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اخبار انرژی

ایران به دریافت مطالبات خود از عراق نزدیک شد

صعود نفت در آستانه وقوع یک طوفان دیگر
قیمت نفت در معامالت روز ســه شنبه به دلیل نگرانی از وقوع یک طوفان
دیگر که تولید نفت در تگزاس را ممکن است فلج کند ،به باالترین حد در شش
هفته اخیر صعود کرد.به گزارش ایســنا ،بهای معامالت نفت برنت با  ۴۰سنت
معادل  ۰.۵درصد افزایش ،به  ۷۳دالر و  ۹۱ســنت در هر بشــکه رسید .بهای
معامالت وســت تگزاس اینترنت با  ۴۵سنت معادل  ۰.۶درصد افزایش ،به ۷۰
دالر و  ۹۰ســنت در هر بشکه رســید.قیمتهای نفت برای سومین روز متوالی
صعود کرده انــد و نفت برنت اوایل معامالت به باالترین حد از دوم اوت به این
طرف رســید .نفت برنت روز دوشــنبه  ۰.۸درصد و شــاخص نفت آمریکا ۱.۱
درصد صعود کرده بود.تخلیه ســکوهای نفتی خلیج مکزیکو با مهیا شدن برای
طوفان گرمسیری نیکالس از روز دوشنبه آغاز شده است .این طوفان با بادهایی
با ســرعت  ۱۱۰کیلومتر در ساعت به سمت سواحل تگزاس حرکت میکند در
حالی که تگزاس و لوییزیانا پس از وقوع توفند آیدا هنوز کامال احیا نشــده اند.
ساتورو یوشیدا ،تحلیلگر کاالی شرکت راکوتن سکیوریتیز گفت :سرمایه گذاران
نگران هستند که نیکالس باعث مختل شدن بیشتر فعالیت منطقه گلف کاست
خواهد شــد آن هم درســت زمانی که آنها تالش میکنند ارزیابی کنند تولید
نفت از دســت رفته پس از وقوع آیدا چه زمانی احیا میشود.بیش از  ۴۰درصد
از تولیــد نفت و گاز خلیج مکزیکوی آمریکا تا روز دوشــنبه پس از دو هفته از
وقوع آیدا متوقف مانده است.عامل دیگری که از قیمتهای نفت پشتیبانی کرد،
نگرانی از مختل شدن تولید نفت در لیبی بود .شرکت ملی نفت لیبی اعالم کرد
فعالیتهای بارگیری در پایانههای نفتی ال سدر و راس النوف پس از توقف یک
روزه در جمعه ازســرگرفته شد اما یک مهندس در بندر حریقا گفت :این بندر
همچنان به وسیله معترضان مسدود مانده است.هیرویوکی کیکوکاوا ،مدیرکل
شرکت تحقیقاتی نیسان سکیوریتیز پیش بینی کرد صعود قیمتها موقتی باشد
زیرا فصل رانندگی تابستانی آمریکا به پایان رسیده و پتانسیل افزایش عرضه از
برداشــت برنامه ریزی شده نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا و چین و همچنین
ازسرگیری احتمالی صادرات نفت ایران وجود دارد.دولت آمریکا تحت برنامه ای
برای تامین مالی بودجه فدرال ،موافقت کرده اســت نفت از ذخایر استراتژیک
به هشــت شرکت شامل اکسون موبیل و شورون بفروشد.به گفته معامله گران،
برنامه چین برای برداشت نفت از ذخایر استراتژیک هم میتواند عرضه موجود
در دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان را افزایش دهد.امیدها به دور جدید
مذاکرات هسته ای میان ایران و غرب پس از توافق روز یکشنبه میان آژانس بین
المللی انرژی اتمیو ایران درباره به روزرسانی تجهیزات کنترل آژانس برانگیخته
شد.بر اساس گزارش رویترز ،عاملی که به فشارها روی قیمت نفت افزود ،پیش
بینی رشــد تولید در هفت منطقه بزرگ نفت شــیل آمریکا بود .اداره اطالعات
انرژی آمریکا پیش بینی کرد تولید هفت منطقه بزرگ نفت شیل در اکتبر ۶۶
هزار بشــکه در روز افزایش یافته و به  ۸.۱میلیون بشــکه در روز میرســد که
باالترین میزان از آوریل سال  ۲۰۲۰خواهد بود.

