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قیمت نفت رکورد جدیدی زد
قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر نگرانیها نســبت به محدودیت عرضه پس 
از طوفانهای ســهمگین در آمریکا، برای چهارمیــن روز متوالی افزایش یافت.به 
گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با ۱۲ سنت معادل ۰.۲ درصد افزایش، 
به ۷۷ دالر و ۳۷ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز پنج شنبه با یک دالر 
و ۸۳ ســنت افزایش، در ۷۶ دالر و ۱۹ سنت بسته شده بود که باالترین قیمت 
از اکتبر ســال ۲۰۱۸ به این طرف بود.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با شش ســنت معادل ۰.۱ درصد افزایش، به ۷۳ دالر و ۳۶ سنت در هر 
بشــکه رسید. شاخص نفت آمریکا شب گذشته با ۲.۵ درصد افزایش بسته شده 
بود.شــرکتهای نفت در آمریکا برای احیای کامل تحویل نفت به کرانه شــرقی 
پس از طوفانهایی که به تاسیســات در گلف کاست آسیب زد، به سختی تالش 
می کنند.تحلیلگران ANZ Research در یادداشتی نوشتند: روند طوالنی احیا 
از اختالالت به وجود آمده پس از طوفان آیدا و تقاضای قوی، باعث کاهش ذخایر 
نفت می شــود. کاهش ذخایر نفت آمریکا شتاب پیدا کرده است.طبق آمار اداره 
اطالعات انرژی آمریکا، نرخ اســتفاده از ظرفیت در پاالیشگاههای کرانه شرقی 
آمریکا به ۹۳ درصد افزایش یافته که باالترین نرخ از ماه مه ســال ۲۰۱۹ و گواه 
قوی شدن تقاضا برای سوخت است. همچنین آمار این سازمان نشان داد ذخایر 
نفت پس از صدمات ناشــی از دو طوفان، به پایینترین حد در سه سال گذشته 
نزول کرده اســت. ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته به میزان ۳.۵ میلیون بشکه 
کاهش یافت و به ۴۱۴ میلیون بشــکه رسید که پایینترین میزان از اکتبر سال 
۲۰۱۸ بود.قیمتها روز جمعه پس از نخســتین فروش عمومی ذخایر استراتژیک 
چین برای مدت کوتاهی کاهش پیدا کردند. شرکتهای دولتی پتروچاینا و شرکت 
شــیمیایی هنگلی پتروکمیکال چهار محموله به میزان مجموعا ۴.۴۳ میلیون 

بشکه خریداری کردند.

صعود نفت به ۱۰۰ دالر تا پایان سال آینده
شــرکت بازرگانی نفت ترافیگورا پیش بینی کرد با وجود چالش کووید برای 
تقاضا در زمســتان امســال، احیای تقاضای جهانی قیمت نفت را تا پایان سال 
۲۰۲۲ در مقطعی به ۱۰۰ دالر در هر بشکه خواهد رساند.به گزارش ایسنا، سعد 
رحیم، اقتصاددان ارشد ترافیگورا در کنفرانس مجازی مجمع نفت آسیا اقیانوسیه 
آرگــوس گفت: نه تنها قیمت بلکه الگوهای قیمتی که می بینیم به ما می گویند 
بازار تشــنه نفت است. تقاضا برای نفت در جهان به حد کافی از پاندمی ویروس 
کرونا و واریانتهای آن در ســال جاری بهبود یافته و بازار نفت در وضعیت بسیار 
مطلوبتری قرار دارد.وی گفت: اگر شرایط مناسب باشد، ما احتماال تا پایان سال 
آینده می توانیم شــاهد نفت ۱۰۰ دالری باشــیم.در اواسط امسال پیش از این 
که واریانت دلتا در آمریکا و اقتصادهای آســیا و اروپا شیوع پیدا کند، بزرگترین 
شــرکتهای بازرگانی کاالی جهان از جمله ترافیگورا پیش بینی کرده بودند که 
صعود نفت به ۱۰۰ دالر در هر بشــکه را بعید نمی دانند.مدیران ارشد شرکتهای 
بازرگانی کاال در نشســت کاالهای جهانی فایننشیال تایمز در ژوئن اظهار کرده 
بودند اگرچه نفت ممکن است به سمت یک ابرچرخه جدید حرکت نکند اما به 
دلیــل بهبود قوی تقاضا و محدودیت عرضه، قیمتها همچنان فضا برای افزایش 
از ســطح فعلی دارند.جرمی وایر، مدیرعامل ترافیگورا آن زمان گفته بود احتمال 
۱۰۰ دالری شدن نفت وجود دارد.بر اساس گزارش اویل پرایس، اقتصاددان ارشد 
ترافیگورا اکنون می کند اگر شــرایط مهیا باشد، نفت ۱۰۰ دالری یک احتمال 
محســوس است. شرایط بازار به احیای تقاضا اشاره دارند. حجم ذخایر شناور در 

