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گزارش

آزادراه »کنارگذر جنوبی تهران« به ارزش روز ۴ هزار میلیارد تومان که قرار 
اســت تا پایان پاییز امسال به بهره برداری برسد، از دستاوردهای دولت تدبیر و 
امید در بخش حمل و نقل محسوب می شود که گره ترافیکی سه استان تهران، 
قزوین و البــرز را حذف می کند.وزیر راه و شهرســازی دو روز پیش، از افتتاح 
نزدیک یکی از راهبردی ترین پروژه های  آزادراهی خبر داد که قرار است به زودی 
به بهره برداری برسد.محمد اسالمی اعالم کرد که کنارگذر جنوبی تهران پاییز 
امســال به بهره برداری می رسد و مردم آثار افتتاح این آزادراه را بر زندگی خود 
حس خواهند کرد.لیست »پروژه های عمرانی معطل« شاید مهمترین فهرستی 
بود که دولت تدبیر و امید در سال های اخیر به آن سرو سامان داد و بیش از ۱۰ 
پروژه ناقص در بخش آزادراهی و ریلی را به مرحله بهره برداری رساند.یکی از این 
طرح های افســانه ای آزادراه تهران- شمال بود که بعد از حدود ۲۰ سال از زمان 
شــروع به ساخت توسط دولت تدبیر  و امید به بهره برداری رسید و حاال نوبت 
به گره گشایی از ترافیک سه استان کرج، قزوین و تهران با بهره برداری از آزاد 
راه کنار گذر جنوبی تهران رسیده است.آزادراه کنارگذر جمهوری تهران در ۱۵۸ 
کیلومتر از آبیک در استان قزوین از محل اتصال با آزادراه کرج- قزوین آغاز شده 
و پس از عبور از مناطقی چون نظرآباد، هشتگرد و اشتهارد، آزادراه تهران- ساوه 
را قطع می کند تا در نهایت به شهرک صنعتی چرم شهر در آزادراه قم- گرمسار 
متصل شــود و تمام بزرگراه ها و آزادراه های منشعب از پایتخت و استان البرز را 
به هم متصل می کند و وزیر راه و شهرســازی از این پروژه به عنوان یکی از ۳ 
طرح دولت برای رفع گره ترافیکی تهران- کرج  یاد کرده است.ارزش به روز این 
پروژه ۴ هزار میلیارد تومان است و به عنوان یک پروژه مهم و بین المللی بخش 
مهمی از جاده ابریشم است که می تواند نقش مهمی در کاهش مزاحمت بارهای 

ترانزیتی برای مردم در استان های تهران و البرز داشته باشد.افتتاح این آزادراه و 
تکمیل شدن آن با چند طرح بزرگ راهی دیگر به توسعه دو کریدور بین المللی 
آزادراهی شــرق به غرب و از شــمال به جنوب کمک می کند تا در کنار احیای 
دوباره جاده ابریشم، امکان اتصال کشورهای حاشیه خلیج فارس به آسیای میانه 
نیز فراهم شــود. با افتتاح این آزادراه همچنین بار ترافیکی آزادراه قزوین کرج 
و کرج- تهران به عنوان دو جاده پرتردد کشــور به شــکل قابل توجهی کاهش 
می یابد.اکنــون برخی فعالیت های عمرانی نظیــر تکمیل مجتمع های خدمات 
رفاهی و روشنایی مسیر باقی مانده است. با افتتاح این مسیر بخش عظیمی از 
ترافیک شــرق به غرب تهران و بالعکس که به دلیل تردد بار و مسافر از داخل 
شهر و اتوبان ها و بزرگراه های تهران بود حذف خواهد شد و از این جهت ترافیک 
در پایتخت تا حد بســیار زیادی کنترل می شــود.در کنار آن تکمیل و تسهیل 
ارتباط آزادراه های غرب و جنوب شرق کالن شهر تهران، هدف دیگری است که 
برای این آزادراه در نظر گرفته شده است.گفته می شود با افتتاح این آزادراه ۱۵۸ 
کیلومتری حدود ۲۰ کیلومتر طول مســیر کابران جاده کاهش خواهد یافت و 
زمان سفر برای وسایل نقلیه سبک ۹۰ دقیقه و برای نیمه سنگین ۱۱۰ دقیقه 
کاهش می یابد.خیراهلل خادمی در گفت وگو با ایرنا با اشــاره به نزدیک بودن به 
زمان افتتاح این پروژه، گفت: ساخت این پروژه در سال ۹۵ آغاز شده است و به 
عنوان اولویت دولت در سال جهش تولید در پاییز امسال به بهره برداری می رسد.

وی گفت: اکنون با فعال نگه داشــتن کارگاه های بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر پروژه 
آزادراهی تالش می کنیم تا طول آزادراه های کشور را از دو هزار و ۵۰۰کیلومتر 
کنونی به بیش از ۳ هزار کیلومتر افزایش دهیم و در این راستا، افتتاح پنج پروژه 
آزادراهی به اسم طرح های جهش تولید را تا بهار سال آینده در دستور کار داریم.

معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل شــرکت ساخت با بیان اینکه دولت 
تاکنون برای ساخت پروژه بزرگ آزادراهی غدیر حدود ۸ میلیارد تومان پرداخت 
کرده اســت، گفت: ارزش روز این پروژه ۴ هزار میلیارد است.خادمی از آزادراه 
کنارگذر جنوبی تهران به عنوان پروژه ای موثر برای کاهش ترافیک دو اســتان 
تهران و البرز یاد کرد و گفت: کنارگذر جنوبی تهران با طول حدود ۱۶۰ کیلومتر 
به عنوان طوالنی ترین پروژه آزادراهی دولت تدبیر و امید درحال احداث اســت 
که در برنامه افتتاحیه پاییز ســال ۹۹ قرار دارد.وی گفت: با افتتاح این آزادراه 
ترافیک از داخل پایتخت و شهر کرج جمع خواهد شد و از طریق این آزادراه به 
خارج از پایتخت هدایت می شود ضمن اینکه این آزادراه بخشی از کریدور شرق 
به غرب است که در محدوده جمعیتی دو استان کرج و تهران قرار دارد.اکنون ۲ 
هزار و ۵۰۰ کیلومتر مســیر آزادراهی موجود و حدود یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر 
آزادراه در حال ساخت در کشور وجود دارد. برنامه ای که تا پایان دولت دوازدهم 
توسط وزیر راه و شهرسازی تدوین شده و سازمان برنامه و بودجه کشور هم بر 
اســاس آن برنامه ریزی کرده  این است که ۵۸۶ کیلومتر از این ۱۲۰۰ کیلومتر 
تا پایان دولت بهره برداری شود.میزان احداث آزادراه در دست ساخت در دولت 
تدبیر و امید در حدود ۵۰ درصد آزادراه های در دست بهره برداری کشور و بیش 
از تمام دولت های پس از پیروزی انقالب اســت، اما فشار تحریم ها،   قیمت ارز 
و انتشــار ویروس کرونا میزان افتتاحیه ها در این دولت را تا حدودی به تعویق 
انداخته است.افتتاح »آزادراه شرق اصفهان« بعد از ۱۰ سال وقفه، تکمیل مسیر 
رفت قطعه ۲ آزادراه تهران- شــمال،  فاز ۲ پروژه آزادراهی اراک – خرم آباد و  
»آزادراه منجیل- رودبار« از جمله پروژه های مهم آزادراهی دولت است که اکنون 

در مرحله نزدیک به بهره برداری و یا در حال ساخت است.

شمارش معکوس برای افتتاح پروژه ۴ هزار میلیارد تومانی »کنار گذر جنوبی تهران«

توافق ایران و روسیه برای ساخت نیروگاه 
مجری طرح های نیروگاهی بخار شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به 
توافق این شرکت با پیمانکار جدید روسی برای ساخت نیروگاه سیریک هرمزگان، 
گفت: عملیات اجرایی این پروژه به زودی با استفاده از وام دولتی فدراسیون روسیه 
آغاز خواهد شــد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو ، »بهنام خائفی نژاد«  
افزود: با توجه به معرفی پیمانکار جدید از سوی وزارت انرژی روسیه برای ساخت 
نیروگاه هزار و ۴۰۰ مگاواتی ســیریک استان هرمزگان، مذاکره های قراردادی با 
این شرکت از ابتدای سال آغاز شد که پس از برگزاری ۹۰ جلسه در نهایت توافق 
الزم با شرکت روسی انجام و قرارداد به امضای طرفین رسید.وی ادامه داد: پس 
از نهایی شدن این قرارداد با حضور نمایندگان کارفرما، مشاور و نمایندگان وزارت 
انرژی روســیه و ایران، زمین ساختگاه پروژه به مساحت تقریبی ۲۰۰ هکتار در 
اختیار پیمانکار جدید قرار گرفت.این مقام مسوول با تاکید بر اینکه در حال حاضر 
فاز اول مطالعه تکمیل و شروع فاز دوم مطالعه در دستور کار است، گفت: مطابق 
با برنامه ریزی انجام شده پس از اخذ تایید نهایی وزارت دارایی روسیه و متعاقب 
آن گشایش ال سی پروژه، در آینده نزدیک عملیات اجرایی نیروگاه آغاز خواهد 
شد.خائفی نژاد افزود: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه بالغ بر ۱/۴ میلیارد 
یورو اســت که از محل وام اعطایی دولت فدراســیون روسیه به دولت جمهوری 
اسالمی ایران تامین خواهد شد.وی افزود: با توافق انجام شده، بخش اجرایی این 
پروژه به طور کامل توســط پیمانکاران ایرانی انجام خواهد پذیرفت و در بخش 

تامین تجهیزات نیز از توان سازندگان داخلی استفاده می شود.