قیمت نفت سنگین ایران ارزان شد
جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشــان داد قیمت نفت ســنگین ایران ماه
میالدی گذشــته اندکی کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا ،قیمت نفت سنگین
ایران در اوت به  ۷۰دالر و  ۳۴ســنت در هر بشــکه رسید که در مقایسه با ۷۲
دالر و  ۹۸ســنت در ژوییه ،دو دالر و  ۶۴ســنت معادل  ۳.۶درصد پایینتر بود.
میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال  ۲۰۲۱تاکنون  ۶۵دالر و ۷۰
سنت در مقایسه با  ۳۹دالر و  ۳۴سنت در مدت مشابه سال  ۲۰۲۰بوده است.
ارزش ســبد نفتی اوپک پس از بهبود به مدت سه ماه متوالی ،در اوت سه دالر
و  ۲۰ســنت کاهش یافت و به  ۷۰دالر و  ۳۳سنت در هر بشکه رسید .این به
منزله  ۴.۴درصد کاهش ماه به ماه بود که بزرگترین کاهش ماهانه از ســپتامبر
ســال  ۲۰۲۰بود .با این حال میانگین ارزش ســبد نفتی اوپک از ابتدای سال
 ۲۰۲۱تاکنون  ۶۵دالر و  ۹۳ســنت در هر بشکه بوده که  ۲۵دالر و  ۴۲سنت
معادل  ۶۲.۸درصد افزایش در مقایســه با  ۴۰دالر و  ۵۰سنت در مدت مشابه
سال  ۲۰۲۰نشان میدهد.طبق گزارش منابع ثانویه ،تولید نفت اوپک متشکل
از  ۱۳کشــور در اوت به  ۲۶.۷۶میلیون بشــکه در روز رسید که  ۰.۱۵میلیون
بشــکه در روز در مقایسه با ژوییه افزایش داشــت .تولید نفت عمدتا در عراق،
عربستان سعودی ،امارات متحده عربی و آنگوال افزایش پیدا کرد اما در نیجریه
کاهش داشــت .تولید نفت ایران هشت هزار بشکه در روز در اوت نسبت به ماه
پیش از آن کاهش یافت و از  ۲.۴۹۳میلیون بشــکه به  ۲.۴۸۵میلیون بشــکه
در روز رسید.

ناترازی  ۵هزار مگاواتی تولید و مصرف برق

میزان مصرف برق کشور روز دوشنبه در حالی از رقم  ۵۷هزار مگاوات عبور
کرد که میزان تولید در بهترین شــرایط همچنان حدود  ۵۲هزار مگاوات است
که این وضعیت ،ناترازی حدود پنج هزار مگاواتی را نشــان میدهد.به گزارش
ایرنا ،اگرچه به دلیل کاهش دمای هوا در بیشــتر مناطق کشور میزان مصرف
برق از حدود  ۶۴هزار مگاوات به  ۵۶تا  ۵۷هزار مگاوات کاهش یافته است ،اما
همچنان ناترازی تولید و مصرف خودنمایی میکند.روز دوشنبه شرکت مدیریت
شبکه برق ایران افزایش مصرف برق به  ۵۷هزار مگاوات را برای امروز سهشنبه
پیش بینی کرد.اما آماری که این شــرکت ارائه کرده نشان میدهد روز دوشنبه
در ساعت  ۱۴و  ۲۰دقیقه میزان مصرف از  ۵۷هزار مگاوات عبور کرده و به ۵۷
هزار و  ۱۶۲مگاوات رســید.این میزان مصرف نســبت به روز مشابه پارسال که
 ۵۳هزار و  ۱۷مگاوات برق مصرف شده بود از رشد بیش از چهار هزار مگاواتی
برخوردار شده است.همچنین مصرف روز دوشنبه نسبت به روز قبلتر (یکشنبه)
که  ۵۶هزار و  ۵۶۷مگاوات بوده از رشد حدود هزار مگاواتی بهره مند شد.بخش
صنعت نیز در این ساعت چهار هزار و  ۹۳۸مگاوات برق مصرف کرد که نسبت
به روزهایی که با محدودیت همراه بود از رشد برخوردار شده است.مصرف برق
در شب گذشته هم با افزایش همراه بود به طوری که در ساعت  ۲۰و  ۲۱دقیقه
به عدد  ۵۵هزار و  ۹۷مگاوات رسید.بخش صنعت در این ساعت مصرف خود را
کاهش داده و به رقم ۴هزار و  ۵۴۳مگاوات رساند.