سطح جهانی عادی شده و ذخایر آمریکا پایین میانگین پنج ساله هستند.

سناریوی جدید گلدمن برای نفت ۹۰ دالری
مدیر تحقیقات کاالی گروه گلدمن ساکس گفت اگر زمستان نیمکره شمالی 
ســردتر از حد معمول باشد، قیمت نفت ممکن اســت به ۹۰ دالر در هر بشکه 
صعود کند.به گزارش ایسنا، این افزایش قیمت ۱۰ دالر باالتر از پیش بینی اخیر 
گلدمن ساکس خواهد بود و با استمرار قیمت باالی گاز طبیعی به مدت طوالنی 
همراه خواهد شــد.جف کوری در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت: محدود 
شــدن عرضه گاز در اروپا تقاضا برای نفت را به عنوان یک سوخت جایگزین در 
شرایطی که تولید جهانی نفت محدود شــده است، افزایش می دهد. اختالالت 
تولیــد در خلیج مکزیکوی آمریکا پس از طوفان آیدا یکی از عوامل تاثیرگذار در 
محدودیت عرضه بوده اســت. در این بین صعود قیمت گاز به خصوص خارج از 
آمریکا هیچ نشــانی از توقف ندارد زیرا عرضه محدود با تقاضای فزاینده همزمان 
شده است. زنجیره عرضه به شدت تهی شده به طوری که سیستم نمی تواند هیچ 
نوع اختاللی را مدیریت کند. بر اســاس گزارش اویل پرایس، شــرکت بازرگانی 
کاالی ویتول سه شنبه هفته جاری اعالم کرد هوا تنها عاملی است که می تواند 
وحشــتی که در حال حاضر در بازار وجود دارد را متوقف کند و تنها امید برای 
کاهش قیمتها، هوای زمستانی مالیمتر است.مصرف کنندگان برق و نیروگاهها در 
حال حاضر هم از افزایش قیمتها تحت فشار قرار گرفته اند اما شاید این وضعیت 
به نفع اوپک و صنعت نفت باشــد. با این حال خبرگزاری INA عراق به نقل از 
احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق گزارش کرد اوپک و متحدانش تالش می کنند 
قیمتها را نزدیک ۷۰ دالر در هر بشکه نگه دارند. وی خاطرنشان کرد وزارتخانه 

اش امیدوار است قیمت نفت باالی ۶۵ دالر در هر بشکه حفظ شود.

راهکارهایی برای پیشگیری از 
تجمیع مطالبات معوق بانک ها

یک کارشــناس بانکی با اشاره 
به ایــن که افزایش مطالبات معوق 
یکی از دغدغه هــای مدیران نظام 
بانکی است گفت رعایت بهداشت 
اعتبــاری و اخذ وثائــق و تضامین 
کافی در هنــگام اعطا وام از جلمه 
اقداماتی است که بانک ها می توانند 
برای جلوگیری از بروز این مشکل 

انجام دهند. 
دریاباری  علــی  محمد  ســید 
بانکی در گفتگو  امور  کارشــناس 
با خبرگزاری تســنیم اظهار داشت 