صرفه جویی ۸ میلیارد دالری
 با کاهش ۵۰ درصدی مصرف انرژی

مدیر عامل شرکت بهینه ســازی مصرف سوخت با بیان اینکه مصرف انرژی 
روزانه ایران در شرایط فعلی ۶.۳ میلیون بشکه است، گفت: این در شرایطی است 
که ظرفیت بهینه سازی معادل ۳.۵ میلیون بشــکه انرژی در روز در کشور باید 
ایجاد شود که می تواند ۶ تا ۸ میلیارد دالر صرفه جویی به دنبال داشته باشد.علی 
مبینی دهکردی در نشستی خبری با بیان اینکه ظرفیت فعلی کشور با دهه های 
گذشته قابل مقایسه نیست، توضیح داد: چنانچه بتوانیم برنامه ریزی خوبی داشته 
باشــیم و به مردم اعتماد و از ظرفیت ها اســتفاده کنیم، هر آنچه که غیرممکن 
تلقی می شود، ممکن خواهد شــد.وی با اشاره به شیوع کرونا و تحت تاثیر قرار 
گرفتن کرونا و همزمانی تحریم ها با این شرایط و محدودیت های انتقال فناوری 
و ...افزود: چنانچه بخواهیم برنامه ای برای برون رفت از این شرایط داشته باشیم، 
چه مختصاتی نیاز دارد، در عین حال مفهوم بهینه ســازی را مشخص نکرده ایم. 
وی گفت: ظرفیت های بزرگی برای خلق منبع مالی داریم که بوسیله جلوگیری از 
اتالف انرژی و بهینه سازی محقق می شود. مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف 
ســوخت با بیان اینکه فرهنگ تقاضا و مصرف چگونه اســت، اضافه کرد: شدت 
مصرف انرژی در ایران باالترین شــاخص در جهان است .وی افزود: ضرورت دارد 
بازار بهینه سازی انرژی را شکل دهیم که دولت تنظیمگر و رگوالتور باشد و در 

عین حال تمام ذینفعان در آن دخیل باشند.

نصب سکوی مسکونی جدید میدان مشترک فروزان 
در آب های خلیج فارس

مجری طرح توسعه میدان فروزان شرکت نفت فالت قاره ایران گفت: سکوی 
مسکونی جدید این میدان مشترک به وزن ۶۸۰ تن، بامداد شنبه )۱۰ آبان ماه( 
در آب های خلیج فارس نصب شــد.به گزارش شــرکت نفت فــالت قاره ایران، 
»ابوالقاســم خدابخش« افزود: با توجه به فراهم شــدن شرایط و زیرساخت های 
الزم، چندی پیش سکِوی مســکونی جدید بارگیری و در نخستین ساعت های 
روز شــنبه در محل مورد نظر نصب شــد.وی با اشاره به نصب سکوی مسکونی 
جدید میدان نفتی فروزان، گفت: عملیات ســاخت و تکمیل ســکوی مسکونی 
میدان فروزان در ســال ۱۳۹۲ به پایان رسید، اما به دلیل نبود زیرساخت الزم و 
مشکالت فنی، امکان نصب سکوی جدید وجود نداشت.وی با بیان اینکه بر همین 
اساس سکو به یارد DOT در بوشهر منتقل و نگهداری شد، گفت: طی این مدت، 
ساخت پایه جدید و سازه واسط مورد نیاز در دستور کار قرار گرفت و در نهایت 
در اواخر ســال ۱۳۹۷ ســاخت و نصب پایه جدید و سازه واسط به پایان رسید.

خدابخش با بیان اینکه با تخریب سکوی مسکونی قدیمی، محل اسکان کارکنان 
سکوی فروزان به بارج حفاری منتقل شد، افزود: اما این امر مانعی برای استقرار 
دکل حفاری جدید در این محل شــده بود که با نصب سکوی مسکونی جدید و 
تغییر محل اســتقرار همکاران، مشکل استقرار دکل حفاری در مجاورت سکوی 

F۱۶  نیز برطرف می شود.

بومی سازی هزار و ۳۳۰ قلم تجهیزات در پارس جنوبی
رئیس تعمیرات مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: بومی سازی و به دست آوردن 
دانش فنی ساخت داخل برای یک هزار و ۳۳۰ نوع مختلف از تجهیزات و قطعات 
مکانیکی مجتمع که معادل ۳۱ هزار و ۷۸۲ قطعه می شــود که در ســال های 
گذشــته انجام شــده و نزدیک به ۲۵۰ میلیارد ریال صرفه اقتصادی حاصل از 
توانمندی شرکت های داخلی برای بومی سازی قطعات و تجهیزات است.محمود 
بالنده در گفت و گو با ایرنا در زمینه اقدام های انجام شــده در زمینه خودکفایی 
اقالم و تجهیزات ابزار دقیق گفت: بومی سازی، بدست آوردن دانش فنی و ساخت 
داخل تعداد بیش از ۱۱۷ نوع مختلف کارت الکترونیکی مربوط به سیستم های 
کنترل صنعتی با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان و حمایت مجتمع گاز 
پارس جنوبی صورت گرفته است.وی پیرامون بومی سازی، بدست آوردن دانش 
فنی و ساخت داخل ۱۸۹ نوع مختلف از تجهیزات و ادوات ابزار دقیق با استفاده 
از توان شرکت های دانش بنیان را از دیگر دستاوردها در این زمینه عنوان کرد و 
گفت: رقم حاصل از صرفه اقتصادی این موارد بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال اســت.
بالنده افزود:واقعیت اینکه از سال ۹۳ تا ۹۸ و به دلیل تفاوت قیمت داخل و خارج 
در آینده نیز صرفه اقتصادی تولید این تجهیزات بیشــتر خواهد داشت.گفتنی 
است؛ رقم صرفه جویی حاصل از ساخت داخل در حالی کسب شده که عالوه بر 
ساخته شدن این تجهیزات با قیمت پایین تر از خرید خارج، دانش فنی آن ها نیز 

کسب شده است.

