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معاون وزیر صنعت:
تحلیل ما بازگشت رنو به بازار 

ایران در آینده است
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: شرکت رنو ســرمایه گذاری قابل توجهی در 
ایران کرده و منتظر مشخص شدن تحریم ها است، 
تحلیل ما بازگشت این شرکت خوروسازی به بازار 

کشور در آینده است.
به گــزارش وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
»فرشاد مقیمی« در تشریح خبر منعکس شده در 
برخی رسانه ها درباره بازگشــت رنو به ایران افزود: 
شرکت رنو سرمایه گذاری حدود یک میلیارد دالری 
در ایران انجام داده و با توجه به حجم فعالیت های 
انجام شده، بطور قطع پس از مشخص شدن شرایط 
تحریم به این کشور باز می گردد.  وی ادامه داد: البته 
به تازگی هیچ مذاکره ای با این شرکت انجام نشده، 
اما تحلیل ما بازگشت آن در آینده به بازار ایران است. 
مقیمی معاون وزیر صنعت پیشتر در چهاردهمین 
نشست مشترک کارگروه رفع موانع تولید و تنظیم 
بازار اســتان کرمان اعالم کرد: برای بازگشت رنو، 
این شرکت فرانســوی مکانیزمی در نظر گرفته تا 
تولید خودرو این شرکت دوباره از سر گرفته شود . 
به گزارش ایرنا، درحالی خودروسازی رنو مرداد ماه 
امسال فعالیت های خود را در ایران به حالت تعلیق 
درآورد که ســرمایه گذاری های زیادی برای تولید 
خودرو مشترک با خودروسازان ایرانی پیش بینی 
کرده بود، اما فشــارهای آمریکا این شرکت را وادار 
کرد از ترک ایران ســخن بگوید. همزمان با خروج 
شرکت های پژو و سیتروئن از ایران، کارلوس گون 
مدیرعامل رنو در مجمع سالیانه این شرکت درباره 
برنامه  رنو در ایران در شرایط خروج آمریکا از برجام 
اعالم کرده بود »ما ایران را ترک نخواهیم کرد حتی 
اگر مجبور به کاهش فعالیت های خود شویم«. حال 
پس از هشــت ماه توقف همکاری های شرکت رنو 
با خودروسازان ایران معاون وزیر صنعت، معدن و 

تجارت از بازگشت کارخانه به ایران خبر می دهد.
    

به دنبال سانحه هوایی اخیر؛
پرواز بویینگ 737 مکس بر فراز 

آسمان ایران ممنوع شد

پس از ممنوعیت پرواز بویینگ 737 سری مکس 
بر فراز آسمان بسیاری از کشورهای جهان، ایران نیز 
عبور این هواپیما از آسمان خود را ممنوع اعالم کرد.

به گزارش تارنمای اطالع رســانی وزارت راه و 
شهرسازی، به دنبال ســقوط یک فروند بویینگ 
8-737 سری مکس در کشور اتیوپی و مرگ 157 
سرنشین آن، بسیاری از کشــورهای جهان پرواز 
این هواپیما در آسمان کشور خود را ممنوع اعالم 
کرده اند. این دومین سانحه مرگبار این هواپیما در 
پنج ماه اخیر به شــمار می رود. پیش از این نیز در 
تاریخ اکتبر 2018 )آبان ماه امسال( یک فروند ار این 
مدل هواپیما متعلق به خطوط الین ایر اندونزی در 
آسمان این کشور سقوط کرده و 189 نفر را به کام 
مرگ کشــانده بود . تنها چند ماه از تولید و ورود به 
خدمت این هواپیماها می گذشت و هر دو هواپیما نو 

و با طراحی جدید به حساب می آمدند.
هرچند تا پیش از اعالم گــزارش نهایی این دو 
سانحه، نمی توان درمورد علت آن اظهارنظر کرد، اما 
طبق بررسی های اولیه به نظر می رسد سقوط هر دو 
هواپیما به علت نقص در یک سامانه کامپیوتری باشد 
که به منظور جلوگیری از واماندگی )Stall( هواپیما 

