تومانی به کاغذ اختصاص
داده شده اما ش��اهدیم که مطبوعات و ناشران،
کاغذ گران استفاده میکنند و نتوانستند از یارانه
ارز  ۴۲۰۰تومانی استفاده کنند .وی با بیان اینکه
ارز  ۴۲۰۰تومانی مشکل مطبوعات و ناشران را
حل نمیکند ،تاکید کرد :استفاده از ارز نیمایی
موجب میش��ود هم فراوانی بیش��تری در بازار
وجود داشته باشد و هم قیمتها کاهش یابد.

وطن امروز

«وطنامروز» از طرح احداث پتروپاالیشگاهها و مزیتهای حضور بخشخصوصی نفتی گزارش میدهد

طرحی علیه زیادهخواهی وزارت نفت و تحریم!
محم�د نجارصادقی :طبق آمارهای غیررسمی،
برداش��ت نفت ایران روزانه  4/5میلیون بشکه
اس��ت که از این رقم نزدیک ب��ه  2/1میلیون
بش��که در پاالیش��گاه ف��رآوری ش��ده و 2/4
میلیون بش��که به صورت خام صادر میش��ود.
در ش��رایط تحریمی این صادرات  2/4میلیون
بش��کهای تا نزدیک یک میلیون بشکه در روز
کاهش پیدا میکند ،البته امکان کاهش بیش
از این نیز وجود دارد .یکی از راهحلهای عبور
از تحریمه��ای فروش نفتخ��ام ،بهرهگیری از
ظرفیت پاالیش��گاهی کشور اس��ت که از این

طری��ق ضمن تامی��ن نیازهای داخل��ی مانند
پالس��تیک ،بنزی��ن و ...میتوانی��م امیدوار به
صادرات محصوالت تولیدی پاالیش��گاهی هم
باشیم .هماکنون در کشور  10پاالیشگاه آماده
به کار وجود دارد که از این بین  7پاالیش��گاه
پیش از انقالب و  2پاالیش��گاه در زمان دولت
س��ازندگی س��اخته شده اس��ت .با به صدارت
رس��یدن بیژن زنگنه بع��د از غالمرضا آقازاده،
هیچگونه پاالیش��گاهی در ایران س��اخته نشد
( 14س��ال) اما در بازه  8ساله فاصله زنگنه با
وزارت نفت اس��تارت احداث پاالیشگاه خلیج

طرح احداث پتروپاالیشگاه
با کمک بخش خصوصی
عضوکمیسیونانرژی مجلسشورایاسالمیگفت:پتروپاالیشگاهها
از جمله طرحهای جذاب برای س��رمایهگذاران بخش خصوصی است.
علی بختیار در گفتوگوی ویژه خبری ش��بکه  2سیما با بیان اینکه
احداث واحدهای پتروپاالیش��گاهی در دنیا جایگزین ایجاد واحدهای
پاالیشگاهی شده اس��ت ،افزود :دوره بازگشت سرمایه این واحدها در
مقایس��ه با واحدهای پاالیشگاهی سریعتر است و  3تا  4ساله احداث
میشوند .وی گفت :در طرح ایجاد واحدهای پتروپاالیشگاهی ،ارتقای
 11پاالیشگاه فعال کشور هم با سرمایهای که جذب خواهد شد دیده
شده است.
بختیار ادام��ه داد :تولیدات پتروپاالیش��گاهی در صورت مدیریت
درس��ت میتواند س��ود را تا صددرصد افزایش دهد و عالوه بر آن در
زنجیره پاییندستی پتروشیمیها اشتغال ایجاد خواهد کرد .وی گفت:
مکانیزم سرمایهگذاری در این واحدها در بورس ،نگرانیها بابت ضمانت
اجرای این طرحها را رفع میکند.
عضو کمیسیون انرژی همچنین گفت :بخش عمدهای از تولیدات
واحدهای پتروپاالیش��گاهی صادراتی است و بخش دیگر آن در داخل
توزیع میش��ود که در صورت ایجاد زنجیره پاییندس��تیاش به رفع
مش��کل بیکاری در کشور کمک خواهد کرد .بختیار خاطرنشان کرد:
 8پاالیش��گاه نیمهتمام در س��یراف هم در قالب این طرح دیده شده
است .وی اضافه کرد :برخالف سختی فروش نفت در بازارهای جهانی
در شرایط تحریم ،چنین وضعیتی برای فرآوردههای پتروپاالیشگاهی
وجود ندارد .بختیار گفت :س��رمایهگذاری در پتروپاالیش��گاهها ایران
را از خامفروش��ی رها میکند .وی افزود :کمیس��یون انرژی مجلس از
پاییز پارسال طرح احداث پتروپاالیشگاهها را بررسی کرده و این طرح
هماکنون در دستور بررسی در صحن علنی مجلس است.