افزایــش مطالبات معوق یکی از دغدغه های اصلی مدیران نظام بانکی اســت و 
این مشــکل آثار و تبعات منفی فراوانی بر عملکرد بانکها بر جای  می گذارد به 
نوعی که منجر به قفل شدن  منابع بانکها،  افزایش هزینه های عملیاتی،  کاهش 
ســود آوری و عدم امکان تخصیص به موقع و بهینه منابع به بخشهای مختلف 

اقتصادی می شود.
دریاباری عوامل متعددی را منجر به ایجاد و انباشــت مطالبات معوق بانک ها 
دانســت و در این زمینه به موارد زیر اشــاره کرد: عدم رعایت بهداشت اعتباری 
در زمان اعطا تســهیالت،  عدم توجه و پیگیری به موقع مســئولین مربوط در 
شــعب بانک،  اعطا تسهیالت تکلیفی توســط بانکها که دولت ضمانت آن را بر 
عهده می گیرد،  حوادث غیر مترقبه و ایجاد شرایط اقتصادی ناپایدار مثل کرونا 
که منجر به تعطیلی بســیاری از مراکز خدماتی شــده است، و همچنین عدم 
تسویه و پرداخت  به موقع صورت وضعیت پیمانکاران از طرف کارفرما که غالبا 
ســازمانهای دولتی هســتند.دریاباری در خاتمه راهکارهایی برای پیشگیری از 
تجمیع مطالبات معوق بانکها پیشنهاد کرد: - اخذ گزارشات و اطالعات مشتری 
از طریق سامانه های مربوط به بانکها که متصل به سامانه بانک مرکزی میباشد،  
قبل از اعطای تسهیالت که توســط بانکها انجام می گردد.   -  رعایت بهداشت 
اعتباری هنگام تشکیل پرونده اعتباری و اخذ مدارک مثبته از متقاضیان دریافت 
تسهیالت  -. نظارت بر  نحوه مصرف تسهیالت اعطایی توسط واحد اعطا کننده. 

- اخذ وثائق و تضامین کافی در هنگام اعطا وام.

بازار انرژی

خبر

عضو هیــات نمایندگان اتــاق بازرگانی تهــران اظهار 
داشــت: برای استفاده از فرصت شــانگهای باید در داخل 
زیرســاخت هایی فراهم کرد. ما باید قوانین دنیا را در حوزه 
FTAF بپذیریــم تا با کشــورهای دنیــا در حوزه تجاری 
کار کنیم. همه اینها بحث کالن اســت ولی کارها از جمله 
ســود، زیان و تعامل در جزییات شــکل می گیرد. باید به 
ســمتی برویم که تحریم ها به حداقل برسد، گرچه همین 
تفاهمنامه ها می تواند نــگاه  به ما را تا حدی تغییر دهد اما 
ما نیز باید دیپلماســی فعال داشته و تحریم ها را به حداقل 
برسانیم.عباس آرگون در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
در مورد تاثیر پیوستن ایران به سازمان شانگهای بر جذب 
سرمایه گذاری خارجی اظهار کرد: پیمان همکاری شانگهای 
ظرفیت خوبی است که ایجاد شده و کشورهایی مانند چین، 
روســیه و هند در این سازمان هستند و مشمول حدود ۵۰ 
درصد جمعیت جهان می شود. دو کشور از این سازمان عضو 
دائم شورای امنیت و ۴ عضو دارای انرژی هسته ای هستند، 