سقوط ۸ درصدی صادرات نفت خام روسیه 
طبق داده های جدید اداره گمرک فدرال روسیه در بازه ژانویه تا آوریل صادرات 
نفت خام این کشور ۷.۹ درصد سقوط کرده است.به گزارش خبرنگار مهر به نقل 
از راشــاتودی، طبق داده های جدید اداره گمرک فدرال روسیه در بازه ژانویه تا 
آوریل صادرات نفت خام این کشور ۷.۹ درصد سقوط کرده است.برای بیشتر بازه، 
بــه جز ماه مارس و اوایل آوریل، روســیه تحت توافق کاهش تولید اوپک پالس 
تولید نفت خام خود را پایین آورده بود. سپس تحت توافق کاهش تولید جدیدی 
که از ماه می شروع شد تولید نفت روسیه بسیار بیشتر کاهش یافت.از سوی دیگر 
کاهش شدید قیمت نفت به علت پاندمی کرونا باعث شد تا ارزش دالری صادرات 
نفت خام روسیه هم کاهش یابد.طبق داده های اداره گمرک فدرال، ارزش دالری 
صادرات نفت خام روســیه در این دوره ۳۹.۸ درصد نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته سقوط کرد و به ۴۸.۸ میلیارد دالر رسید.طی محدودیت های وضع شده 
برای روسیه با توافق کاهش تولید اوپک پالس، تولید نفت ۲۰۲۰ این کشور ۱۶.۴ 

درصد کمتر از سطح سال گذشته خواهد بود.

ضرورت استقرار برق اضطراری 
در مراکز حساس

مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت نیــرو گفت: وجود مولدهای اضطراری 
تامین برق در مراکز حســاس وحیاتی آســیب پذیری هــا را کاهش می دهد و 
ضرورتی جدی اســت.به گزارش ایرنا، »میثم جعفرزاده« روز شــنبه در مراسم 
آغازبکار نهمین رزمایش سراسری تست آماده بکاری مولدهای اضطراری برق در 
محل مرکز پایش صنعت برق شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق 
ایران افزود: وزارت نیرو مهمترین خدمت زیرساختی کشور را ارایه می کند و هر 
اتفاقی در این فرایند، ســایر دستگاه ها را تحت تاثیر قرار می دهد.وی اضافه کرد: 
براین اســاس ضرورت دارد، همه دستگاه ها به ویژه مراکز حساس و حیاتی خود 
را مجهز به مولدهای اضطــراری کنند تا در زمان بروز هر حادثه طبیعی یا غیر 
طبیعی آســیب کمتری ببیند و وقفه ای در ارایه خدمت نداشته باشند.مدیرکل 
دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو گفت: ســال های قبل مشکلی که وجود داشت 
اینکه، اکثر سازمان ها مجهز به مولدهای اضطراری بودند، اما درصد آمادگی آنها 
برای فعالیت، پایین بود و نیاز به تعمیر و ارزیابی داشــت.وی اضافه کرد: امسال 
تالش شــد تا این ارزیابی ها در طول سال انجام شود و در زمان نیاز، مولدها در 

اسرع وقت، آماده بکارباشند.

اخبار انرژی

قیمت های نفت خام در پایان معامالت هفته با نگرانی از 
تشدید شیوع کرونا و سقوط مجدد تقاضای نفت، سقوط کرد 
و بدترین هفته خود از ماه آوریل را به ثبت رساند.قیمت نفت 
روز جمعه معامالت پرنوسانی را تجربه کرد و با کاهش روبرو 
شد و تحت تاثیر افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا و چشم 
انــداز تیره تقاضا، دومین کاهــش ماهانه متوالی را به ثبت 
رساند.بهای معامالت نفت برنت که روز پنج شنبه تا مرز ۳۶ 
دالر و ۶۴ سنت سقوط کرده بود، در معامالت جمعه با ۱۹ 
سنت کاهش، در ۳۷ دالر و ۴۶ سنت در هر بشکه بسته شد. 
قرارداد دسامبر برنت روز جمعه منقضی شد و قرارداد ژانویه 
با ۳۲ سنت کاهش بسته شد.به گزارش ایسنا،بهای معامالت 
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا ۳۸ سنت کاهش یافت و 
در ۳۵ دالر و ۷۹ سنت در هر بشکه بسته شد.شاخص نفت 
آمریکا روز پنج شــنبه به ۳۴ دالر و ۹۲ سنت سقوط کرده 
بود.برای کل هفته وســت تگزاس اینترمدیت بیش از ۱۰/۲ 