یکی از نق��اط ضعف صادرات نفتخ��ام ایران
مش��تریهای بسیار کم آن اس��ت .بهطور کلی به
دلیل خواص منحصربهفرد نفتهای استخراجشده
در مناط��ق جغرافیایی مختلف ،پاالیش��گاههای
فرآوری محصوالت نفتی بر اس��اس مدل نفتی که
قرار اس��ت در آن تزریق شود ساخته میشوند .از
این رو در کل جهان و از بین حدود  655پاالیشگاه
موجود تنها  40پاالیشگاه مخصوص نفتخام ایران
س��اخته شده است .همین پاالیشگاهها با توجه به
اینکه در هابهای منطقهای چین ،سنگاپور ،هند،
روتردام و آفریقای جنوبی قرار دارند ،تحریم سیاسی
آنها هم ساده است .برای مثال اگر کشورهای شرق
آسیا تصمیم به تحری م نفت ایران بگیرند نیمی از
توان صادرات نفتخام ایران از بینمیرود .جالب
اینجاست نفت عراق و عربستان سعودی بیشترین
ش��باهت را به نفت ایران دارد و عربستان در حال
حاض��ر تم��ام تالش خ��ود را ب��رای گرفتن جای
نفتخام ایران در  40پاالیش��گاه میزبان ایران در
حال انجام دادن است .فرآورش نفتخام و تبدیل
آن به زنجیره متنوعی از فرآوردههای پاالیش��ی و
پتروش��یمیایی ،موجب میش��ود صادرات بخش

فارسزده ش��د .زنگنه اساسا هیچ اعتقادی به
پاالیشگاه ندارد و به کلی پاالیش فرآوردههای
نفت��ی را کاری بیه��وده میداند .البت��ه او در
روزهای اخیر نشان داده فروش نفت خام را هم
از مس��یری غیر از شرکت ملی نفت پسندیده
نمیداند و حتی با بورس نفتی که میخواس��ت
ابت��کار عمل فروش نف��ت را به بخش خصوصی
بده��د به صورت غیرعلنی مخالفت کرد .ش��اید
بتوان دلیل مخالفت زنگنه با ایجاد پاالیشگاه را در
این قانون جس��توجو کرد که شرکت ملی نفت
میتواند بابت فروش هر بشکه نفت خام به طرف

خارجی  14/5درصد از درآمد آن را برداشت کند
اما در صورت فروش همین نفتخام به مشتری
داخلی ،حق برداشت  2/5درصد فروش نفتی را
که به خارج صادر میکند ،دارد .این یعنی س��ود
شرکت ملی نفت در صادر کردن نفت است .اگر
بخواهیم شفافتر بگوییم با احداث هر پاالیشگاه
بخش��ی از درآمدهای شرکت ملی نفت و وزارت
ن زده
نفت از بی��ن میرود .در حال حاضر تخمی 
میشود با احداث پاالیشگاه ستاره خلیجفارس به
طور س��االنه یک میلیارد دالر از بودجه شرکت
ملی نفت کاسته شده است.