قرابت های زیادی با این کشورها داریم. 
شــاید جزو اولین پیمان های منطقه ای باشــد که ایران 
در آن عضو می شــود و از منظر اقتصادی، امنیتی، فرهنگی 
و ... ظرفیــت خوبــی ایجاد می شــود. امیدواریم که از این 
طریــق روابط تجاری و اقتصادی ما گســترش یابد، به هر 
حال نباید به این میزان قانع بود بلکه باید به دنبال توسعه 
بیشــتر همکاری ها به دیگر کشــورها هم بود تا بتوانیم به 
ســازمان هایی مانند ســازمان تجارت جهانی بپیوندیم.وی 
افزود: به هر میزان که ما بتوانیم منافع خود را با کشورهای 
جهــان و منافع آنها را با خود گــره بزنیم، محدودیت هایی 
که می تواننــد برای ما ایجاد کنند کمتــر خواهد بود. اگر 
کشــوری بداند که با ایجاد محدودیت برای ما منافع خود 
در خطر می افتد این کار را نمی کند. بنابراین پیوســتن به 
تفاهمنامه هــای بین المللی خود باعث ایجا یک نوع امنیت 
می شــود.آرگون اضافه کرد: اما ســوال این اســت که این 
ظرفیــت بالقوه به چه میزان می تواند بالفعل شــود؟ برای 
این کار باید در داخل زیرســاخت هایی فراهم کرد. ما باید 
قوانیــن دنیا را در حوزه FTAF بپذیریم تا با کشــورهای 
دنیا در حوزه تجاری کار کنیم. همه اینها بحث کالن است 
ولی کارها از جمله ســود، زیان و تعامل در جزییات شکل 
می گیرد. باید به سمتی برویم که تحریم ها به حداقل برسد، 
گرچــه همین تفاهمنامه ها می تواند نــگاه  به ما را تا حدی 
تغییر دهد اما ما نیز باید دیپلماسی فعال داشته و تحریم ها 

را به حداقل برسانیم و زیرساخت های خود را از منظر مالی 
و بانکی با اســتانداردهای روز دنیا انطباق بدهیم، قوانین و 
مقررات خود را اصالح کنیم تا بتوانیم با دنیا کار کنیم.وی 
تصریــح کرد: بعد از برجام هم بســیاری از فرصت ها ایجاد 
شــد، دلیل اینکه ما نتوانستیم با دنیا کار کنیم این بود که 
زیرســاخت های ما از جمله قوانین و نظام بانکی به ما این 
اجازه را نمی داد. هرچه تعامل ما با دنیا بیشتر شود، قوانین 
اقتصادی ما نیز بهتر خواهد بود. برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی ما باید آن را در اولویت خود قرار دهیم. بیشــترین 
کار ما در این مورد باید از نظر داخلی و ایجاد زیرســاخت و 
پیش بینی پذیر کردن اقتصاد باشد.عضو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر این کارها انجام شده و شرایط 
ورود سرمایه گذار خارجی تسهیل شود، می توان امیدوار بود 
اما در شــرایط فعلی که بوروکراســی در این حد در کشور 
وجود دارد، قطعا ســرمایه گذار خارجی وارد نمی شود، باید 
بتوانیم این بوروکراســی را از بین برده و شــرایط کسب و 
کار را تســهیل کنیم. مبارزه جدی با فســاد و قاچاق باید 
باشــد تا یک سرمایه گذار بتواند سرمایه خود را وارد کند و 
آتیه خود را پیش بینی کند.وی افزود: وقتی برای خرید یک 

کاال نمی توان به راحتی پول حواله کرد، کشور تحریم است، 
شرایط مساعدی حاکم نیست و ریسک سرمایه گذاری باال 
است، در این شرایط کدام ســرمایه گذار خارجی حاضر به 
سرمایه گذاری خواهد بود؟ ما حتی با خروج سرمایه از کشور 
مواجه هستیم. ما باید عدم قطعیت ها و نااطمینانی ها را به 
حداقل برسانیم چراکه سرمایه گذاری بستر امنی می خواهد 
تا سرمایه گذار خارجی بتواند آینده خود را پیش بینی کند.
آرگون در ادامه خاطرنشان ســاخت: همین دالیلی که به 
آنها اشــاره شد باعث نااطمینانی و خروج سرمایه شده و در 
گرجستان، ارمنستان، ترکیه یا دبی تبدیل به خانه می شود. 
علت این موضوع این است که فرد چشم انداز روشنی نسبت 
به آینده ندارد. اگر این نااطمینانی ها درســت نشود نه تنها 
جذب سرمایه گذاری نخواهیم داشت بلکه با خروج سرمایه 
هم مواجه خواهیم بود که در این ســال ها شاهد آن بودیم. 
عــالوه بر این در بازه زمانی بعد از برجام ســرکوب نرخ ارز 