طراحی شده است.
البته سوانح مرگبار تنها رخدادهای پیش آمده 
برای بویینگ 737 مکس نیستند. تاکنون بیش از 
12 حادثه برای این نوع هواپیما پیش آمده که یکی از 

آنها بر فراز آسمان ایران بوده است. 
حال پس از دومین سانحه مرگبار برای بویینگ 
737 سری مکس، بسیاری از کشورهای جهان پرواز 
این هواپیما را ممنوع اعالم کرده اند. اکنون ایران نیز 
به جمع این کشورها پیوسته و پرواز بویینگ 737 
سری مکس را بر فراز آسمان خود ممنوع اعالم کرده 
است. در این زمینه، »رضا جعفرزاده«، سخنگوی 
سازمان هواپیمایی کشوری صدور نوتم)اطالعیه 
هوانوردی( برای اعالم ممنوعیت پــرواز این نوع 
هواپیما را تایید کرد و گفت: به دنبال اعالم ممنوعیت 
پرواز بویینگ 737 سری مکس در آسمان بسیاری 
از کشورها از جمله آمریکا، یعنی کشور سازنده، پرواز 
این هواپیما بر فراز آسمان ایران نیز ممنوع اعالم شد.

برپایه این گزارش، ایران از جمله کشــورهایی 
است که سوانح این هواپیما بطور مستقیم بر ایمنی 

آسمان آن اثر منفی گذاشته است.

خبر اقتصادی
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محمود نوروزیه

ســال 97 در حالی روزهای پایانی 
خود را پشت ســر می گذارد که بعد از 
جهش های ارزی و تکانه های افزایشی 
بی سابقه در بازارهای مسکن، خودرو، 
سکه و طال، اینک کاالهای اساسی نیز به 
تبعیت در یک ماراتن نفس گیر بی توجه 
به پیام های امیدوارکننده مسئوالن، هر 
روز قیمت های صعودی را طی می کنند.

مســئوالن هر روز در نشست های 
خبــری و گفت وگوهــای تصویری و 
رادیویی قیمت هایــی را بــرای بازار 
کاالهای اساسی اعالم می کنند که در 
واقعیت بازارها عکس آن صادق است. 
گاهی دالالن بازار میوه را عامل گرانی 
می دانند و گاه با هشدارهای پی در پی 
صنف قنــاد و قصاب را مــورد عتاب و 
خطاب قرار می دهند که از گران فروشی 
برحذر باشــند. اما ظاهرا »شفافیت، 
نظارت و بازرسی اصناف«، تنها غایب 

این میدان است.
در این میان داستان فضای مجازی 
و کمپین های مختلــف »نه به خرید« 
این چیــز و آن چیز و »نه بــه گرانی«! 
هم نتوانســته تا این تاریخ قیمت ها را 
در مسیر کاهشــی قرار دهد و گویا قرار 
نیست آغازین روزهای ســال 98 نیز 
اندکی شادی و امید مهمان خانه های 

مردم باشد. 
 کمپین »نه به خرید آجیل« 

کار آمریکایی هاست!
رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و 
خشکبار در آستانه نوروز در اوج ناباوری 
نرخ گــذاری در مورد قیمــت هر کیلو 
آجیل شــور را در محدوده 65 تا 110 
هزار تومان و قیمت هــر کیلو آجیل 4 
مغز را نیز بین 150 تا 170 هزار تومان 
اعالم کرده است؛ درصورتی که قیمت 
این قلم کاال از اواســط ســال جاری بر 
مدار افزایشــی قرار گرفت و اکنون در 