خبر

سرعت گرفتن  ۲میلیون متر حفاری با تامین تجهیزات
توسط شرکتهای بزرگ
رئیس هیات عامل ســازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
(ایمیدرو) ضمن تاکید بر ضرورت همگرایی متولیان اکتشاف ،در یکسانسازی
اطالعات ژئوفیزیک هوایی و درج اطالعات در ســامانه کاداستر ،از مورد توجه
قــرار گرفتن تامین مالی برای واردات تجهیزات اکتشــاف و حفاری توســط
شــرکتهای بزرگ که تحقق دســتیابی به هدف دو میلیــون متر حفاری را
سرعت خواهد بخشید ،خبر داد.
به گزارش روابط عمومیایمیدرو ،نشســت کمیته راهبری اکتشــاف این
ســازمان (ایمیدرو) با حضور نمایندگان حوزه اکتشاف وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،ســازمان زمینشناســی و شــرکتهای معدنی در محل ایمیدرو
برگزار شــد که این نمایندگان به بیان نظرات و تشریح اقدامات مجموعه خود
پرداختند.وجیهاهلل جعفری دراین نشســت ضمــن تاکید بر تولید و گردآوری
اطالعات در بخش ژئوفیزیک هوایی ،گفت :یکسانسازی ،گردآوری و تکمیل
اطالعات ژئوفیزیک هوایی از الزامات توســعه بخش اکتشاف به شمار میرود
و این اطالعات بایســتی در ســامانه «کاداستر» آورده شــود .در زمینه تهیه
اطالعات ،شــورای راهبری اکتشاف در ایمیدرو با هدف ارائه ایدهها و تعیین
مسئولیتهای سازمانهای ذیربط تشــکیل شده است و خوشبختانه پایش
اقدامات در حال انجام است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو ،هدایت نقدینگی به بخش اکتشاف برای توسعه
و تقویت این حوزه را از سیاســتهای ایمیدرو خوانده و اعالم کرد :نگاه ما در
زمینه اکتشــاف ،ملی است و این ســازمان پیرو سیاستهای توسعهای ،بستر
اجرای برنامهها اکتشــاف را فراهم کرده است .در این راستا ایمیدرو با هدف
توســعه و تامین خوراک حوزه معدن و صنایع معدنی ،برنامههای اکتشاف را
دنبال میکند.معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،تامین و ســاخت تجهیزات
حوزه اکتشــاف با راهبری ایمیدرو را از دیگر برنامههای توســعهای به شمار
آورده و افزود :تامین مالی برای واردات تجهیزات اکتشــاف و حفاری توســط
شرکتهای بزرگ مورد توجه است و این موضوع تحقق دستیابی به هدف دو
میلیون متر حفاری را سرعت خواهد بخشید.
الزم به ذکر است که مطالعات جهت تکمیل و تولید اطالعات پایه در کشور
از سوی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور برای یک برنامه پنج
ساله با تامین منابع مالی توسط ایمیدرو در حال پیگیری است.

از صادرات گاز تا خرید واکسن با پولهای بلوکه شده

مدتی اســت که دریافت مطالبات ایران از عراق خبرساز
شده به همین دلیل رئیس جمهوری در تازه ترین مذاکرات
خود با طرف عراقی بر این موضوع تاکید کرد؛ عمده تأکید
رئیسجمهوری به پرداخت مطالبــات مالی عراق به حوزه
انرژی و بدهیهای این کشــور به ایران مربوط بود ،هرچند
که این موضوع در ماههای اخیر از ســوی دولت جمهوری
اســامیدنبال میشود اما عراق هنوز بدهیهای خود را به
طور کامل پرداخت نکرده است.به گزارش ایسنا ،تحریمهای
نفتی ایران از سوی آمریکا چالش جدی در زمینه تعامالت
ایران و عراق ایجاد کرد و آن پرداخت پول گاز و برق ایران
بــود .طبق قرارداد ،عراقیها موظف هســتند پول گاز را با
یــورو و پول برق را با دالر به ایران پرداخت کنند اما زمانی
که پای آمریکا به میان آمــد ،عراقیها اعالم کردند امکان
پرداخت دالر ندارند و پیشــنهاد پرداخت با دینار را مطرح
کردند.پیشــنهادی که ظاهرا ً به مذاق ایران خوش نیامد و
دو کشــور مدتها بر ســر آن مذاکره کردند .درنهایت دو
حساب برای عراقیها در بانک مرکزی ایران بازگشایی شد
تا اگر عراقیها توانستند ،پول برق و گاز را با یورو و در غیر
ایــن صورت با دینار پرداخت کنند .در نهایت در تاریخ ۲۰
اســفند سال  ۱۳۹۸اولین بخش از مطالبات دولت ایران به
حساب بانک مرکزی کشورمان واریز شد.پس از آن اما عراق
اقدامیبرای پرداخت مطالبات ایران انجام نداد و در نهایت
در دی ماه سال گذشته شرکت گاز ایران پس از اخطارهای
چندباره به آن کشــور به کاهش صادرات گاز اقدام کرد تا
جایی که میزان صادرات روزانــه از  ۵۰میلیون مترمکعب
گاز را بــه روزانه حدود  ۴میلیون مترمکعب کاهش داد .در
آن زمان شــرکت گاز ایران اعالم کرد که وزارت برق عراق
بابت واردات گاز ،بیش از معادل  ۵میلیارد دالر به شــرکت
ملی گاز ایران بدهکار اســت که مبلــغ  ۳میلیارد دالر آن
در بانک عراقی  TBIمســدود و غیرقابل استفاده مانده و
بیش از  ۲میلیارد دالر از بدهی سررسیدشــده وزارت برق
نیز هنوز از اساس از طرف وزارت برق عراق پرداخت نشده
است .افزون بر اینها ،طرف عراقی ،طبق قرارداد فی مابین،
بیش از یک میلیارد دالر نیز به شرکت ملی گاز ایران بابت
جرائم قراردادی بدهکاری دارد.بر این اســاس طرف ایرانی
با بســتانکاری بیش از  ۶میلیارد دالری از طرف عراقی ،از
هیچ منفعتی برخوردار نشد ،در حالی که هدف از صادرات
درآمد اســت و این پول برای غذا و دارو مصرف میشود ،از
این رو این شــرکت پس از اخطارهــای مکرر قراردادی که
با بیتوجهی طرف عراقی روبهرو شــده ،طبق مفاد قرارداد،
نسبت به کاهش مقدار گاز صادراتی اقدام کرد.همین مساله
موجب دیدارهای متعددی میان دو کشور شد و در نهایت
چهارم بهمنماه ،منتظرتربتی -مدیرعامل شرکت گاز اعالم
کرد که بخشــی از مطالبات ایران از عراق پرداخت شده و
بخشی از آن باید در ادامه گفتوگوها منتقل شود .با توجه
بــه توافقهایی که بانک مرکزی در نشســتهایی با طرف
عراقی انجام داد ،مقدار انتقال گاز به این کشور کمیافزایش
یافت ،زیــرا امیدواریهایی برای پرداخــت مطالبات ایران
ایجاد و روزانه حدود  ۱۵تا  ۲۰میلیون مترمکعب صادرات
گاز به عراق برقرار شــد.گفتوگوهای ایران و عراق در سال

