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سقوط قیمت نفت رکورد زد
قیمت نفت با تشدید شیوع ویروس کرونا در اروپا و آمریکا و وضع محدودیتهای 
جدید، در پایان معامالت روز چهارشنبه بیش از پنج درصد سقوط کرد و قیمت 
نفت برنت به پایینترین حد در چهار ماه گذشــته نزول کرد.به گزارش ایســنا، 
بهای معامالت نفت برنت دو دالر و هشت سنت معادل ۵.۱ درصد کاهش یافت 
و در ۳۹ دالر و ۱۲ ســنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا دو دالر و ۱۸ ســنت معادل ۵.۵ درصد کاهش یافت و در ۳۷ 
دالر و ۳۹ ســنت در هر بشکه بسته شد.این پایین ترین قیمت برای نفت برنت 
از ۱۲ ژوئــن و پایینترین قیمت نفت آمریکا از دوم اکتبر بود و بزرگترین ریزش 
روزانه هر دو شاخص از هشتم سپتامبر به شمار آمد.عامل دیگری که فشارهای 
کاهشــی در بازار نفت را تشدید کرد، رشد بیش از حد انتظار ذخایر نفت آمریکا 
در هفته گذشته به دلیل افزایش تولید این کشور بود. اداره اطالعات انرژی آمریکا 
روز چهارشنبه اعالم کرد ذخایر نفت این کشور در هفته منتهی به ۲۳ اکتبر، با 
افزایش تولید به باالترین حد از ژوییه، ۴.۳ میلیون بشکه رشد کرده و به ۴۹۲.۴ 
میلیون بشکه رسیده است. این رشد بسیار باالتر از رشد ۱.۲ میلیون بشکه بود 
که تحلیلگران در نظرســنجی رویترز پیش بینی کرده بودند.اندی لیپو، رئیس 
شرکت مشاوره »لیپو اویل آسوشیتس« در این باره گفت: افزایش تولید به رشد 
غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا منجر شــد و با توجه به قرنطینه های جدیدی که 
در اروپا مشــاهده می شود، این خبر بدی برای بازار نفت بود.افت قیمتهای نفت 
منعکس کننده وضعیت مشابه در سایر بازارهای پرریسک بود. شاخصهای سهام 
آمریکا همگی نزول کردند و اس اند پی ۵۰۰ حدود ۲.۹ درصد کاهش ثبت کرد.

دالر آمریکا که ارز مطمئن به شمار می رود، تحت تاثیر چشم انداز قرنطینه ملی 
در آلمان و فرانسه برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، ۰.۵ درصد رشد کرد. رشد 
ارزش دالر معامالت نفت را برای دارندگان ارزهای دیگر گرانتر ســاخت.آمریکا، 
روسیه، فرانسه و کشورهای دیگر طی روزهای اخیر رکورد باالی ابتالی روزانه به 
کوویــد ۱۹ را ثبت کرده اند و دولت های اروپایی محدودیت های جدیدی را برای 
مهار موج جدید شــیوع پاندمی وضع کرده اند.به گفته معامله گران، قیمت های 
نفت از ضعیف شدن چشم انداز توافق سریع سیاستمداران آمریکایی در خصوص 
بســته کمک مالی جدید هم ضربه خوردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
روز سه شنبه اعالم کرد که توافق بسته کمک مالی کرونا احتماال پس از انتخابات 
ســوم نوامبر صورت خواهد گرفت.در بخش عرضه هم انتظار می رود تولید نفت 
لیبــی در هفته های آینده به یک میلیون بشــکه در روز افزایش پیدا کند.مدیر 
بخش بازرگانی آرامکوی ســعودی اعالم کرد اوپک و متحدانش پیش از این که 
عرضه خود را در ژانویه سال ۲۰۲۱ افزایش دهند، ناچار خواهند بود با مشکالت 
متعددی پیرامون عرضه دســت و پنجه نــرم کنند.رابرت یاوگر، مدیر معامالت 
انرژی شرکت میزوهو در نیویورک گفت: بین آمریکا و لیبی، تولید نفت در چند 
هفته گذشته دو میلیون بشکه در روز رشد کرده است و اگر اوپک پالس به این 
موضوع توجه کند که تولیدکنندگان آمریکایی در حال افزایش تولید هستند، در 
این صورت این گروه برنامه افزایش تولید به میزان حدود دو میلیون بشــکه در 
روز را در ژانویه اجرایی خواهد کرد و اجازه می دهد قیمتهای نفت به میزان قابل 
مالحظه ای ســقوط کنند.بر اساس گزارش رویترز، در این بین بازار افت موقتی 
تولید نفت آمریکا به دلیل تعطیلی نیمی از تولید منطقه خلیج مکزیکو در آستانه 

وقوع طوفان گرمسیری زتا را نادیده گرفت.