درصد و نفت برنت ۹ درصد کاهش نشان دادند.
وست تگزاس اینترمدیت در اکتبر ۱۱ درصد و نفت برنت 
۱۰ درصد کاهش قیمت ثبــت کردند.یک معامله گر نفت 
مقیم سنگاپور گفت: قیمتها مدام در محدوده مثبت و منفی 
در نوســان بود و در طول معامــالت روز جمعه که بازار از 
تجدید قرنطینه ها در اروپــا و انتخابات هفته جاری آمریکا 
مضطرب بود، بیش از دو درصد ســقوط کرد.دالر آمریکا در 
برابر ســبدی از ارزهای رقیب قویتر ظاهر شــد و معامالت 
نفت را که به این ارز قیمت گذاری می شود برای خریداران 
غیرآمریکایــی گرانتر کرد.اوپــک و متحدانش که به اوپک 
پالس معروف هستند قرار است طبق توافق اولیه، محدودیت 
تولید فعلی را تســهیل کرده و در ژانویه تولیدشان را حدود 
دو میلیون بشــکه در روز افزایش دهند.عربستان سعودی و 
روســیه با توجه به تجدید قرنطینه در اروپا و ضعیف شدن 
دوباره تقاضا بــرای نفت، موافق حفظ محدودیت عرضه در 
ســطح فعلی ۷.۷ میلیون بشکه در روز هستند.نشست آتی 
اوپــک پالس روزهای ۳۰ نوامبر و اول دســامبر )۱۰ و ۱۱ 

آذر( برگزار می شود.
تحلیلگران پی وی ام درباره این نشســت گفتند: نتیجه 
این نشست می تواند باعث شود قیمت نفت ۱۰ دالر در هر 
بشکه افزایش یا کاهش پیدا کند.دولتهای سراسر اروپا هفته 
گذشته محدودیتهای جدیدی را برای مقابله با شیوع ویروس 
کرونا وضع کردند و آلمان اعالم کرد اقتصاد این کشور پیش 

از سال ۲۰۲۲ بهبود کامل نخواهد یافت. آمریکا هم با موج 
جدید افزایش موارد ابتال روبرو شــده و رکورد روزانه موارد 
جدید ابتال را شکسته است.پائوال رودریگز ماسیو، تحلیلگر 
بازارهای نفت شــرکت ریســتاد انرژی در ایــن باره گفت: 
بســیاری از کشورهایی که در میان مصرف کنندگان بزرگ 
نفت جهان هستند، با موج افزایش ابتال روبرو شده اند که در 

موج اول ندیده بودند. 
این سطح ابتال به تقاضا برای نفت ضربه شدیدتری خواهد 
زد و ترافیک در دوران قرنطینه محدودتر خواهد شد.در این 
بین، گزارش شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شمار 
دکلهای حفاری نفت و گاز آمریکا در اکتبر برای سومین ماه 
متوالی افزایش یافت و شرکتهای حفاری پس از پایدار شدن 
قیمتهای نفت، ۳۵ دکل اضافه کردند که بزرگترین افزایش 
ماهانه از ماه مه ســال ۲۰۱۸ تاکنون بود.بر اساس گزارش 
رویترز، شمار دکلهای حفاری نفت و گاز آمریکا که معیاری 
برای ســنجش تولید آتی است، هفته گذشته برای نهمین 
هفته افزایش یافت و با ۹ حلقه افزایش، به ۲۹۶ حلقه رسید. 
با این حال هنوز ۵۲۶ حلقه معادل ۶۴ درصد پایین ســطح 

سال گذشته مانده است.
تولید ماهانه نفت اوپک افزایش یافت

نظرسنجی رویترز نشــان داد تولید نفت اوپک در اکتبر 
تحت تاثیر ازســرگیری فعالیت تاسیسات بیشتر در لیبی و 
صادرات باالتر عراق برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافت.
نظرســنجی رویترز نشان داد اوپک که متشکل از ۱۳ عضو 
اســت، در اکتبر مجموعا ۲۴.۵۹ میلیون بشکه در روز نفت 
تولید کرد که ۲۱۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با سپتامبر 
افزایش داشته اســت.افزایش عرضه اوپک با ضعیف شدن 
تقاضا بر اثر موج جدید شــیوع ویروس کرونا همزمان شده 
و فشــار نزولی روی قیمتهای نفت را تشدید کرده است. در 
نتیجه نفت برنت در اکتبر هشت درصد کاهش داشت و به 
حدود ۳۷ دالر در هر بشکه رسید. این امر اوپک و متحدانش 
را برای به تاخیر انداختن برنامه افزایش تولید که قرار است 
از ژانویه ســال ۲۰۲۱ اجرا شود، تحت فشار قرار داده است.
استفن برنوک از شرکت پی وی ام در این باره گفت: تقاضا 
برای نفت در حال حاضر تعریفی ندارد و اوپک پالس ناچار 
خواهد بود افزایش ســطح تولید خود را حداقل تا مارس به 