تشدید کننده خروج سرمایه بود.
عضویت در پیمان شانگهای 
با اقتصاد ایران چه می کند؟

رئیس کنفدراســیون صادرات ایــران می گوید هرچند 

عضویت در پیمان اقتصادی شــانگهای برای اقتصاد ایران 
نتایج مثبت قابل توجهی خواهد داشت اما نباید توقع داشت 
که صرف این اقدامات، مشــکالت کالن کشور را حل کند.

محمد الهوتی در حاشیه جلســه هیات نمایندگان،اظهار 
کرد: پیمان شانگهای در ابتدا یک پیمان امنیتی و سیاسی 
بود که به مرور زمان به سمت یک پیمان اقتصادی حرکت 
کرد. امروز قدرت های اقتصادی مهمی در این پیمان حضور 
دارند و عضویت ایران در شــانگهای نیــز می تواند برای دو 
طرف نتایج محسوســی داشته باشد.وی با اشاره به جایگاه 
منطقــه ای مهم ایران تشــریح کــرد: ما از ســویی از نظر 
جغرافیایی، نقطه اتصال شــمال به جنوب و از سوی دیگر 
شرق به غرب هستیم که در حوزه حمل و نقل و ترانزیت و 

تعامل میان کشورها نقشی کلیدی به ما می دهد.
 از ســوی دیگر از نظر مجموع ذخایر نفت و گاز، ایران 
جزو رتبه های نخســت جهان به شــمار می رود و از این رو 
در تامین نیازهای کشــورهای عضو پیمان شانگهای نیز ما 
می توانیم نقشی کلیدی ایفا کنیم.عضو اتاق بازرگانی تهران 
با اشاره به عضویت کشــورهایی مهم در پیمان شانگهای، 
بیان کرد: چین به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی جهان 
و البته شــریک اقتصادی مهم ایــران در این پیمان حضور 
دارد و دیگر کشورهای عضو نیز توانایی های اقتصادی خاص 
خــود را دارند.الهوتی ادامه داد: بــا توجه به اینکه ما عضو 
سازمان تجارت جهانی نیستیم، هزینه تجارت برای ما باالتر 
از دیگر کشورهاســت، از ایــن رو عضویت در این پیمان ها 
که به تخفیف در تجارت یا تعرفه ترجیحی منجر می شــود 
برای ایران اهمیت فراوانی خواهد داشــت. در حوزه واردات 
نیز امکان تامین بسیاری از نیازهای کشور از طریق اعضای 
این پیمــان وجود دارد.وی با بیــان اینکه عضویت در این 
پیمان نتایج مثبتی دارد اما همچنان گره های اصلی تجاری 
ایران را حل نمی کند، تشــریح کرد: بسیاری از اعضای این 
پیمان با آمریکا و کشورهایی که ما را تحریم کرده اند ارتباط 
اقتصــادی گســترده دارند و این تلقی کــه آنها به راحتی 
همکاری های خود با ما را گســترش خواهند داد درســت 
نیست. ما باید در برجام در صورتی که حقوقمان به رسمیت 
شناخته شد، برای لغو تحریم ها تالش کنیم. از سوی دیگر 
باید درباره اف ای تی اف که یک تصمیم داخلی است نیز به 
جمع بندی برسیم تا با کنار زدن محدودیت های بین المللی، 
امکان استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی و تجاری 