تمدید قرارداد خرید برق پاکستان از ایران
کمیتــه هماهنگی اقتصادی هیات دولت پاکســتان تمدید توافق خرید برق 
با شــرکت توانیر ایران را تصویب کرد.به گزارش ایســنا به نقل از پایگاه خبری 
آسوشیتد پرس پاکستان، دیدار کمیته هماهنگی اقتصادی پاکستان به ریاست 
دکتر عبدل حافظ شــیخ، مشاور نخست وزیر پاکستان در امور مالی برگزار شد 
و در جریــان آن تمدید قرارداد با شــرکت توانیر ایران برای خرید ۱۰۴ مگاوات 
برق تصویب شــد.این توافق اکنون باید توسط وزارت دادگستری پاکستان مورد 
بررســی قرار بگیرد و در صورت تایید این وزارتخانه، تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۱ 

اعتبار خواهد داشت.

طرح پنجره واحد واردات کاال را تسهیل می کند
وزیر نفت تسهیل و تسریع در امر واردات کاال و تهاتر کاال با نفت را اصلی ترین 
مزایای طرح تشــکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر واردات کاال دانست.به 
گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه در رابطه با وضعیت گازرسانی به شهرها و روستا 
در آســتانه فصل سرما، گفت: اگرچه مشکالتی در تامین گاز وجود داشته باشد 
اما در هیچ شرایطی اجازه قطعی گاز خانگی را در زمستان پیش رو نخواهیم داد 
امــا در عین حال مردم را به دعوت بــه صرفه جویی میکنیم چراکه مصرف بی 
رویه تجازو به حقوق دیگران است.وی همچنین در رابطه با نحوه تامین گاز مود 
نیاز نیروگاه ها در  زمســتان، افزود: نیروگاه برای چرخاندن چرخ خود از تلفیق و 
ترکیبی از ســوخت مایع و سوخت گاز استفاده می کنند.زنگنه همچنین درباره 
تشــکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر واردات کاال، اضافه کرد: تســهیل و 

تسریع امر واردات کاال و تهاتر کاال با نفت اصلی ترین مزایای این طرح است.

ظرفیت نیروگاه های کشور به ۸۴۵۰۰ مگاوات رسید
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: با افتتاح واحد دوم گازی نیروگاه 
سیکل ترکیبی قشم ظرفیت منصوبه نیروگاهی در جزیره قشم به ۴۸۰ مگاوات، 
در استان هرمزگان به ۴۰۰۰ مگاوات و در کل کشور به ۸۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات 
افزایش پیدا خواهد کرد.به گزارش ایسنا، همایون حائری در مراسم افتتاح دومین 
واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قشم با اعالم این خبر افزود: این نیروگاه ۵۱۰ 
مگاواتی شامل دو واحد گازی هر یک به ظرفیت ۱۷۵ مگاوات و یک واحد بخار به 
ظرفیت ۱۶۰ مگاوات است که واحد نخست گازی این نیروگاه در هفته دوازدهم 
پویش #هرهفته_الف_ب_ایران به بهره برداری رسیده بود و واحد دوم گازی این 

مجموعه نیز امروز توسط رئیس جمهور افتتاح شد.

کارنامه تولیدی 7 ماهه شرکت مس منتشر شد

اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: تا پایان 
مهرماه سال ۱۳۹۹، شرکت مس ۲۰۵هزار و ۱۰۹تن آند تولید کرده است که با 
این میزان تولید برنامه ۱۸۶ هزار و ۱۴۶ تنی ۷ماهه امسال را با ۱۰ درصد رشد 
محقق کرده اســت.به گزارش مس پرس، سعدمحمدی با اعالم این خبر گفت: 
همچنین طی این بازه زمانی شــرکت مس ۱۶۲ هزار ۷۳۱ تن کاتد مس تولید 
کرده است که نسبت به برنامه هفت ماهه امسال از رشد ۷ درصدی برخوردار شده 
است.مدیرعامل شرکت مس با بیان این که با این میزان تولید آند و کاتد، رکورد 
تولید هفت ماهه این محصوالت از ابتدای راه اندازی شرکت ملی صنایع مس ایران 
تاکنون ثبت شده است، اظهار داشت: همچنین طی این بازه زمانی رکورد تولید 
هفت ماهه تولید کنسانتره مس ثبت شد به طوری که مجموع کارخانجات تغلیظ 
شــرکت مس با ۵ درصد رشد نسبت به برنامه موفق به تولید ۷۰۶ هزار و ۷۸۹ 
تن کنسانتره مس شدند.وی با بیان این که بررسی آمار تولید شرکت مس نشان 
می دهد که از ابتدای سال جاری تاکنون در مهرماه موفق به ثبت باالترین میزان 
تولید کنسانتره مس شــده ایم، افزود: تولید کنسانتره مس در مهرماه با رشد ۹ 
درصدی به رقم ۱۰۷ هزار و ۱۹۱ تن کنســانتره مس رسید که باالترین میزان 
تولید کنسانتره در هفت ماهه گذشته امسال بوده است.مدیرعامل شرکت مس در 
ادامه به میزان تولید مس محتوی معدنی اشاره کرد و گفت: در ۷ ماهۀ ابتدایی 
امسال این شرکت درمجموع تن۱۷۱ هزار و ۴۶۶ تن مس محتوی معدنی تولید 
کرده است که در مقایسه با برنامه ۱۶۷ هزار و ۴۸۴ تنی، رشد ۲ درصدی داشته 
است.به گفته سعدمحمدی همچنین طی ۷ ماهۀ ابتدایی سال جاری درمجموع 
۱۰۲میلیون و ۹۱۶ هزار تن سنگ معدن استخراج شده است که نسبت به برنامه 
امســال رشد ۳درصدی رشد داشته است.وی افزود: همچنین شرکت مس در ۷ 
ماهۀ سال ۹۹، ۳۱میلیون و ۳۱۰هزار تن سنگ سولفور برداشت کرده است که 