دنیا به سمت پتروپاالیشگاه
رفته است
عم��اد رفیعی ،کارش��ناس ح��وزه ان��رژی در گفتوگو با
«وطنامروز» درباره لزوم حرکت به س��مت پتروپاالیشگاهها
گف��ت :واحدهای پتروپاالیش��گاهی که از ادغ��ام یک واحد
پاالیش��گاهی و ی��ک واح��د پتروش��یمی به وج��ود میآید
هزینه سرمایهگذاری را کمتر میکند ،انرژی مصرفی را کاهش
میدهد ،سودمحوری را جایگزین سوختمحوری میکند و
تولیداتش ارزش افزوده و تولید ثروت بیش��تری برای کشور
دارد .عضو انجمن مهندسان نفت ایران افزود :تنوع محصوالت
تولیدی ،اش��تغالزایی زیاد و کماثر یا بیاثر شدن تحریمهای
نفتی از دیگر جذابیتهای ایجاد واحدهای پتروپاالیشگاهی
اس��ت .وی گفت :کمبود سرمایه علت تأخیر  4ساله در پایان
کار احداث پاالیشگاه ستاره خلیجفارس بود که زمان اتمام این
طرح را  10س��اله کرد .این کارشناس حوزه انرژی و پاالیش
افزود :بازگش��ت س��رمایه در حالت عادی  8تا  9ساله است
اما به دلیل دیده ش��دن طرح تنفس خ��وراک در واحدهای
پتروپاالیشگاهی ،بازگشت سرمایه یک سال پس از بهرهبرداری
این واحدها صورت خواهد گرفت .رفیعی گفت :در حال حاضر
ایران نفت خام خود را با تخفیف نزدیک  10دالری میفروشد
در صورتی که قیمت تمام شده محصول پاالیشگاههای جدید
و نه پتروپاالیش��گاه بین  15تا  20دالر بیش��تر از قیمت هر
بش��که نفت خام است و برای فروش آن احتیاجی به تخفیف
هم نیس��ت .وی افزود 30 :درصد سرمایهگذاری این طرحها
از طریق مردم در بورس تأمین خواهد شد .وی با بیان اینکه
طبق مطالعات انجام شده بازار فرآوردههای پتروپاالیشگاهی
در منطقه رو به گسترش است ،افزود 4 :کشور عراق ،ترکیه،
افغانستان و پاکستان در سال  2017روزانه  150میلیون لیتر
فرآوردههای نفتی شامل بنزین ،گازوئیل و نفت سفید را وارد
کردهاند .رفیعی درباره نوع تحریم نفتی ایران و نحوه تاثیرگذاری
آن بر خرید نفت کشور نیز ابراز داشت :تحریم نفت ایران در
واقع تحریم شرکت ملی نفت ایران نیست ،بلکه تحریم خرید
نفت ایران توسط پاالیشگاههای دنیا است که پاالیشگاههای
خریدار نفت ایران در صورت همکاری با کشور ما ،مورد تحریم
آمریکا قرار میگیرند ،بنابراین ما باید از این خامفروشی نفت
به صورت کامل خالص شویم .کارشناس حوزه انرژی درباره