تاخیر بیاندازد. اوپک پالس با هدف جبران افت تقاضا در پی 
شــیوع ویروس کرونا، از ماه مه محدودیت عرضه به میزان 
۹.۷ میلیون بشــکه در روز را آغاز کرد و سپس از اوت این 
محدودیت را به ۷.۷ میلیون بشــکه در روز تسهیل کرد که 
ســهم اوپک از این رقم، ۴.۸۶۸ میلیون بشکه در روز است. 
قرار است طبق توافق اولیه، تولید نفت اوپک پالس در ژانویه 
سال ۲۰۲۱ حدود دو میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند 
اما منابع آگاه در اوپک می گویند عربستان سعودی و روسیه 
با ادامه کاهش تولید در ســطح فعلی موافق هستند.طبق 
نظرســنجی رویترز، پایبندی اوپک به توافق کاهش تولید 
در اکتبر به ۱۰۱ درصد رســید. افزایش تولید در اکتبر به 
معنای آن اســت که اوپک حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز 
باالتر از آمار ژوئن که پایینترین رکورد از سال ۱۹۹۱ بوده، 
نفت تولید کرده است.تولید نفت لیبی پس از این که ژنرال 
خلیفه حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی در ۱۸ سپتامبر پایان 
محاصره هشت ماهه تاسیسات و بنادر نفتی را اعالم کرد، در 
حال افزایش اســت و در اکتبر ۲۵۰ هزار بشکه در روز رشد 
کرده که بهبود ســریعتر از حد انتظار تحلیلگران و مقامات 
اوپک بوده است. لیبی یکی از اعضای اوپک است که به دلیل 
بی ثباتی وضعیت داخلی، از مشارکت در توافق کاهش تولید 
این گروه معاف شده است.دومین افزایش بزرگ تولید مربوط 
به عراق بود که صادراتش از پایانه های جنوبی را افزایش داد 
با این حال پایبندی این کشــور ۱۰۰ درصد باالتر از ابتدای 
اجرای توافق اوپک پالس بود.تولید نفت عربستان سعودی و 
کویت ثابت ماند و همچنین تولید ایران که از مشارکت در 
کاهش تولید اوپک پالس معاف است، تغییر چندانی نداشت.
در میان سایر اعضای اوپک، بزرگترین کاهش تولید مربوط 
به امارات متحده عربی بود که در اوت باالتر از ســهمیه اش 
نفــت تولید کرده بود. منابع صنعتــی اظهار کردند که این 
کاهش نشان می دهد امارات متحده عربی  همچنان در حال 
جبران افزایش تولید اوت است.ونزوئال که مانند لیبی و ایران 
از مشــارکت در توافق اوپک پالس معاف اســت، با کاهش 
تولید روبرو شد.نظرسنجی رویترز برای ارزیابی میزان عرضه 
به بازار انجام می گیرد و بر مبنای اطالعات فراهم شــده از 
ســوی منابع خارجی، رفینیتیو آیکان، اطالعات شرکتهای 
رهگیری نفتکش مانند پترو لجســتیک و کپلر و اطالعات 
منابع آگاه در شــرکتهای نفتی، اوپک و شرکتهای مشاوره 

انرژی است.

بــه گفته قائــم مقام هیات عامل ســازمان توســعه و 
نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو(، علیرغم 
تمام مشــکالت از جمله همه گیری و شیوع ویروس کرونا، 
عملکرد صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در 
نیمه نخست امسال، بیش از عملکرد کل سال ۱۳۹۸ بوده 
اســت.به گزارش ایمیدرو، عباس نعیمی در جلسه پایش 
عملکرد صندوق بیمه ســرمایه گذاری فعالیت های معدنی 
که امروز به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با بیان اینکه 
از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه، انواع بیمه نامه به 
ارزش ۳۹۰ میلیارد تومان آماده صدور اســت؛ اظهار کرد: 
این در حالی است که کل عملکرد صندوق بیمه معدن در 
ســال ۱۳۹۸، ارزش بیمه نامه های صادره به ۳۵۰ میلیارد 

تومان رسیده بود؛ آمار نشان می دهد که عملکرد صندوق 
در نیمه نخست امسال از مجموع سال ۱۳۹۸ بیشتر بوده 
اســت. عالوه براین در شــش ماهه ابتدایی امسال، ۲۹۲ 
میلیارد تومان نیــز بیمه نامه برای معادن بخش خصوصی 
صادر شده است.قائم مقام هیات عامل ایمیدرو، میزان کل 
تعهدات صندوق را از ابتدای تاسیس، ۷۷۵ میلیارد تومان 
اعالم کرده و گفت:  خوشبختانه روند فعالیت ها به گونه ای 
بوده که مشــکل خاصی در وصــول مطالبات وجود ندارد. 
ضمن اینکه برنامه افزایش ســرمایه این صندوق از سوی 
ایمیدرو،   مطرح شده و خواســتار تسریع در فراهم شدن 
زمینه الزم برای افزایش سرمایه این نهاد پشتیبان معادن 
هستیم. باتوجه به گســترش فعالیت های ایمیدرو طی دو 

سال اخیر، خواستار هم راستایی ارائه خدمات بیمه ای برای 
بخش هــای مختلف از جمله اکتشــافات، زیربناها، معادن 

کوچک نیز هستیم.
در ادامه این جلســه، فرید دهقانی-مدیر عامل صندوق 
بیمه ســرمایه گذاری فعالیت های معدنی، ضمن اشاره به 
همکاری صندوق با شــرکت های های تک و استارت آپ ها 
در بخــش معدن به منظور توســعه پوشــش بیمه ای از 
فعالیت هــای این حــوزه، اظهار کرد: اعطای یارانه ســود 
تســهیالت مربوط بــه فعالیت های این بخــش، از جمله 
اقداماتی اســت که در حال بررســی قرار داریم.وی افزود: 
صندوق بیمــه ســرمایه گذاری فعالیت هــای معدنی در 
راســتای تامین مالی نیز برنامه هایی در نظر دارد و صدور 

بیمه نامه هــای اعتباری به منظور تامین منابع مالی از بازار 
سرمایه )اوراق مرابحه(،   در دستور کار قرار دارد.