بازار با ارقامی چندین برابر خودنمایی 
می کند. مصطفی احمــدی در حالی 
قیمت مصوب این محصوالت را اعالم 
کرده کــه در جایی دیگــر از افزایش 
قیمــت 80 تــا 100 درصــدی اقالم 
مختلف خشــکبار به صورت میانگین 
خبر داده و یادآور شــده اســت که در 
مدت 11 ماهه امســال، فروش آجیل 
به یک پنجم کاهــش پیدا کرده ضمن 
اینکه کیفیت آجیل نیــز در این مدت 
20 درصد کاهش نشــان می دهد. وی 
طراحی و راه اندازی کمپین »نه به خرید 
آجیل« را از سوی آمریکایی ها می داند 
و با تاکید بر پیش بینی شکســت این 
سبک اعتراضی عنوان می کند اکنون 
آمریکا در محصول خشــکبار به ویژه 
پســته رقیب ایران به شــمار می رود، 
به طوری که ساالنه 400 هزار تن پسته 
در ایاالت متحده تولید می شود و این در 
حالی اســت که تولید ایران در بهترین 
شرایط 200 هزار تن است. بنابراین ایجاد 
کمپین های نه به خرید آجیل و خشکبار 
به نفع آمریکا اســت و این کمپین ها از 
آنجا هدایت می شوند؛ همانطور که در 
شب چله نیز چنین کمپینی راه اندازی 
شد اما موفقیت آمیز نبود و مردم آجیل 

موردنیاز خود را خریداری کردند.
ایران ســاالنه حدود 200 هزار تن 
پســته، 160 هزار تن کشمش، 150 
هزار تن مغــز گردو، یــک میلیون و 
200 هزار تــن خرمــا، 35 تن انجیر 
و 50 هزار تــن بادام درختــی تولید 
می کند، ضمن اینکه ســاالنه بیش از 
2 میلیارد دالر نیز انواع خشکبار ایران 
به بیش از50 کشــور جهان همچون 
آلمان، آمریکا، فرانســه، انگلســتان، 
ایتالیا، اسپانیا، ســوئد، نروژ، پرتغال و 
کشورهای حوزه خلیج فارس ازجمله 
قطر، امارات متحده عربــی، کویت و 
کشورهای آسیایی چین، کره جنوبی، 
ژاپن، استرالیا و روسیه صادر می شود. 

با این حســاب این افزایش قیمت در 
بازارهای داخلی در کنار تورم روبه رشد 
و کاهش قدرت خرید مردم، خانواده ها 
را به پیوســتن به کمپین »نه به خرید 

آجیل« بیشتر ترغیب می کند.
وقتی کام مردم تلخ می شود

علی بهره منــد، رئیــس اتحادیه 
شیرینی و شکالت چندی پیش اعالم 
کرد قیمت شــیرینی  و شکالت برای 
شب عید گران نمی شــود. این خبر به 
ظاهر امیدوارکننده در حالی منتشــر 
شد که در هفته اخیر قیمت شکر حدود 
  70 درصد افزایش پیدا کــرد و با ایجاد 
بازار ســیاه فروش آرد قیمت هر کیسه 
بین 120 تا 130 هزار تومان تعیین شد 
تا قیمت شیرینی را در خوش بینانه ترین 
حالت، دو برابر نرخ مصوب به دســت 
مردم برساند. از سوی دیگر واحدهای 
صنفــی در این زمینه تا پیــش از عید 
روغــن 16کیلویی جامــد را 90 هزار 
تومان خریــداری می کردنــد، اما در 
روزهای گذشته با به وجود آمدن بازار 
ســیاه، قیمت این کاال تــا 130 هزار 
تومان افزایش یافته کــه اگر به همین 
ترتیــب 180 قلم جنــس مصرفی در 
صنف قنادان که حــدود 70 درصد آن 
وارداتی است را محاسبه کنیم آن هم با 
توجه به نوسانات نرخ ارز؛ به این نتیجه 