توجیه اقتصادی و سوددهی این طرح نیز گفت :امروزه دنیا به
سمت ادغام فرآیندهای پاالیش و پتروشیمی در مجتمعهای
پتروپاالیش��گاهی حرکت کرده اس��ت که از صرفه اقتصادی
باالتری نسبت به پاالیشگاه برخوردار است .فرآورش نفت خام
در یک پتروپاالیشگاه شامل تبدیل نفت خام در فرآیندهای
پاالیشی به مشتقات سوختی از جمله بنزین ،گازوئیل ،سوخت
جت و نفت کوره اس��ت اما از محصوالتی نظیر  LPGو نفتا
هم میتوان برای توس��عه بخش پتروش��یمیایی این واحدها
بهره برد و دهها محصول پتروش��یمیایی در این زمینه تولید
کرد .هماکنون با افتتاح پاالیش��گاه ستاره خلیجفارس ،ایران
در تمام فرآوردههای پاالیش��ی از جمله بنزین خودکفا شده
اس��ت .درباره نفت کوره ما از اول انقالب صادرات داشتیم اما
درباره س��ایر فرآوردهها در س��الهای اخیر با توجه به توسعه
برداشت گاز از میدان پارس جنوبی و جایگزینی گاز با خوراک
نیروگاهها ،گازوئیل نیز صادراتی شده است .وی درباره شیوه
تامین مال��ی پروژههای پتروپاالیش��گاهی در ش��رایط حال
حاضر کشور گفت :نقدینگی  1600هزار میلیارد تومانی که
در اقتصاد کش��ور سرگردان است ،میتواند منبع مالی بسیار
خوبی برای چنین طرحهایی باش��د .درباره طرح کارشناسی
که میتوان برای توسعه پتروپاالیشگاهها پیاده کرد ،باید گفت
برای نمونه ساخت یک پتروپاالیشگاه  250هزار بشکهای در
ایران نیازمند  5میلیارد دالر س��رمایه است .برای تامین این
س��رمایه طرحی ارائه کردیم که براساس آن یکی از نهادهای
توانمند اقتصادی مانند هلدینگهای نفت و گاز نظیر هلدینگ
پارس��یان ،غدیر ،خلیجفارس یا شرکت تاپیکو ،ستاد اجرایی
فرمان امام(ره) ،بنیاد مستضعفان یا سایر نهادهای اقتصادی
به عنوان بانی طرح انتخاب شود و سهم  15درصدی از هزینه
اجرا و س��اخت آن را پرداخت کند و  85درصد باقیمانده را از
طریق س��رمایههای مردمی و سهامدار کردن مردم در پروژه
جمعآوری کند .دولت نیز میتواند برای جلب اعتماد مردمی و
تضمین اتمام ساخت این پاالیشگاه ،در سال اول راهاندازی یک
سال «تنفس خوراک» به این پتروپاالیشگاه بدهد .با این کار
در همان سال اول برای پتروپاالیشگاه تمام هزینه  5میلیارد
دالری تامین میشود.

افزایش مشتریهای نفتی ایران

زیادی از فرآوردهها از طریق خودروهای س��نگین،
خط لوله و درنهایت کشتی به کشورهای همسایه
انجام شود .این نحوه از صادرات را میتوان «توزیع
از طریق شبكه مویرگی» نامید که اعمال تحریمها
روی آن به مراتب سختتر از تحریم نفتخام است.
ای��ن فرآوردهها معم��والً در محمولههای کوچک،
عمدتاً به کش��ورهای همس��ایه و در مسافتهای
نزدیک تجارت میشوند .در واقع فرآورش نفت در
داخل کشور و تبدیل آن به زنجیرهای از محصوالت
شیمیایی و س��وخت ،تک محصول نفتخام را به
باالی  ۱۰۰محصول ش��یمیایی تبدیل میکند و
مش��تریان ایران را از حدود  ۴۰مشتری به بیش از
چند هزار مشتری در قالب شرکتهای کوچک و
بزرگ و مس��تقر در تمام کشورهای دنیا میرساند
که تحریمپذیری آنها بس��یار سختتر از نفتخام
خواهد بود.