دهقانی اعالم کرد: با سازمان بورس نیز در حال مذاکره 
هســتیم به صورتی که این صندوق به عنوان رکن ضامن 

معرفی شود. 
همچنین برنامه پیاده ســازی سیســتم اعتبارســنجی 
مشتریان توســط این صندوق نیز در برنامه های صندوق 
قرار دارد که مشاور این طرح، انتخاب شده و در حال نهایی 
کردن برنامه برای پیاده سازی هستیم.در ادامه مدیر عامل 
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، گزارشی 
نیز درباره اجرای مدیریت ارتباط با مشتری،   پیاده سازی 

نظام بودجه عملیاتی و... ارائه داد.

با گذشت حدود دو هفته از آخرین جلسه شورای گفت 
و گوی دولت و بخش خصوصــی، هنوز موضوعات مربوط 
به گفته رئیس کل بانک مرکزی در این جلســه که درباره 
وجود ۷۰ صادرکننده کارتن خواب در کشــور، مطرح است 
و رئیس اتاق بازرگانی ایــران و چین نیز در این باره اظهار 
نظــر دارد.بانک مرکــزی که از ســال ۱۳۹۷، بحث تعهد 
ارزی صادرکنندگان را مطرح کرده و پیگیر بازگشــت این 
ارزها به کشــور بوده اســت، چندی قبل اعالم کرد که ۲۷ 
میلیارد دالر ارز به کشــور بازنشگشته است؛ رقمی که پس 
از اعتراض بخش خصوصی مشخص شد بخش قابل توجهی 
از آن مربوط به صاحبان کارت های بازرگانی نمی شود و در 

حوزه های دیگر رخ داده است.
با فروکش کردن نســبی اختالفــات در هفته های بعد، 
همتــی - رئیس کل بانــک مرکزی - در آخرین جلســه 
شــورای گفت و گو از معرفی ۲۵۰ صادرکننده بدحســاب 
به قوه قضاییه خبــر داد که در میان آنها ۷۰ کارتن خواب 
نیز حضور دارند و به این ترتیب، دور زدن قوانین در صدور 
کارت هــای بازرگانی احتماال عامل این اتفاق بوده اســت.

اتاق هــای بازرگانی ایران و تهران، پس از این صحبت ها در 
نامه های جداگانه از همتی خواســتند »نام این افراد را در 
اختیار اتاق بازرگانی قرار دهد« و حتی برخی از نمایندگان 
بخش خصوصی اعالم کردند که »چطور ممکن اســت یک 
کارتــن خواب تمام مراحل مورد نیاز بــرای دریافت کارت 
بازرگانی مانند گشــایش حســاب بانکی و اسناد مورد نیاز 
را تامیــن کند و هیچ یک از دســتگاه های دولتی مانع آن 
نشوند؟ »با تداوم این اختالف نظرها، در میان افکار عمومی 

این ســوال بــه وجود آمده که حق با کدام بخش اســت و 
ایــن حجم از اختالف نظر ریشــه در کجا دارد؟ مجیدرضا 
حریری - رئیس اتاق بازرگانــی ایران و چین - در گفت و 
گو با ایســنا، اظهار کرد که در این ماجرا باید تقصیرات هر 
دو طرف را دید و وقتی عملکرد ســال های گذشته بررسی 
می شود، مشخص است که در هر دو سو، عملکرد غیرقابل 
دفاعی وجود دارد.او با بیان اینکه اساسا فردی که محل ثبت 
شده رسمی نداشته باشد، امکان دریافت کارت بازرگانی نیز 
ندارد، اظهار کرد: طبق قانون فردی که درخواســت کارت 
بازرگانی می دهد یا به شکل حقیقی یا به شکل حقوقی باید 
یک محل ثبت شــده مورد تایید قانون داشته باشد، از این 
رو؛ ســوال نخست اینجاست که فرد کارتن خواب که حتی 
محلی برای زندگی ندارد، چطور محل ثبت شده مورد نیاز 