جاری هم ادامه یافت و  ۱۱اردیبهشــتماه امســال ماجد
مهدی حنتوش  -وزیر برق عراق در رأس هیئتی تجاری به
ایران آمد تا درباره راهحلهای دریافت مطالبات گازی تهران
از بغداد با بیژن زنگنه گفتوگو کند .وزیر نفت ایران در این
دیدار با اشاره به اینکه دو قرارداد مهم در زمینه صادرات گاز
ایران به عراق در سالهای گذشته با وزارت برق این کشور
امضا شده است ،گفت که تاکنون  ۲۷میلیارد مترمکعب گاز
ایران به عراق صادر شده است.
مذاکره برای تامین ارز مورد نیاز واکسن
در این سو ،رضا اردکانیان  -وزیر نیروی دولت دوازدهم
نیز در همان زمان در دیــدار با طرف عراقی اعالم کرد که
در مقایســه با بخش گاز ،مطالبات بخش برق بسیار عدد
کمتری است اما در حال پیگیری هستیم و وزیر برق عراق
وعده دادند که با سرعت بیشــتری در هر دو بخش برق و
گاز پرداختهــای خود را انجام دهند.او این راهم گفت که
به دلیل این مسئولیت در کمیسیونهای مشترک با عراق و
فدراسیون روسیه این کار را دنبال میکند و تصمیم بر این
شده که از این محل ،منابع ارزی الزم برای سبد کواکس هم
پرداختشود تا آن میزان واکسنی که وزارت بهداشت نیاز
دارد و برنامهریزی کردهاند زودتر وارد کشــور شود.موضوع
تا آنجا پیش رفت که هشتم خردادماه جاری در حالی که
کمتر از یک ماه از دیدار قبل میگذشــت ،علی عبداالمیر
عالوی -وزیــر دارایی عراق به ایران آمد و در نشســتی با
زنگنه ،چگونگی پرداخت بدهیها بررسی شد.
کاهش صادرات گاز به عراق
با این حال بهتازگی هم خبری مبنی بر کاهش صادرات
گاز طبیعی به عراق منتشــر و اعالم شــد :هرچند بخشی
از این بدهیها همچنان پابرجاســت امــا کاهش صادرات
به دلیــل بدهی عراق به ایران نبــوده و طبق توافقنامه با

آنها انجام شده اســت .صادرات گاز طبیعی به کشور عراق
 ۳۸میلیــون مترمکعب در روز کاهش یافته که این کاهش
صــادرات طبق توافقنامهای  ۶ماهه بــا طرف عراقی انجام
شــده است.همچنین طبق توضیحات حسن منتظرتربتی-
مدیرعامل شرکت ملی گاز ،ایران پیش از این روزانه حدود
 ۴۰تــا  ۴۵میلیون مترمکعب گاز طبیعــی به عراق صادر
میکرد که بدهیهای این کشــور به ایران ســبب کاهش
صادرات گاز طبیعی به عراق در دیماه پارسال شد.
تاکید بر پرداخت مطالبات ایران از عراق
سیدابراهیم رئیسی -رئیسجمهوری در آخرین مذاکره
خود با طرف عراقی نیز با اشاره به لزوم توسعه هرچه بیشتر
روابط تجاری و اقتصادی ایران و عراق گفت :ایران خواستار
اجرای تعهدهای عراق درباره مطالبات مالی این کشور است.
وی با اشــاره به لزوم توســعه هرچه بیشتر روابط تجاری و
اقتصادی دو کشور ،بر اجرای توافقهای موجود بین تهران
و بغداد از جمله اتصال خطوط ریلی شلمچه  -بصره تأکید
کرد و خواستار اجرای تعهدهای عراق در خصوص مطالبات
مالی ایران شد.رئیســی در ادامه با تأکید بر تداوم همکاری
دو کشــور در حوزههای راهبردی ،به اجالس بغداد اشــاره
و تصریــح کرد :جمهــوری اســامیایران از نقشآفرینی
منطقهای عراق حمایت میکنــد و بهدنبال تثبیت امنیت
منطقــه با محوریت ایــران ،عراق و کشــورهای پیرامونی
بدون مداخله نیروهای خارجی هســتیم ،همچنین تهران
حامیگفتوگوهای درونمنطقهای ،بدون مداخله بیگانگان
است.در این بین مصطفی الکاظمی -نخستوزیر عراق نیز
در آن دیدار با تأکید بر اینکه ارتباط عمیق تاریخی ،تمدنی
و مذهبی ،مناسبات ویژهای در روابط ایران و عراق رقم زده
است ،گفت :بغداد مصمم اســت سطح همکاریهای خود
در عرصههای مختلــف بهویژه اقتصادی و تجاری را هرچه