■■ظرفیت توسعه پتروشیمیهای خوراک مایع
با توجه به کیفیت نفت خام ایران

در س��الهای اخیر با بهرهبرداری از میادین

گازی پارس جنوبی در کشور ،توسعه واحدهای
پتروش��یمی پایه گازی افزایش یاف��ت .این در
حالی است که با ادغام پاالیشگاه و پتروشیمی
و اس��تفاده از خوراک مایع ،مزیتهای بسیاری
مانن��د تولید خوراک با کیفی��ت باالتر ،افزایش
ارزش محصوالت جانبی و دستیابی به بهرهوری
بیش��تر را میتوان انتظار داشت .البته الگوهای
مختلفی برای توسعه پتروپاالیشگاه وجود دارد؛
به تایید کارشناس��ان ،یکی از مناسبترین این
الگوها با توجه به کیفیت نفت خام ایران ،تبدیل
نفتا و نفت سفید به الفینها یا آروماتیکهاست.
بر همین اس��اس در کش��ورهای صنعتی برای
افزایش کارایی پاالیشگاهها و پتروشیمیها ،این
واحدها را به صورت پتروپاالیشگاه در کنار هم
میسازند.
■■تولید ف�رآورده در پتروپاالیش�گاه  ۱۰برابر
بیشتر از واحدهای پتروشیمی

بر این اساس در یک پژوهش علمی ۳ ،سناریوی
متفاوتپتروپاالیشگاهیبااضافهکردنواحدهاینفتا

کراکر ،کروسین کراکر و آروماتیکسازی و مطالعات
اقتصادی برای پاالیش��گاه مجزا و پتروپاالیشگاه با
ظرفیت  ۲۵۰هزار بش��که در روز مورد بررسی قرار
گرفته است .یافتههای پژوهشگران نشان میدهد
ایجاد پتروپاالیش��گاه با واحدهای کروسین کراکر
و نفتا کراکر بهترین بازگش��ت س��رمایه را خواهد
داشت .هزینه احداث این واحدهای پتروپاالیشگاهی
به ترتیب ح��دود  6/3و  5/9میلی��ارد دالر برآورد
شده و نرخ بازگشت س��رمایه آن به ترتیب حدود
 ۳۰و  ۳۱درص��د پیشبین��ی میش��ود .ای��ن در
حالی اس��ت که نرخ بازگشت سرمایه پاالیشگاه در
بهتری��ن حالت حدود  ۱۳درصد پیشبینی ش��ده
اس��ت .همچنین مطالعات نش��ان میدهد الگوی
فرآیندی تولید آروماتیکها در پتروپاالیشگاه باعث
افزایش نرخ بازگشت سرمایه به بیش از  ۳۱درصد
میش��ود .از طرفی ،نسبت تولید پروپیلن به اتیلن
در واحده��ای کراکینگ نفتا یا کروس��ین حدود
 ۱۰برابر بیشتر از واحدهای کراکینگ گازی است؛
که با توس��عه پتروپاالیش��گاهها ،میتوان به تولید
بیشتر پروپیلن بهعنوان یک ماده پتروشیمیایی با
بازار مصرف باال نیز دست یافت.
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بازار

توزیع  ۳هزار تن خرما
برای تنظیم بازار ماه رمضان

مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روستایی
ایران از عرضه بیش از  ۳هزار تن محصول ذخیره
ش��ده خرما در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد.
به گزارش تسنیم ،حسین شیرزاد درباره عرضه
خرما در ایام ماه مبارک رمضان گفت :هماکنون
بالغ بر  3هزار تن خرمای ذخیره شده محصول
س��ال قبل ،ش��امل  2ه��زار و  500تن خرمای
مضافتی تولیدی جیرفت و جنوب استان کرمان و
همچنین بیش از  500تن خرمای استان بوشهر
همه روزه به صورت عمده و با  20الی  25درصد
زیر قیمت بازار توس��ط اتحادی��ه مرکزی تعاون
روستایی در حال عرضه به بازارهای کشور است.
همچنینرئیسسازمانحمایتمصرفکنندگان
و تولیدکنندگان از خرید یکهزار تن خرمای بم به
منظور تنظیم بازار مصرف خرمای روزهداران خبر
داد .عباس تابش گفت :بهمنظور تنظیم بازار و با
همکاری تولیدکنندگان بیش از یکهزار تن خرما
به قیمت هر کیلو  ۲۳هزار تومان به اضافه هزینه
حمل خریداری شده است تا این محصول بتواند
در سفره روزهداران قرار گیرد.