۲ درصد از برنامه در نظر گرفته شده برای برداشت سنگ سولفور جلوتر است.

اخبار انرژی

خبر

عضو اتاق بازگانی تهران اظهار کرد:  توســعه یک محور 
قطعی انســانی دارد و ما این فرصت را داشــتیم که از آن 
بهره مند شــویم اما نتوانســتیم این کار را انجام دهیم. آثار 
این عدم بهره مندی در بیســت سال آینده خودش را بهتر 
و بزرگتــر جلوه می دهد. مهم تریــن جایی که خود را جلوه 
خواهد داد در ورشکستگی صندوق های صندوق های تامین 
اجتماعی خواهد بود. حســن فروزان فرد در گفت وگو با ایلنا 
در مورد بسته شدن پنجره جمعیتی ایران و تاثیر اقتصادی 
آن اظهار داشت: غیر از موضوعات فرهنگی شاید مسئله ی 
اقتصادی مهم ترین عامل تحوالت جمعیتی در ایران است. 
کاهش درآمد ســرانه در ایران و شــرایط دشوار توسعه ای 
باعث کوچک شــدن اقتصاد ایران شــده به طوری که االن 
درآمد ســرانه کشور به ۴۰ یا ۵۰ سال پیش بازگشته است. 
ایــن موضوع جمعیت آوری و توســعه جمعیت را محدود و 
محدودتر کرده است.وی در ادامه افزود: این اتفاق در زمانی 
رخ می دهد که وضعیت توسعه کشور هم وضعیت مناسبی 
نیست. شــاید امروز ما حاصل اتفاقاتی است که ظرف ۲۰ 
ســال گذشــته در کشــور رخ داده و اگر قرار باشد چیزی 
در ایــن مورد تغییر کند باید از امــروز کار را آغار کنیم تا 
ظرف ۲۰ ســال آینده تغییراتی ایجاد شــود. در سرزمینی 
مثــل ایران با ظرفیت های متعدد زیســتی، نیروی جوان و 
توانمند برای فعالیت های توسعه ای قطعا می تواند یک عامل 
مثبت در زمینه توسعه باشد.فروزان فرد درباره اهمیت منابع 
انسانی گفت: اگر بخواهیم بدانیم مهم ترین موردی که طی 
سال های گذشته بر اثر ناتوانی های مدیریتی از دست دادیم 

چه بوده، من فکر می کنم منابع طبیعی، نفت و گاز و غیره 
در اولویت های بعــدی قرار می گیرد؛ ما یک فرصت طالیی 
داشــتیم و آن هم شکل گیری فضای بعد از انقالب و جنگ 
تحمیلی بود که زمینه هایی را برای توسعه جمعیتی جدی 
فراهم کرد و توانستیم نســبت به همه ی ملت های منطقه 
ملت جوانتری باشــیم و ظرفیت های توســعه ای بیشتری 

داشــته باشــیم. این جمعیت جوان می توانست زمینه های 
یک توســعه چشــمگیر را به گونه ای فراهم کند که فاصله 
قابل قبولی با رقبای منطقه ای خود بگیریم. ولی متاســفانه 
نتوانســتیم از این ظرفیت اســتفاده کنیم و بهترین ها هم 
طی این زمان به گونه ای هدر رفتند یا نهایتا از کشور خارج 
شدند و ظرفیت های توسعه ای خود را خارج از ایران پیگیری 