کشور فراهم شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

 FATF استفاده از فرصت شانگهای در گرو حل تحریم و

وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( گفت: دولت تالش 
می کند تا چهار ســال آینده چهار میلیون شغل در کشور 
ایجاد شــود کــه از این میزان دو میلیون شــغل در حوزه 
صنعت و بر عهده وزارت صمت است.به گزارش شبکه اطالع 
رسانی تولید و تجارت )شاتا(،  سید رضا فاطمی امین، وزیر 
صمت، صبح امروز، جمعه دوم مهرماه ماه در جریان ســفر 
رییس جمهور و اعضای دولت به استان ایالم از چهار واحد 
تولیدی واقع در شهرک صنعتی شهرستان ایوان بازدید و در 
جهت رفع موانع و مشــکالت این واحدها دستورات الزم را 
صادر کرد.فاطمی امین روز جمعه در نشست شورای اداری 
شهرستان ایوان اظهار کرد: امسال به لحاظ اقتصادی سالی 
ویژه محسوب می شود و امیدواریم با تالش و کمترین هزینه 

از این دوران گذار عبــور کنیم.  تحول در بخش اقتصادی 
از اولویت های مهم دولت سیزدهم است که باید با همدلی 
این امر مهم تقویت شــود.وی با بیان اینکه با تهیه ســند 
راهبردی برنامه ها و منابع مالی و عملکردی، نحوه عملکرد 
مدیران ارزیابی می شود که این موضوع طی هفته های آینده 
در پنج اســتان کشــور از جمله ایالم آغاز می شود، گفت: 
مدیران استانی ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی استان ها را 
شناسایی و مشکالت قابل حل را پیگیری کنند.وزیر صمت 
با بیان اینکه مشــکالت واحدهــای تعطیل و نیمه تعطیل 
شهرســتان ایوان قابل حل اســت تصریح کرد: با توجه به 
برنامه ریزی انجام شــده با تکمیل طرح های تولیدی نیمه 
تمام، اشتغال چشمگیری ایجاد می شود.  کسری بودجه نیز 

به ســبب کمبود منابع و افزایش هزینه هاست که با برنامه 
ریزی می توان این موضوع را نیــز رفع کرد.به گفته وی با 
افزایش تولیدات و توســعه بخش اقتصادی می توان عمران 
شهری شهرستان ایوان را حل کرد زیرا بخشی از هزینه های 
تولیدات از محل ارزش افزوده این واحدها پرداخت می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در حاشــیه بازدید 
از واحدهای تولیدی اســتان ایالم، گفت: بر اســاس برنامه 
ریزی های صورت گرفته طی ۶ ماهه دوم ســال جاری پنج 
میلیارد دالر تولیدات صنعتی داخلی بیش از سال گذشته 
به کشــورهای خارجی صادر خواهد شــد.این بازدیدها از 
شرکت تعاونی ۲۴۵۱ سولفات پتانسیم، شرکت غشاء گستر 
و شرکت فوالد زاگرس و نورد ایوان انجام شد. شرکت فوالد 

زاگرس در ســال ۹۲ کلنگ زنی شــد که با ظرفیت تولید 
ساالنه ۵۰۰ هزار تن فوالد اسفنجی فعال می باشد. در این 
واحد تولیدی ۱۶۰ نفر به صورت مســتقیم و ۸۰۰ نفر غیر 
مســتقیم مشغول کار هستند. کارخانه نورد ایوان غرب نیز 
در ســال ۱۳۸۸کلنگ زنی و ســال ۱۳۹۰ افتتاح شد و به 
بهره برداری رســید. در این واحد صنعتی نیز ساالنه ۱۵۰ 
تا ۲۰۰ هزار تن میلیگرد آجدار فوالدی تولید می شــود و 
بیش از ۲۰۰ نیرو به صورت مستقیم و غیر مستقیم در آن 
مشــغول کار می باشند. عمده محصوالت این کارخانه ها به 
استان های همسایه ایالم صادر می شود.وزیر صمت در سفر 
به ایوان ظهر امروز جمعه با تعدادی از خانواده های شهدای 

این شهرستان دیدار کرد.