بیشــتر گســترش دهد و فعال کردن ظرفیتهای توسعه
روابــط اقتصــادی در همه بخشها را بــا جدیت پیگیری
خواهیم کرد.وی با استقبال از سخنان رئیسجمهوری ایران
در مراســم تحلیف ،تأکید کرد :سخنان شما درباره تعامل
با همســایگان و کشورهای منطقه بسیار خوب و دقیق بود
و این نگاه با استقبال سران دولتهای منطقه مواجه شد.
نباید بازار عراق را از دست دهیم
با تمام این تفاســیر کارشناسان معتقدند که حفظ بازار
عراق و ســعه روابط با این کشور برای ایران مهم و ضروری
اســت ،حمیدرضا صالحی -رئیس کمیســیون انرژی اتاق
بازرگانی ایران و کارشناس ارشد حوزه انرژی در این رابطه
به ایســنا گفت :عراق نیازمند ترمیم زیرساختهای کشور
خود اســت تا بتواند حداقل رفاه را برای مردم خود فراهم
کند ،پس از سقو ط صدام تا به امروز علی رغم فعالیتهایی
که در این راســتا انجام شــده اســت اما نتوانستند به حد
استاندارد در قیاس با کشورهای منطقه برسند و این مساله
برای ما که کشــور همسایه عراق هســتیم و دستاوردهای
خوبی نیز در حوزه انرژی در سالهای اخیر به دست آورده
ایم یک امتیاز به حســاب میآید.وی با بیان اینکه ایران در
حوزه برق و گاز این فرصــت را دارد تا ضمن تامین انرژی
برای عراق مابقی مشــکالت موجود در این کشور در حوزه
زیرساخت انرژی را با توجه به توانمندیهایی که در بخش
خصوصی در سالهای گذشته ایجاد شده است فراهم کند،
اظهار کرد :بخشــی از ظرفیتهایی که در کشــور ما ایجاد
شده برای ایران بالاســتفاده و اشباع شده است و میتوان
از آن در خارج از کشور با سرمایه گذاری مشترک با بخش
خصوصی برای اخذ امتیاز استفاده کرد.این کارشناس ارشد
حوزه انرژی افزود :با توســعه روابــط ضمن آنکه میتوانیم
مشــکالت را برطــرف کنیم بــرای بنگاههــای داخل نیز
اشــتغال ایجاد میشــود عالوه بر این درآمدزایی نیز برای
کشور خواهیم داشــت و با افزایش حضور خود در منطقه
میتوانیم روابط تاریخی و فرهنگی خود را با عراق توســعه
دهیم.صالحی با بیان اینکه اگر ایران نتواند در کشوری که
 ۱۰۰۰کیلومتر با آن مــرز دارد پایگاه و جایگاه ایجاد کند
و کشــورهای اروپایی و یا ترکیه که رقیب ما هستند بتواند
این بازار را از دســت ما بگیرد نشانه ضعف دیپلماسی ایران
اســت و نباید اجازه دهیم که این اتفــاق بیفتد ،گفت :در
تمام مذاکراتی که صورت گرفته ما اعالم کردیم که بخش
خصوصی میتواند در کنــار دولتگام بردارد و در این حوزه
حرفی برای گفتن دارد اما متاســفانه در این مدت استقبال
خوبی از این موضوع نشــده و این در حالی است که تنها با
توجه به برنامههای بخش خصوصی میتوانیم یک بازار ۵۰
میلیارد دالری را برای کشور به ارمغان بیاوریم.وی با تاکید
بر اینکه اگر همکاری مشــترک تعریف شود ،مساله بانکی
یک موضوع پیچیده نیســت و با توســعه روابط میتوانیم
همکاریها را توســعه دهیم ،گفت :پیشنهاد ایجاد صندوق
مشترک بین ایران و عراق داده شد اما این اتفاق نیفتاد ،در
مجموع باید گفت که با ایجاد یک صندوق مشترک و ارائه
راه کار میتوانیم هــم مطالباتمان را دریافت کنیم و هم با
انجام پروژه امتیازاتی را برای کشور رقم بزنیم.