برای دریافت کارت بازرگانی را ارائه کرده است؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشــاره به دور زدن 
مکــرر قوانین در پرونده های مفاســد اقتصادی، بیان کرد: 
اینکه در قانون چه مسئله ای مطرح شده با آنچه در واقعیت 
رخ می دهد متفاوت است. ما در پرونده های فساد اقتصادی 
که در ســال های تشــکیل شــده اند بارها دیده ایم افراد به 
شکل صوری شــرکت هایی را ثبت کرده و به راحتی کاله 
برداری و حتی فســاد در روابط دولتــی کرده اند. از این رو 
اینکــه بگوییم به هیچ عنوان امــکان وجود صادرکنندگان 
کارتن خواب ممکن نیســت، قدری دشوار است و احتمال 
اینکه این افراد با دور زدن قوانین از آن ســوء استفاده کرده 
باشند، وجود دارد. در کشــور ما افراد با مدارک جعلی وام 
بانکی کالن دریافت می کنند، وقتی وام داده می شود، دیگر 

گرفتن کارت بازرگانی چندان دشــوار نیست.حریری ادامه 
داد: اختالف نظرها میــان بانک مرکزی و بخش خصوصی 
همواره در ماه های گذشته مطرح بوده و اخیرا از حالت کنایه 
به صحبت های مســتقیم تغییر وضعیت داده است تا جایی 
که حتی پس از مطرح شــدن صادرکنندگان کارتن خواب، 
خبر از دســتگیری افرادی مرتبط با این موضوع نیز مخابره 
شــد. در این که در شرایط دشــوار ارزی فعلی، رئیس کل 
بانک مرکزی این اختیار را دارد و باید داشــته باشد که در 
این رابطه اظهارنظر کند، شــکی در آن نیست اما در عین 
حال باید پرسید که چه موضوعی ما را به این شرایط رساند؟
او با اشاره به تخلفاتی که از سال های قبل در حوزه صدور 
کارت های بازرگانی مشاهده می شــد، تشریح کرد: من در 
سال ۱۳۹۷، شخصا به دیدار وزرای اقتصاد و صمت که عضو 
شــورای عالی نظارت بر اتاق های بازرگانی هستند رفتم و 
اعالم کردم که در حوزه صدور کارت های بازرگانی تخلفاتی 
مشاهده می شــود. در آن زمان، با توجه به نزدیک بودن به 
زمان انتخابات اتاق بازرگانی، برخی افراد بدون شناسنامه و 
بدون ثبت دقیق اطالعات با اســتفاده از کارت های یک بار 
مصرف، به عضویت اتاق در آمدند تا در انتخابات شــرکت 

کنند.
رئیــس اتاق ایران و چین ادامــه داد: ما در همان زمان 
بارها هشدار دادیم که این افزایش ناگهانی افرادی که کارت 
بازرگانی جدید گرفته اند، تنها محدود به دوره انتخابات اتاق 
نمی شود و در آینده به سایر حوزه ها نیز تسری خواهد یافت 

اما هیچ یک از مقامات این هشدارها را جدی نگرفتند. 
ما حتی در کنار دولت به کمیســیون اصل۹۰ مجلس و 

دستگاه های نظارتی قوه قضاییه نیز مراجعه کرده و نگرانی 
خود را مطرح کردیم اما کســی از ایــن تذکرات را جدی 
نگرفت. وقتی در ســال های قبل صدور یا تمدید کارت های 
بازرگانی بدون نظارت کافی انجام شده است، دور از انتظار 
نیســت که تخلفاتی نیز به ثبت برسد که نمونه های آن را 

می بینیم. 
حریری با تاکید بر اینکه نمی توان تقصیرات بازنگشــتن 
ارز را تنها به گردن بخش خصوصــی انداخت، اظهار کرد: 
برآوردها نشان می دهد که حدود ۸۰ درصد از کل صادرات 
ما را چند صد شــرکت بزرگ انجام می دهند. در میان سبد 
صادراتی ما نیز بیش از ۵۰ درصد از صادرات به مشــتقات 
نفتی و ۲۰ درصد به محصــوالت معدنی اختصاص دارد و 
از ایــن رو می توان گفت بخش خصوصی در بهترین حالت 
تنها ۲۰ درصد از کل صادرات کشــور را از دست می دهد و 
همچنان بخش عمده ای از کار در اختیار شرکت های دولتی 

یا حاکمیتی است.
وی ادامه داد: از ایــن رو وقتی در آمارها می آید که ۱۶ 
میلیارد دالر ارز به کشــور بازنگشــته بخش مهمی از آن 
همچنان مربوط به شــرکت های دولتی است و اساسا عدد 
کل صادرات بخش خصوصی نیز بــه این میزان بدهی ارز 
نمی رســد. این در حالی اســت که بخش خصوصی بخش 
مهمی از تعهدات خود را اجرایی کرده و روشن شدن دقیق 
این شــرایط نیاز به ارائه دقیق اطالعات درباره شرکت هایی 
دارد که ارز بازنگردانده اند و پس از آن مشخص می شود که 
چقدر از این بدهی مربوط به شرکت های حاکمیتی و چقدر 

از آن به بخش خصوصی مربوط خواهد شد.

با نگرانی از تشدید شیوع کرونا رخ داد

سقوط قیمت نفت به پایین ترین سطح ۵ ماهه 

در جلسه پایش عملکرد صندوق بیمه معدن اعالم شد

عملکرد شش ماهه صندوق بیمه معدنی از کل سال ٩۸ فراتر رفت

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تشریح کرد

پیدا و پنهان صادرکنندگان کارتن خواب؛ مقصر کیست؟