کردند.عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: توســعه یک 
محور قطعی انســانی دارد و ما این فرصت را داشتیم که از 
آن بهره مند شویم اما نتوانستیم این کار را انجام دهیم. آثار 
این عدم بهره مندی در بیست سال آینده خودش را بهتر و 
بزرگتر جلوه می دهد. مهم ترین جایی که خود را جلوه خواهد 
داد در ورشکستگی صندوق های تامین اجتماعی خواهد بود. 
این صندوق ها زمانی پایدار می مانند و رشد می کنند که یک 
روند منطقی در ورود و خروج داشته باشند . متاسفانه یکباره 
دچار افت توانمندی رشد جمعیت شدیم و آثار این موضوع 
به صورت خیلی دردناکی ورشکستگی ناهنجار صندوق های 
بازنشســتگی خواهد بود.وی دربــاره وضعیت صندوق های 
بازنشستگی تصریح کرد: همین االن هم این موضوع مشهود 
است و همه شاهد هستیم که وضعیت اسفباری وجود دارد 
اما این همه  واقعیت ماجرا نیســت چراکــه ورودی های ما 
به علت کوچک شــدن اقتصاد و نرخ باروری کمتر، کاهش 
خواهد شد و از طرف دیگر به واسطه ظرفیت های بهداشتی 
و اگاهــی عمومی که به وجود آمده طــول عمر مفید افراد 
در جامعــه در حال افزایش اســت. این دو موضوع کنار هم 
نشان دهنده  یک فاجعه در زمینه سازماندهی صندوق های 
بازنشستگی است.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
در پایــان اضافه کرد: امروز محور چیزی که به آن توســعه 
اقتصادی می گوییم در دنیا انســان است و انسان ها توانایی 
تحریک واقعی توان تولید ارزش افزوده را دارند. ما همچنان 
منابع انسانی را به عنوان اصلی ترین  مهم ترین منبع توسعه 

جدی نگرفتیم.

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با اشــاره به ضرورت 
بهینه ســازی مصرف انرژی در کشور، گفت: طبق آمار ایران 
در مجموع مصرف )خانگی، صنایع و ...( چهار برابر میانگین 
جهــان انرژی مصرف می کند و خانوارهای ایرانی هم تقریبا 
ســه برابر میانگین جهانی مصرف انرژی )شــامل گاز، آب، 
برق و ...( دارند به همین دلیل موضوع بهینه ســازی مصرف 
انرژی بیش از هر زمان دیگر باید مورد توجه باشد.حســن 
منتظرتربتی  در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به ارائه طرح 
شرکت ملی گاز ایران به دولت برای در نظر گرفتن سیستم 
تنبیهی و تشویقی برای مصرف کنندگان گاز، اظهار کرد: این 
طرح هنوز در هیئت دولت نهایی نشــده اما طبق آن برای 
مشترکان پرمصرف هزینه باالتری در نظر گرفته شده است 
و برای مشترکان کم مصرف نسب به دوره مشابه سال قبل 

قیمت پایین تر.
وی همچنیــن به آغــاز اجرای طرح ملی بهینه ســازی 
موتورخانه واحدهای مســکونی و تجاری اشــاره و تصریح 
کرد: با اجرای این طرح شــاهد صرفه جویی ۱۰ درصدی در 
مصرف گاز خواهیم بود؛ طرحی که هزینه ای برای مشترکان 

ندارد.معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه برای اجرای 
این طرح ۶ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شــده 
است، گفت: منابع مالی پروژه های شرکت ملی گاز از محل 
جایگزینی و صرفه جویی تأمین می شود و این موضوع کمک 
می کند که پروژه ها بدون تحمیل مالی به دولت پیش برود.

تربتی یادآور شــد: با اختصاص و پرداخت هزینه های الزم 
توسط شرکت ملی گاز ایران، سیستم موتورخانه مشترکان 
در بخش های سرویس و تنظیم مشعل، عایق کاری تأسیسات 
و نصب دســتگاه ضدرسوب مغناطیســی ارزیابی، اصالح و 
بهینه سازی می شود و مشترکان واجد شرایط و شرکت های 
دارای رتبه یک تا پنج تأسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا 
شرکت های معرفی شده توسط اتحادیه شوفاژکاران می توانند 
برای کســب اطالعات بیشــتر و تکمیل فرم ثبت نام از این 
سامانه استفاده کنند.معاون وزیر نفت در امور گاز اعالم کرد 
که با توســعه گازرسانی به شهرها، روستاها و صنایع کشور، 
تولید روزانه گاز طبیعی در زمستان امسال به ۸۰۰ میلیون 

مترمکعب می رسد.
وی بــا تاکید بــر ضرورت صرفه جویــی در مصرف گاز 

طبیعی در کشور، گفت: ایران به عنوان دومین کشور دارنده 
گاز طبیعی در دنیا مطرح اســت و مخــازن زیادی هم در 
اختیــار دارد اما به این معنا نیســت که هر مقدار بخواهیم 