می رسیم که قرار نیســت کام مردم با 
شیرینی این شب عید هم اندکی شیرین 
شود. براساس قیمت های مصوب اعالم 
شــده در واحدهای درجه یک، قیمت 
شیرینی های تر کیلویی 26 هزار تومان، 
پاپیونی کیلویی 21هزار و 500 تومان، 
 زبــان کیلویی 21هــزار و 500 تومان 
 نان برنجــی کیلویی 21هــزار و 500 
تومان، گل محمــدی 21 هزار تومان و 
کیک یزدی نیز 15هزار تومان اســت. 
اما شما به این ارقام توجه نکنید و برای 
اطالع از قیمت واقعــی به نزدیکترین 
قنادی محل زندگی تان مراجعه کنید.  
اما داستان افزایش قیمت شیرینی این 
پرمصرف ترین قلم از کاالهای شب عید 
همچنان ادامه دارد. بر اساس مصوبات 
قانونی مقرر شــد امســال قیمت مقوا 
با قیمت شیرینی محاســبه شود. این 
در حالی است که نســبت به سال قبل 
قیمت مقوا 300 درصد افزایش یافته 
به طوری که مقوای کیلویی 5تا6 هزار 
تومان اکنون تا کیلویی 25هزار تومان 
به فروش می رســد که با این حســاب 
باید گفت قیمت هر کیلو جعبه مقوایی 
از قیمت یک کیلو شــیرینی گران تر 
می شــود. جعبه های مقوایی شیرینی 
از معمولی تــا لوکس 15 تــا 25 هزار 
تومان در بازار قیمت دارد که قیمت ها 
براساس کیفیت و نوع جعبه ها می تواند 

متغیر باشد.
 آرامش در بازار میوه 

حکمفرما است!
»آرامش در بازار میــوه حکمفرما 
اســت«  این را اســداهلل کارگر، رئیس 
اتحادیه میوه و سبزی تهران گفته و تاکید 
کرده که هیچ گونه کمبــودی در بازار 
میوه وجود ندارد. اما نرخ مصوب میوه 
برای  شــب عید با آنچه که در بازارهای 
تره بار و مغازه های ســطح شهر دیده 
می شــود گویای این واقعیت است که 
قیمت های اعالم شده از سوی اتحادیه 
با کیفیت مناسبی همراه نبوده و به هیچ 
عنوان مناســب پذیرایی از میهمانان 
نوروز نیســت.  ضمن اینکه با توجه به 
نزدیکی به روزهای پایانی سال و افزایش 
حجم تقاضــای خرید، قیمــت میوه 
شب عید با نوســان 10 تا 20 درصدی 
در بازار همراه شــده اســت که در این 
بین برخی میوه ها که حکم میوه های 

لوکس را برای پذیرایی دارند مانند موز و 
نارنگی با کمبود عرضه و جهش قیمتی 

قابل توجهی نیز روبرو شده اند. 
هفت سین بین 50 تا 90 هزار تومان 

خرج دارد
ایرانی ها برای نوروز 98 جهت تهیه 
یک سفره هفت سین با قیمت متوسط 
باید برای ســیر مبلغ دو هــزار تومان، 
سنجد100 گرمی شــش هزار تومان، 
سماق 100 گرمی پنج هزار تومان، یک 
عدد سیب مناسب حال سفره عیدانه 
دو هزار تومان، سبزه بین 15 تا 25 هزار 
تومان، سمنو کیلویی 15 هزارتومان، 
ماهی قرمز 3 هــزار تومان و بیش از 15 
هزار تومان برای یک شاخه گل سنبل 

هزینه کنند.
افزایش 9۶ درصدی قیمت گوشت 

در یک سال
براساس آمار اعالم شــده از سوی 
معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی تهران در مورد نرخ تورم 12 
ماهه منتهی به بهمن ماه سال 97، این 
نرخ در پایتخت 25.6درصد اعالم شده 
که 2.1 درصد بیشتر از متوسط کشور 
است. در این ماه درصد تغییر شاخص 
کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 42.6 
درصد شد؛ که این امر یعنی خانوارهای 
اســتان تهران به طور میانگین 42.6 
درصد بیشتر از بهمن 1396 برای خرید 
یک »مجموعه کاال و خدمات یکسان« 

هزینه کرده اند.
افزایش بیش از 95 درصدی شاخص 
قیمت گوشت نشان می دهد شاخص 
قیمــت در گروه عمــده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« استان تهران 
نســبت به ماه قبل 5.5 درصد افزایش 
یافته اســت. نکته جالب اینکه در این 
گروه گوشــت قرمز و گوشت ماکیان 
و دخانیات نســبت به بهمن ماه 96 به 
ترتیب 96 درصد و 111.1 درصد افزایش 
قیمت داشــته اند که این جهش های 
قیمتــی هم زمان با صف هــای طویل 
دریافت گوشــت یخ زده وارداتی، ورود 
سال 98 را با شوک و بهت فراوان همراه 