قائم مقام بورس کاال مطرح کرد

بار چرخه معیوب قیمتگذاری دستوری روی دوش مردم
وجود برخی تحرکات برای اجرای سیاست قیمت گذاری
دســتوری در دولت سیزدهم بسیاری از فعاالن اقتصادی و
تولیدکنندگان را نگران کرده اســت .در شرایطی که دولت
ســیزدهم با شــعار مقابله با رانت و فساد وارد میدان عمل
شده و رئیس جمهور نیز بارها بر مشورت و تعامل با فعاالن
صنعــت و کارشناســان به منظور اتخــاذ تصمیمات مهم،
تاکید داشــته اســت اما بار دیگر اظهاراتی در مورد کنترل
قیمت کاالها و حمایت از مردم به گوش میرسد .این روند
حتی تابلوی بازار ســهام را قرمز پوش کرد تا مشخص شود
ســهامداران نیز به خوبی با اثرات زیان بار قیمت گذاری بر
فعالیت شرکتهای تولیدی آشنا هستند.در این راستا رضا
محتشمیپور ،قائم مقام بورس کاالی ایران در گفت و گو با
ایسنا ،با بیان اینکه سیاست قیمت گذاری توسط دولت برای
کاالهایی که در بورسهای کاالیی معامله میشوند در ماده
 ۱۸قانون توســعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منع شده
اســت ،اظهار کرد :مجلس شــورای اسالمیدر سال ۱۳۸۸
براســاس تجربیاتی که کشــور تا آن زمان در حوزه قیمت
گذاری داشته اســت به این نتیجه درست رسید که دولت
را از مداخله در قیمت کشــف شــده در بورسهای کاالیی
منع نماید اما متاسفانه در دورههای زمانی مختلف علی رغم
نــص صریح قانون همچنان قیمت گذاری به عنوان یکی از
سیاستهای حمایت از مصرف کننده و کنترل کننده تورم
دنبال شده است.وی ادامه داد :دیگر بر کسی پوشیده نیست
تورم ناشی از افزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی ناشی از
کسریهای ساختاری در بودجه دولت است و عمال استفاده
از سیاســت قیمت گذاری برای کنتــرل تورم یا حمایت از
مصرف کننده دادن آدرس غلط به مردم و فرافکنی اســت.
کشورهای مختلف دنیا مشکل تورم را دهههاست که توانسته

اند با کنترل رشــد نقدینگی کنترل کنند و حتی بسیاری
از کشورهای در حال توســعه نیز که یک دهه پیش دچار
نرخهــای باالی تورم بوده اند در ســالهای اخیر با کنترل
نقدینگی بر مشــکل بروز تورم در اقتصــاد خود فائق آمده
اند.قائم مقام بورس کاالی ایران با تاکید بر اینکه سیاســت
قیمت گذاری عالوه بر این که نمیتواند مشکل تورم را حل
کند ،آسیبهای جبران ناپذیری را بر تخصیص بهینه منابع
در اقتصاد وارد میکند ،توضیح داد :به عبارتی از یک طرف
تولید را دچار مشــکل میکند و از طرف دیگر مصرف را در
کوتــاه مدت افزایش میدهد ولــی در میان مدت به دلیل
این که تولید از بین رفته اســت ،عمال مصرف کنندگان را
نیز با مشــکل دسترســی به کاال و کمیابی مواجه میکند.
در این میان در ســالی که توسط مقام معظم رهبری ،سال
تولید ،مانع زداییها و پشــتیبانیها نام گذاری شده است،
پیگیری سیاســت قیمت گذاری توسط هرشخصی عمال نه
تنهــا موانع تولید را برطرف نمیکنــد بلکه عمال به ایجاد
موانع اساسی و ســاختاری در فرآیند تولید منجر میشود،
زیرا سیاست قیمت گذاری یعنی ایجاد بزرگترین مانع و به
نابودی کشاندن تولید کشور.
تبعات قیمت گذاری دستوری
محتشــمیپور در ادامــه درمورد تبعــات قیمت گذایر
دســتوری گفت :نتیجه این سیاست در برهههای مختلفی
ایران را از صادرکننده محصــوالت طیور به واردکننده آن
تبدیل کرده است .اجرای این سیاست قطعیهای مکرر برق
در کشــور را ایجاد کرده و ایران را به برترین کشور از نظر
شدت مصرف انرژی تبدیل کرده است .اجرای این سیاست
آسیب جدی به ذخایر ارزی و طالی بانک مرکزی در سال
 ۱۳۹۷و در دورههــای دیگر وارد کرده اســت؛ نمونههای