می توانیم مصرف کنیم. 
وی ادامه داد: مخزنی همچون عســلویه در دنیا بی نظیر 
اســت اما ما یک عسلویه بیشــتر نداریم و اکنون آن را به 
حداکثر تولید رساندیم؛ همه تالش های بعدی هم این است 
که تولید را در این سطح نگه داریم با این حال شاهد با روند 
توسعه گازرسانی در کشور شاهد افزایش مصرف هم خواهیم 
بود.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: طرح های 
جهش سوم پتروشیمی، افزایش صادرات گاز و توسعه صنایع 
عمده در دستور کار است که مصرف گاز را افزایش خواهند 
داد بنابراین گاز فقط یک کاالی گرمایشــی نیست و امروزه 
کاالیی ارزآور شده است بنابراین اگر بتوانیم گاز را به سمت 
مصرف در پتروشــیمی ها، صنایع و صادرات هدایت کنیم، 

درآمدزایی و ارزش افزوده بیشتری خواهد داشت.
تربتــی تاکید کــرد: هرچند اولویت ما مصــرف گاز در 
بخش خانگی و گرمایشــی اســت اما هرچه بتوانیم در این 

حوزه صرفه جویی و بهینه ســازی کنیم در نتیجه می توانیم 
در ارزآوری این کاال هم فعال شــویم و اســتفاده بهتری از 
آن ببریم.وی با بیان اینکه عمده مصرف کنندگان کشور در 
بخش های خانگی و تجاری هستند، افزود: از ابتدای امسال 
تاکنون هزار روستا گازرسانی شدند و این تعداد تا پایان سال 
به ۳ هزار روستا می رسد که این مقدار توسعه به طور معمول 

مصرف را حدود ۵ تا ۱۰ درصد افزایش می دهد.
معــاون وزیر نفت در امور گاز همچنین اظهار کرد: نکته 
قابل توجه این است که امسال با شیوع ویروس کرونا مصرف 
گاز از مقدار پیش بینی شــده بیشتر شد و میانگین مصرف 
در تابستان در بخش خانگی تا ۱۲ درصد افزایش یافت که 
این روند در زمستان هم ادامه دارد.تربتی گفت: پیش بینی 
می کنیم تولید روزانه گاز در کشــور در زمستان امسال به 
۸۰۰ میلیون مترمکعب برسد )این رقم در تابستان به روزانه 
۷۰۰ ملیلیون مترمکعب رســید(؛ اولویت ما هم گازرسانی 
به بخش های خانگی و تجاری اســت که امسال در فصول 
ســرد مصرف این بخش به روزانه ۵۰۰ میلیون مترمکعب 

هم می رسد.

مدیریــت پذیرش و بازاریابی بــورس کاالی ایران هفته 
گذشــته از تصویب پذیــرش یک قطعه زمیــن متعلق به 
ســازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح اتکا که عرضه 
کننده آن وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است، خبر 
داد که در همین زمینه وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مسلح، برقراری صحت و سالمت معامالت و مبارزه با فساد 
احتمالی در روند فروش امــالک را اصلی ترین عامل ورود 
امالک وزارت دفاع به بورس کاال عنوان کرد.جواد فالح، مدیر 
مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کاالی ایران در 
این زمینه به »کاالخبر« گفــت: پذیرش و عرضه امالک و 
اراضی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  در راستای 
تحقق بند ۱۹ سیاســت های اقتصاد مقاومتی در راســتای 

شــفاف سازی و سالم ســازی و کاهش زمینه بروز فساد و 
رانت در اقتصاد صورت می گیــرد و از این رو وزارت دفاع و 
 پشتیبانی نیروهای مسلح درصدد شفافیت مبادالت امالک و 

اراضی از طریق عرضه در بورس کاال است.
فــالح افزود: از آنجا که روند مبــادالت در بورس کاالی 
ایران به صورت شفاف و عادالنه است، عرضه امالک وزارت 
دفاع در بورس کاال به تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 
کمک می کند.مدیر مطالعات اقتصادی و ســنجش ریسک 
بورس کاالی ایــران ادامه داد: مکانیزم حــراج الکترونیک 
بورس کاال برای فروش امالک نسبت به مزایده های سنتی 
به شــیوه ارسال پاکت ارجحیت دارد و به سالمت اقتصادی 

منجر می شود.

فالح در خصوص روش مزایده های پاکتی اظهار داشت: 
در این شــیوه، متقاضیان خرید، رقم پیشــنهادی خود را 
داخل پاکت گذاشــته و پیشنهاد می دهند اما از سایر ارقام 
پیشــنهادی خریداران اطالعی ندارند اما در مکانیسم حراج 
الکترونیــک بورس کاال، کلیه شــرایط و جزییات امالک و 
اراضی و قیمت پایه کارشــناس رسمی دادگستری قبل از 
معامله منتشر می شــود و متقاضیان در زمان حراج امکان 
رقابت عادالنه و شــفاف برای خرید ملک را دارند.وی اظهار 
داشــت: به این ترتیب وجود قیمت پایه منطقی و شفافیت 
حرف اول را در مبادالت امالک در بورس کاال می زند و این 
اتفاق به معنای تحقق بند ۱۹ سیاست های اقتصاد مقاومتی 

و سالم سازی اقتصاد است.