کرده است. 
وقتی مرغ ها در مرز 20 هزارتومان 

به پرواز در می آیند
قیمت مرغ با پرواز بــه مرز 18 هزار 
تومان این پیام را آشکار کرد که امیدی 

به نشستن این قلم کاالی اساسی بر سر 
سفره مردم در سال نو وجود ندارد. 

برومنــد چهارآییــن، مدیرعامل 
اتحادیه مرغداران گوشتی طی روزهای 
گذشته از استمرار روند افزایش قیمت 
مرغ در بازار خبر داد و عنوان کرد با توجه 
به ازدیاد موج تقاضا در سراسر کشور در 
دهه پایانی اسفند برای تامین مایحتاج 
خانوار و تعطیلی کشتارگاه ها در روزهای 
ابتدایی سال 98، پیش بینی می شود که 
قیمت هر کیلو مرغ بــه 20 هزار تومان 

نیز برسد.
وی با اشاره به تاثیر عرضه مرغ با نرخ 
مصوب در بازار بیان کرد با توجه به آنکه 
میزان عرضه مرغ با نرخ مصوب از سوی 
پشــتیبانی امور دام با تقاضا همخوانی 
ندارد؛ عرضــه نمی تواند نقش موثری 
در تعادل و کنترل قیمــت مرغ در بازار 
داشته باشد. چهارآیین با اشاره به اینکه 
روزانه 7 تا 7 هزار و 500 تن مرغ در سطح 
کشور مصرف می شود، بیان کرد: عرضه 
روزانه 10 تا 30 تن مرغ با نرخ مصوب از 
سوی پشتیبانی امور دام نوعی مسکن در 
بازار به شمار می رود، چراکه طبق روال 
ســال های گذشــته دخالت دولت در 
تنظیم بازار نتوانسته راهکار موثری در 

کنترل بازار باشد.
مدیرعامــل اتحادیه مرغــداران 
گوشتی با اشاره به اینکه آشفتگی بازار 
نهاده های دامی همچنان تا ســال 98 
ادامه پیدا خواهد کرد یادآور شده است 
که با توجه به اختــالف نرخ نهاده های 
موجود در بازار با نرخ مصوب و کمبود در 
عرضه، نمی توان انتظار داشت که قیمت 
مرغ در بازار با روند نزولی مواجه شــود، 
چراکه یکی از فاکتورهای اصلی و مهم 
در تعادل بازار، خرید نهاده با نرخ منطقی 
است. به هر حال آنچه مسلم است اینکه 
بازار شب عید امسال در همه زمینه ها، 
به ویژه خوراکی ها که مورد بحث گزارش 
ماست، رونق سال های گذشته را ندارد و 
چون در این روزهای پایانی سال نه قرار 
است عملکرد مسئوالن تغییر  کند و نه 
وضعیت تورم و گرانی؛ امسال به احتمال 
بســیار قوی نوروز متفاوتــی را تجربه 
خواهیم کرد؛ با تغییراتی چشمگیر در 
سبد مواد غذایی خانوارها و نحوه پذیرایی 

از میهمانان شان.