متعددی از شکســت این سیاست در دهههای اخیر وجود
دارد که فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان با آنها دســت و
پنجه نرم کرده اند.وی به این سوال که با وجود شکستهای
متعدد قیمت گذاری دســتوری ،چرا همچنان اجرای این
سیاست طرفدار دارد؟ ،پاسخ داد :پاسخ بسیار روشن است؛
کام ً
ال طبیعی اســت که با انجام قیمت گذاری دســتوری
شکاف قیمتی قابل توجهی بین قیمت اعالمیو قیمت بازار
سیاه شکل میگیرد که این مابه التفاوت قیمت ،عمال نصیب
گروههایی میشود که هیچ ارتباطی به تولید و تولید کننده
ندارند .در این میان برخی از دلســوزان نیز با تصور حمایت
از مصرف کنندگان و جلوگیری از افزایش ظاهری ســطح
عمومیقیمتها عم ً
ال آب در آســیاب این گروهها میریزند.
قائم مقام بورس کاالی ایران افزود :در شرایط فعلی بهترین
رفتــار در مقابل مردم ،توضیح منشــاء اصلــی نرخ تورم و
افزایش ســطح عمومیقیمتها و راهکار مشخص حل این
مشــکل است .راهکار خروج کشــور از بحران تورم ،کنترل
رشــد نقدینگی و کمک به افزایش تولید در اقتصاد اســت
اما سیاســت قیمت گذاری با آسیبی که به تولید و کاهش
درآمدهای مالیاتی دولت میزند ،دقیقا در مقابل سیاســت
حمایت از مصرف کننده و افزایش قیمت است.وی با اشاره
به اینکه در طرح جهش تولید مســکن به پوشــش ریسک
ساخت مســکن در بورس کاال با امکان پیش خرید مصالح
ساختمانی اشاره شده است ،گفت :در شرایط کنونی کشور،
این ابزارها میتوانند برای پوشش ریسک در بازههای زمانی
کوتاه مدت موثر باشــند .به طور کلی بورس کاال عالوه بر
ارائه مزایای قابل توجهی در فروش نقدی کاال در یک بازار
شــفاف و رقابتی ،این امکان را فراهم میکند که با استفاده
از ابزارهای نوین مالی از جمله ابزارهای مشتقه و نیز گواهی

ســپرده کاالیی ،بازار کاالیی آرامش و ثبات بهتری داشته
باشد.
قیمت گذاری دستوری بهای تمام شده مسکن را
کاهش نمیدهد
قائم مقام بورس کاالی ایران همچنین درمورد اینکه به
تازگی اعالم شــده که تحقق پروژه ویژه دولت برای تولید و
ساخت یک میلیون مسکن در سال به مصالح ارزان نیاز دارد
و در این زمینه ،بر لزوم رســیدن قیمت سیمان به  ٢١هزار
تومان در هر کیســه و فوالد به  ١٠هزار تومان تاکید شده
اســت و آیا این رویکرد مصداق بارز قیمت گذاری نیست،
توضیح داد :ســاخت مســکن انبوه قطعا یکــی از نیازهای
اساسی کشور در شــرایط کنونی است .طرح ساخت انبوه
مسکن هم اقدامیالزم محسوب میشود که بورس کاال نیز
میتواند در بخشهایی با ارائــه راهکارهای تامین مالی به
پیش برد آن کمک کند.محتشــمیپور ادامــه داد :اما باید
به این نکته توجه کرد که با قیمت گذاری دســتوری روی
کاالها نمیتوان بهای تمام شده مسکن را کاهش داد .تبعات
سیاســت قیمت گذاری برای هر کاالیی غیر از نابود کردن
تولید و اشــتغال و ایجاد فرصتهای رانتی ناشــی از شکل
گیری قیمتهای بازار ســیاه و منتفع شدن عده ای خاص
نیســت .زیرا در یک سیکل معیوب سیاست قیمت گذاری
در میان مدت با آسیب رساندن به تولید و کاهش آن باعث
افزایش قیمت در دوره بعد و دورههای بعد تر میشــود و از
طرف دیگر چون مشکل تورم ناشی از کسری بودجه دولت
اســت و این مشکل حل نمیشود ،فشــار تقاضای ناشی از
افزایش نقدینگی ،رشــد قیمتهــا در دورههای بعدی را با
شــتاب بیشتری ایجاد میکند و بازنده نهایی این سیاست،
تولید کننده و مصرف کننده یعنی مردم هستند.

خودرو
ضرورت واگذاری خودروسازیهای دولتی
به بخش خصوصی

رئیس کمیســیون قضایی معتقد است؛ راه رشد صنعت خودرو در واگذاری
این صنعت به بخشهای خصوصی توانمند اســت.نماینده مردم رباط کریم و
بهارســتان در مجلس شورای اسالمیو هیات همراه با حضور در شرکت بهمن
موتور از خطوط تولید بازدید و ضمــن دیدار با مدیران و کارگران درخصوص
مشــکالت کنونی و پیش روی صنعــت و دغدغههای صنعتگران به گفت وگو
پرداختند.در ایــن بازدید خط تولید خودروهای جدید گــروه بهمن موتور از
جمله دیگنیتی و فیدلیتی و برنامه داخلی ســازی آنها نیز از سوی این عضو
کمیسیون نایب رئیس کمیســیون قضایی در مجلس شورای اسالمیمشاهده
و موانع پیش روی خودروســازان خصوصی در کشور مورد بررسی قرار گرفت.
حســن نوروزی نایب رئیس کمیســیون قضایی در مجلس شورای اسالمیدر
حاشــیه بازدید از بهمن موتور گفت :با توجه به اینکه پیش از بازدید از بهمن
موتور ،از قطعه ســازی کروز بازدید داشتم؛ با توانمندیهای جوانان کشورمان