به گــزارش »کاالخبر«، پس از اعالم مدیریت پذیرش و 
بازاریابی بورس کاالی ایران در خصوص پذیرش یک قطعه 
زمین از ســوی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح، 
این وزارتخانه دالیل پذیرش نخســتین ملــک و البته در 
ادامه عرضه کلیه امالک خــود در بورس کاال را اعالم کرد. 
مواردی همچون کنار گذاشــتن حالت سنتی و مزایده ای 
فروش امالک، حذف واسطه ها و انجام تشریفات مناقصه ها 
و مزایده ها، اطالع رســانی ســریع و آسان در سطح کشور، 
فروش امالک و اراضی به شیوه ای شفاف و رقابتی و برقراری 
صحت و سالمت معامالت و مبارزه با فساد احتمالی به عنوان 
اصلی ترین عامــل ورود کلیه امالک وزارت دفاع و نیروهای 

مسلح به بورس کاالی ایران عنوان شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امســال در ۶ 
ماهه نخست ۵۰ هزار کیلومتر مربع اکتشاف ذخایر معدنی 
)شناسایی، پی جویی، اکتشــاف عمومی و تفصیلی( انجام 
شــد که این رقم تاپایان ســال به ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع 
خواهد رســید.علیرضا شهیدی در گفت وگو با ایرنا، تصریح 
کرد: براســاس برنامه دستیابی به هدف ۱۱۵ هزار کیلومتر 
مربع اکتشــاف ذخایر معدنی برای امسال پیش بینی شده 
که با مشــارکت بخش خصوصــی و منابع عمومی دولت تا 
قبل از پایان دولت دوازدهم محقق خواهد شــد.وی تصریح 
کرد: شــیوع بیماری کرونا در سطح کشور در نیمه نخست 
امســال کندی ها و کاستی هایی را بدنبال داشته و با تالش 
کارشناسان سازمان این مرحله سخت را پشت سر گذاشته و 
اختاللی در ماموریت های فنی در حوزه کشف ذخایر معدنی 

و مطالعات زمین شناسی وارد نشد.
معــاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشــان کرد: 
تهیه نقشه زمین شناسی کاربردی در مقیاس های مختلف 
)خشــکی و دریا( در ۶ ماهه ابتدایــی ۹۹ بالغ بر ۳۰ ورقه 
نقشــه - گزارش بود که نزدیک بــه ۶۴ درصد هدف کمی 
برنامه که ۴۷ ورقه نقشه - گزارش پیش بینی شده، تحقق 

یافت. وی پیرامون شیوه جدید اجرای اکتشافات ژئوفیزیک 
هوایی با تأمین منابع مالی ازسوی بخش خصوصی در قالب 
تفاهم نامه های چندجانبه در اســتان های معدنی به عنوان 
دیگر برنامه های ســازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشور تا قبل از پایان دولت دوازدهم نام برد.رئیس سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور افزود: این سازمان 
با اســتفاده از فناوریهای روز دنیا و تجربه بومی سازی شده، 
تحول فزاینده ای را از لحاظ نرخ اکتشاف و شناسایی ذخایر 
جدید معدنی و رســیدن به رکورد جدید در دولت دوازدهم 

پیش بینی کرده است.
وی پیرامون عملکرد ســازمان یاد شــده در زمینه تهیه 
نقشه های مهندســی و مخاطرات زمین شناختی و زیست 
محیطــی ) زلزله، ریزگرد، ســیل، فرونشســت، تغییرات 
اقلیم و ..( خاطرنشــان کرد: هدف کمی پیش بینی شــده 
برای امســال دســتیابی به ۳۰ گزارش - ورقه نقشه است، 
در ۶ ماهــه ابتدایی ۹۹ بالغ بر ۲۲ گزارش - ورقه نقشــه 
به میزان نزدیک به ۷۵ درصد هدف برنامه محقق شــد.به 
گفته شــهیدی، پارسال، در حوزه تهیه نقشه های مهندسی 
و مخاطــرات زمین شناســی مانند زلزله، ریزگرد، ســیل، 