در بازار شب عید چه خبر است؟

نگرانی،پاپسکشیدنوگالیهازقیمتها

داستان فضای مجازی و 
کمپین های مختلف »نه به 
خرید« این چیز و آن چیز و 

»نه به گرانی«! هم نتوانسته 
تا این تاریخ قیمت ها را در 
مسیر کاهشی قرار دهد و 

گویا قرار نیست آغازین 
روزهای سال 98 نیز 

اندکی شادی و امید مهمان  
خانه های مردم باشد

مسئوالن قیمت هایی را 
برای کاالهای اساسی اعالم 

می کنند که در واقعیت 
بازارها عکس آن صادق 
است. گاهی دالالن بازار 

میوه را عامل گرانی می دانند 
و گاه صنف قناد و قصاب را 
مورد عتاب و خطاب قرار 

می دهند که از گران فروشی 
برحذر باشند و ظاهرا 

»نظارت و بازرسی«، تنها 
غایب این میدان است

گفت وگو

آمبریش بیشارما که ســال ها در حوزه نفت هندوستان 
فعالیت داشته و مشاور وزیر نفت هندوستان بوده طی سفر 
خود به ایران در خصوص گســترش همکاری های دو کشور 
در حوزه نفت و انرژی مذاکراتی را با مقامات نفتی کشورمان 
داشته است. وی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، آخرین 
روند همکاری نفتی دو کشور را تشریح کرد که در ادامه آمده 

است:
  ارتباط ایران و هندوستان در حوزه تجارت نفتی 

و مبادله تکنولوژی چگونه است؟  
ما یکی از بزرگترین وارد کنندگان نفت هســتیم و  %25 
تولید ناخالص داخلی ما به نفت وابســته است. ایران یکی از 
شرکای اصلی ما در زمینه نفت است. هند نگاه خیلی ویژه ای 
در بخش نفت دارد. ضمن آنکه مواد مصرفی و مایحتاج این 

صنعت نیز می تواند از طریق شــرکت های هندی برای بازار 
ایران تامین شود. 

  شــرکت های هندی در هندوســتان چگونه 
می توانند در وصول پول نفت به ایران نقش داشــته 
باشــند؟ زیرا بزرگترین مشــکل ما در دور جدید 
تحریم ها پول نفتی است که صادر می کنیم و با اینکه 
مشتری بزرگ ما هند است، نمی توانیم آن را دریافت 
کنیم. برای این مشکل چه راه حلی  پیشنهاد می کنید؟ 
تجارت نفت با ایران به طور مســتقیم و بــا روپیه انجام 
می شــود. دو بانک هندی نیز در این خصوص هستند. برای 
پرداخت پول ایران راه های زیادی وجود دارد که یکی از آنها 
تبادل کاال است. ما توسط بانک های هندی می توانیم مستقیمٌا 
پول را به تامین کنندگان هندی پرداخت کنیم، ضمن آنکه ما 

عالقمند هستیم با کشــوری کار کنیم  که تامین کنندگان 
نیازهای آنها هندی باشند. 

   نگرانی که در شرایط تحریم وجود دارد این است 
که ما نمی توانیم آزادانه پول خود را در ازای فروش نفت 
با دالر معاوضه کنیم. قیمت کاالهایی که قرار است با 

نفت معاوضه شود به چه صورت خواهد بود؟
باید باور داشته باشید که ما با شــما هستیم. ما همیشه 
محصوالت با کیفیت تولید می کنیم و هیچ وقت هم گذشته 
خودمــان را فراموش نمی کنیــم. ما در اینجا هســتیم که 
محصوالت را با قیمت رقابتی به شــما ارائــه دهیم. ما مانند 
دیگران اینجا هستیم که پول تولید کنیم. اما فکر نمی کنم این 

مبلغ پنج یا شش برابر باشد.  
   پس شما این اطمینان را به طرف ایرانی می دهید 

که در یک شــرایط منصفانه و بدون در نظر گرفتن 
شرایط خاصی که ایران دارد، قیمت کاالهای خود را 

ارائه دهید.
همان چیزی که هســت ما به شــما اطمینان می دهیم. 
همیشه حاشیه ســازی وجود دارد. ما از شرایط کشور شما 
سوء استفاده نمی کنیم. ما از قبل با شما روابط خیلی محکم 
و قوی داشته ایم. این شرایطی که شــما دارید ما با آن آشنا 
هستیم. تاکید ما و با آن ســابقه طوالنی کار کردن در ایران ، 

کیفیت و دادن قیمت های رقابتی است. 

مشاور وزیر نفت هندوستان در گفت وگو با ایلنا:

قیمت کاالهایی که در برابر نفت می دهیم، رقابتی است