در عرصه داخلی سازی آشنا شدیم.وی افزود :در بهمن موتور اقدامات برجسته
و قابل توجهی صورت گرفته اســت و دو خودروی جدیــد گروه بهمن به نام
دیگنیتی و فیدلیتی با اقبال زیادی مواجه شــده است.نایب رئیس کمیسیون
قضایی در مجلس شــورای اســامیبا تاکید بر اینکه به وجود مهندســان و
صنعتگران ایرانی افتخار میکنیم ،بیان داشت :با همت این مهندسان و جوانان
نخبه کشورمان میتوانیم در صنعت خودروسازی قدمهای بزرگتری برداریم و
شاهد تحول چشمگیر در این صنعت باشیم.

واکسیناسیون کارکنان شرکتهای منطقه صفادشت
به همت هلدینگ رایزکو
اجرای طرح واکسیناســیون تمامیکارکنان و فعاالن کارخانجات و صنایع
شــهرک صنعتی صفادشت ،بزرگترین شــهرک صنعتی و غیردولتی کشور به
همت هلدینگ رایزکو و همراهی دانشگاه علوم پزشکی ایران (شبکه بهداشت
مالرد) در حال انجام اســت.با توجه به روند واکسیناسیون مشاغل و همچنین

اهمیت و شــتابگیری واکسیناسیون کارکنان و کارگران بهعنوان تالشگران
خط مقدم عرصه تولید ،تمامیکارکنان شرکتهای منطقه صنعتی صفادشت
بــا ظرفیت روزانه بیش از  5000نفر در مجموعه صنعتی رایزکو ،طی روزهای
گذشته تحت پوشــش تزریق اولین دوز واکسیناسیون بیماری کووید ۱۹قرار
گرفتهاند و این روند تا پایان واکسیناســیون کارکنان شهرکهای صنعتی این
منطقه ادامه خواهد داشت .شناسایی تعداد کارکنان فعال و کارخانجات متقاضی
در منطقه صنعتی صفادشــت ،توزیع مناسب و مدیریت فرایند واکسیناسیون
کارکنان تمام بخشهای مذکور در فضای مناسب ضمن ایجاد زیرساختهای
الزم بــا باالترین اســتانداردها و همچنین حضور نیروهای متخصص توســط
گروه صنعتی رایزکو با همکاری دانشــگاه علوم پزشکی ایران (شبکه بهداشت
مــارد) انجام میشــود.گفتنی اســت در بازدیدهای صــورت گرفته از مرکز
واکسیناسیون مجموعه رایزکو توسط سازمانهای ذیربط ،از مدیران و مسئولین
این مجموعه به جهت ایجاد فضایی متناســب با باالترین استانداردهای مراکز
تزریق واکسن در سطح کشور ضمن رعایت تمامیپروتکلها ،قدردانی بهعمل
آمده است.

شرکت توانیراعالم کرد

پاداش  ۳میلیارد تومانی معرفیکنندگان مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز
شرکت تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت :سه
میلیارد تومان پاداش به معرفیکنندگان مراکز اســتخراج
غیرمجاز رمز ارز پرداخت شــده اســت.به گــزارش پایگاه
شــرکت مدیریت تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران،
وزارت نیرو به گزارشهای مردمیکه منجر به کشف مراکز
غیرمجاز شــوند تا ســقف  ۱۰میلیون تومان پاداش ارائه

میدهد و در صورتی که مرکز غیرمجاز در یکی از نهادهای
دولتی و یا نهادهایی که از بودجه عمومیاستفاده میکنند
باشد ،مبلغ پاداش دو برابر شده و سقف آن به  ۲۰میلیون
تومــان افزایش خواهد یافت.براین اســاس تاکنون نزدیک
به  ۳میلیارد تومان به عنوان پاداش به عامالن شناســایی
مردمیپرداخت شده است.جمع بندی گزارشهای ارسالی

نشانگر آن است ،استفاده غیرقانونی از تعرفه برق خانگی و
یا از طریق انشعاب مســتقیم (برق دزدی) برای استخراج
رمزارز به ترتیب از  ۶و  ۵درصد در سال  ۱۳۹۹به  ۱۲و ۱۰
درصد در بهار سال  ۱۴۰۰افزایش یافته است.ارائه این آمار
از آن جهت نگران کننده است که افزایش استفاده غیرمجاز
از دستگاههای اســتخراج رمزارز در خانهها و یا به صورت

انشعاب پشت کنتور احتمال آسیب رساندن به دستگاههای
الکتریکی همسایگان (شامل یخچال ،کولر ،تلویزیون و  )...را
به شدت افزایش میدهد.گزارش ذکر شده همچنین بیانگر
افزایش سهم گزارشهای مردمیدر شناسایی و جمع آوری
مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز از  ۱۱درصد در سال ۱۳۹۹
به حدود  ۲۰درصد در بهار سال  ۱۴۰۰است.