فرونشســت، تغییرات اقلیم و دریایی نیز ۳۵ ورقه نقشــه 
تهیه شــد که تعداد نقشه های زمین شناسی کاربردی تهیه 
شــده بالغ بر ۴۷ ورقه نقشه می شود که هدف تعیین شده 
را محقق ساخت.رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی کشور ضمن یادآوری میزان برداشت های ژئوفیزیک 
هوایی که برای سال گذشته هدف گذاری شده بود به میزان 
۳۰ هزار کیلومتر خطی، گفت: بــا انجام ۳۵ هزار کیلومتر 
خطی از برنامه هدف گذاری شده نیز فراتر اجرا شد.وی اضافه 
کرد: امسال اکتشــاف به روش ژئوفیزیک هوایی )برداشت، 
پردازش، تعبیر و تفســیر، مدلسازی و معرفی مناطق امید 
بخش( هدف ۳۵ هزار کیلومتر خطی تعریف شــده که در 
نیمه نخست امسال نزدیک به ۶۳ درصد و به میزان ۲۲ هزار 

کیلومتر خطی تحقق یافت.
 شهیدی با اعالم خبر اجرای پروژه های نوسازی و تجهیز 
آزمایشگاه های علوم زمین کشور به عنوان یکی از زیربناهای 
مهم در سرعت بخشی به پروژه های اکتشافی گفت: از جمله 
نکات قابل ذکر، افزایش بازدهی در حوزه آنالیز مواد معدنی 
و آزمایشــگاه های علوم زمین اســت که با نوسازی و تجهیز 
این آزمایشــگاه ها از ابتدای سال ۹۹ تا پایان شهریور، آنالیز 

موادمعدنی با رشــد بیش از ۷۰ درصدی روبرو شده که این 
تحول، سرعت اکتشــاف را در مرحله شناسایی و پی جویی 
تا حد قابل قبولی باال برده اســت.وی یادآور شد: نمونه های 
آنالیز شده زمین شناســی و اکتشافی برای امسال رقم ۲۸ 
هزار نمونه آنالیز تعریف شــده که در نیمه نخست ۲۰ هزار 

نمونه آنالیز شد. 
به گزارش ایرنا، ســازمان زمین  شناســی و اکتشــافات 
معدنی مسوول انجام بررسیهای زمین شناسی و معدنی در 
سراسر کشــور، جمع آوری نتایج فعالیت های انجام شده در 
این زمینه، ایجاد هماهنگ، تهیه، تکمیل و انتشار نقشه های 
زمین شناســی ایران است.اکنون وظایف اکتشافی درسطح 
کشور برعهده ســازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
ایران است و این سازمان مســوول مطالعات زمین شناسی 
کشور، و ارزیابی اکتشافی منابع معدنی بجز هیدروکربورها 
اســت.گروه های مختلف ســازمان مانند، چینه شناســی، 
سنگ شناســی، رسوب شناســی، زمین شناســی دریایی، 
فسیل شناسی، زمین ســاخت، لرزه زمین ساخت، اکتشاف، 
ژئوفیزیک، ژئوشیمی، ژئومتیکس و آزمایشگاههای مختلف 

را به انجام می رسانند.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

درآمد سرانه کشور به ۵۰ سال پیش بازگشته

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد

مصرف ۴ برابری انرژی در ایران نسبت به میانگین جهانی 

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کاالی ایران مطرح کرد

تحقق بند ۱۹ اقتصاد مقاومتی با عرضه کل امالک وزارت دفاع در بورس کاال

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد

انجام ۵۰ هزار کیلومتر مربع اکتشاف ذخایر معدنی

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: مرحله 
دوم ثبت نام مسکن ملی قطعا انجام می شود که امکان 
دارد تا چند ماه آینده این اتفاق بیفتد ما در حال بررسی 
موارد مرتبط  هســتیم و به محض فارغ شــدن از این 
مســئله ثبت نام اقدام ملی برای مرحله دوم در کشور 
آغاز می شــود.به گزارش وزارت راه و شهرسازی خلیل 
محبت خواه توضیح داد: ثبت نام اقدام ملی مسکن برای 
مرحله دوم قطعا باز خواهد شد که امکان دارد تا چند 
مــاه آینده این اتفاق بیفتد ما اکنون در حال بررســی 
تمامی موارد مرتبط  هســتیم و به محض فارغ شدن 
از این مسئله اقدام ملی برای مرحله دوم در کشورآغاز 
می شــود که به صورت سراسری توســط وزارت راه و 

شهرسازی اعالم خواهد شد.
وی درباره اهمیت »فرم ج« در استفاده از تسهیالت 
دولتــی اظهار کرد: متقاضیان ثبت نام برای طرح اقدام 
ملی مســکن باید دارای فرم ج ســبز باشند و به این 
معنی اســت که  متقاضــی از اول فروردین ۸۴ فاقد 
مالکیت مسکونی باشــد، از ابتدای انقالب از هیچ یک 
از امکانات دولتی اعم از زمین و واحد مسکونی دولتی 
و هم چنین تســهیالت  یارانه ای استفاده نکرده باشد، 