عرضه بدون محدودیت
شکر  ۳۴۰۰تومانی

به گفته معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت ،در حال حاضر ش��کر در همه
میادین میوه و ترهبار ش��هرداری و فروشگاههای
منتخ��ب بدون محدودیت و ب��ا قیمت  ۳هزار و
 ۴۰۰تومان در حال عرضه اس��ت و از نظر تأمین
شکر کشور مشکلی نداریم .عباس قبادی افزود:
حجم زیادی از تقاضا برای شکر وجود داشت که
از طریق همکارانمان در بازرگانی دولتی تأمین
شد .وی با بیان اینکه به اندازه کافی واردات شکر
خام انجام شده است ،تصریح کرد :تولید داخل نیز
شروع شده است و تا چند روز آینده چغندرهای
پاییزی به کارخانجات تحویل داده میشود.

رشد  ۳۹۹۴واحدی شاخص بورس

ش��اخص بورس در جری��ان معامالت دیروز
بازار س��رمایه با رشد  ۳۹۹۴واحدی مواجه شد.
به گزارش تسنیم ،در جریان دادوستدهای دیروز
بازار سرمایه تعداد  5میلیارد و  219میلیون سهم
و حقتقدم بهارزش یکهزار و  407میلیارد تومان
در  284هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و
شاخص بورس با رشد  3994واحدی در ارتفاع
211هزار و  746واحد قرار گرفت.

دالر؛ ایستاده در کانال 15هزار تومان

چهارمین روز هفته در حالی سپری شد که
دالر در ای��ن روز هم کان��ال  15هزار تومان را از
دس��ت نداد .دیروز دالر ب��ا کاهش  100تومانی
نس��بت به روز قبل  15200تومان معامله شد.
قیم��ت دیگر ارزه��ای رایج در ب��ازار آزاد تهران
عبارتند از :یورو  ،17100پوند انگلستان 19800
و لیر ترکیه  2600تومان .در این ش��رایط بازار،
بانکها با سخاوت ارز مردم را  500تومان کمتر
از بازار آزاد خریداری میکردند! و فروش آنها هم
منوط به ارائه مدارک سفر و با سقف  2000دالر
بود .بر این اس��اس دیروز بانکهای عامل قیمت
دالر را  14ه��زار و  421توم��ان ،قیمت یورو را
 16ه��زار و  208تومان و قیمت پوند انگلیس را
 18هزار و  695تومان برای خرید از مردم اعالم
کردند .سکه تمام بهار آزادی هم به  5میلیون و
 100هزار تومان رسید .نیم سکه و ربع سکه هم
ب��ه ترتیب  2میلی��ون و  750هزار تومان و یک
میلیون و  850هزار تومان فروخته شدند.

خریداران برلیانس خودروی
جایگزینمیگیرند

پس از ماهها انتظار و پیگیری پیشخریداران
خودرو ،ش��رکت خودروس��از اعالم ک��رد که به
پیشخری��داران برلیان��س خ��ودروی جایگزین
تحویل خواهد شد .سرانجام پس از ماهها انتظار
خریداران خودروی برلیانس از شرکت خودروساز
بابت تحویل خودروها ،باالخره دیروز بخش��نامه
جدیدی صادر ش��د که بر مبنای آن ،خریداران
خودروی برلیانس میتوانند خودروهای جایگزین
تحویل بگیرند .در این بخشنامه آمده است :جهت
تعهدات مشتریانی که تاکنون دعوتنامه تکمیل
وجه مابهالتفاوت برای آنان صادر نش��ده است3 ،
روش وجود دارد که شامل انصراف ،تبدیل مدل
خودرو و الحاقیه قرارداد است.