حداقل پنج سال سابقه ســکونت در شهر مورد تقاضا 
داشــته و همچنین خانم های مجرد باالی ۳۵ سال و 
زنان سرپرســت خانوارنیز مشمول این طرح می شوند 
.وی افزود: وام ودیعه مسکن عامل قرمز شدن فرم »ج« 
نیســت ضمن آنکه برای ثبت نام، سبز بودن فرم جیم 
الزامی است همچنین کســی که وام ودیعه مسکن را 
گرفته می تواند از ســایر وام های بانک مسکن استفاده 
کند و این مســاله مانعی ایجاد نمی کند.مدیرکل راه و 
شهرسازی استان تهران گفت: برخی ها در گذشته پس 
از ثبت نام در طرح مسکن مهرامتیاز خود را فروخته اند 
که این آگاهی بسیار ضروری است که هر خانوار ایرانی 
یک بار می تواند از تســهیالت دولتی استفاده کند لذا 
خرید و فروش این تسهیالت به ضررخودشان  خواهد 
بود و باید در این زمینــه با آگاهی عمل کنند.محبت 
خواه شــهرهای پرند، پردیس، هشــتگرد و ایوانکی را 
چهار منطقه ثبت نام اقدام ملی برای تهرانی ها معرفی 
و عنوان کرد: ثبت نــام در غیر از این مناطق منجر به 
حذف اتوماتیک از سامانه شده و تنها کسانی می توانند 
در مناطق دیگر ثبت نام کنند که سابقه ۵ سال سکونت 

و یا بیمه کار در شهر مورد نظر را داشته باشند.

وزیــر نیرو از بهره برداری ۱۲۴ پروژه در قالب پویش 
#هرهفته_الف_ب_ایران از ابتدای امسال تاکنون خبر 
داد و گفت: تاکنون در دولــت تدبیر و امید ۱۹ هزار و 
۵۰۰ میلیــارد تومان در بخش هــای آب و برق تهران 
سرمایه گذاری شده است.به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان 
در بیســت و ششــمین هفته از پویــش #هرهفته_
الف_ب_ایران در مراســم افتتــاح ۳ پروژه صنعت آب 
و برق اســتان های تهران و هرمزگان بــا اعتبار ۳۳۴۰ 
میلیــارد تومان که با حضور رئیــس جمهور به صورت 
ویدئوکنفرانس انجام شــد، اظهار کرد: امروز در بیست 
و ششــمین هفته پویش، یکصد و بیســت و چهارمین 
پــروژه این پویش را در ســال ۹۹ با دســتور و حضور 
رئیس جمهوری افتتاح می کنیم، از این تعداد ۷ پروژه 
ســاز و کاری و ۱۱۷ پروژه ساخت و سازی در مجموع 
با ســرمایه گذاری ۳۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان است. 
آنچه می ماند ۱۲۶ پروژه دیگر با سرمایه گذاری ۱۸ هزار 
میلیارد تومان تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.وی 
با بیان اینکه امروز ۴ پروژه در تهران در زمینه آبرسانی و 
یک پروژه مهم در هرمزگان در زمینه تولید برق افتتاح 
می شود، افزود: تامین آب شرب شهرهای بزرگ همواره 

دغدغه دولت ها و سازمان های مسئول بوده است و تهران 
بزرگ به عنوان یک ابر شــهر از شــهرهای پرجمعیت 
دنیاســت.وزیر نیرو گفت: امروز در حالی که از جمعیت 
حدود ۷.۵ میلیارد نفری کره زمین اعالم می شــود که 
در شــهرها ۹۶ درصد پوشــش دسترسی به آب وجود 
دارد، حــدود ۴ برابر کل جمعیت ایران در جهان هنوز 
در شهرها به آب دسترسی ندارند، اما به برکت جمهوری 
اســالمی با فعالیت هایی که توســط خود مردم صورت 
گرفته در تهران و سایر شهرها دسترسی ۱۰۰ درصدی 
داریم.اردکانیــان افزود: تامین آب باکیفیت تهران برای 
جمعیت وسیع این ابرشــهر توفیق بسیار بزرگی است 
که حاصل شــده اســت. در تهران،   دولت تدبیر و امید 
افتخار این را داشــته که در ۷ سال گذشته در صنعت 
آب و برق حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه 
گذاری کنــد. ۱۱ هزار میلیارد تومان از این مجموع در 
صنعت آب و مابقی در صنعت برق اســت.به گفته وزیر 
نیرو منابع آب سطحی آب های بسیار باکیفیتی هستند؛ 
امروز، ســاالنه در تهران بزرگ بیش از یک میلیارد متر 
مکعب مصرف آب شرب و بهداشت داریم که ۷۵ درصد 

آن از آب های سطحی و بقیه از منابع زیرزمینی است.

سرمایه گذاری ۱۹۵۰۰ میلیارد تومانی در بخش های آب و برق تهرانفرصت ثبت نام مسکن ملی برای دومین بار در چندماه آینده