رئیس هیات عامــل ایمیدرو از افزایــش حدودا هفت 
میلیــارد دالری بــر ارزش برجای جدید به ذخایر کشــور 
طی ســال های اخیر خبر داد.به گزارش ایمیدرو، وجیه اهلل 
جعفری،  در مجمع عمومی عادی ساالنه ایمیدرو با بیان این 
مطلب اظهار کرد: این سازمان طی سالهای گذشته، اقدامات 
توسعه ای گسترده ای در حوزه اکتشاف انجام داد که منجر 
به اکتشاف پهنه های جدید، دریافت پروانه های اکتشاف و 
در برخی موارد دریافت گواهی کشف و درنتیجه ذخیره های 
جدید شد.رئیس هیات عامل ایمیدرو،  ذخیره موجود ارزش 
برجای ۱۰ ماده معدنی شــامل طال، سنگ آهن، آنتیموان، 
باریت، زغالســنگ، بوکسیت، ســرب و روی، مس محتوا، 
شورابه و عناصر نادر خاکی را حدود ۳۹ میلیارد دالر اعالم 
کرد و گفت: ارزش افزوده مواد معدنی کشف شده تا پیش 
از اکتشــافات اخیر در صورت سرمایه گذاری، حدود ۷۷۴ 
میلیارد دالر است و با احتساب ارزش ذخایر جدید )حدود 
۲۷۱ میلیارد دالر( تبدیل ذخایر معدنی موجود به محصول، 
این رقم به حدود ۱۰۴۵ میلیارد دالر میرســد.وی افزود: با 
توجه به تعداد پهنه های اکتشاف شده و شناساییهای صورت 
گرفته، پیش بینی می شود طی ۲۰ سال آینده، میزان ارزش 
افزوده ذخایر معدنی فرآوری شــده به ۱۵۰۰ میلیارد دالر 
برســد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن مقایسه  
ایمیدرو با سازمانهای توسعهای کشورهای موفق، تاکیدکرد:  

ایمیدرو به عنوان ســازمانی توسعه ای برخالف سازمانهای 
توسعه ای کشورها که در جنبه هایی از فرآیند زنجیره تولید 
و صادرات )همچون کمک به توسعه فناوری، کمکهای مالی 
و غیر مالی، گســترش تجاری و صادراتی( فعال اند،  همه 
وظایف توسعه ای را یکجا پیش میبرد.جعفری افزود: براین 
اساس راهبردها و اســتراتژیهای سازمان طی سال ۱۳۹۹ 
در راستای توســعه زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی، 
بهینه سازی و ارتقای توان مقابله با تهدیدها و استفاده بهینه 

از منابع مالی و غیره بوده است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه  این ســازمان 
همراه بــا بخش خصوصی در بیــش از ۸۰ درصد مناطق 
کمتر توســعه یافته کشــور از دو طریق )اکتشاف، اجرای 
طرح ها و طرح احیا، فعال ســازی و توسعه معادن کوچک( 
سرمایه گذاری کرده اســت.  همچنین طی دو سال اخیر، 
بیش از ۶۷۰ معدن )که اغلب در مناطق کمتر توسعهیافته 

بوده(  احیا، فعال و توسعه یافته است.
هدایت سود شرکتها به توسعه طرحها

معاون وزیر صمت ضمن اشــاره به برنامه  ایمیدرو برای 
تامین منابع مالی طرحهای توســعه این سازمان از طریق 
هدایت سود شرکتهای وابسته، اظهار کرد: سود شرکتهای 
وابسته به  ایمیدرو در سال جاری، حدود ۱۴۰ هزار میلیارد 
تومان بوده که تالش کردیم بخش زیادی از این ســود به 

ســمت طرحهای توسعه هدایت شــود و بخش کمی از آن 
به تقســیم سود اختصاص یابد.رئیس هیات عامل  ایمیدرو 
ضمن اشــاره به اینکه چین و کشورهای دیگر در دو حوزه 
»کربن صفر« و »ضایعــات صفر« در فرآوری بخش معدن 
و صنایــع معدنی فعالیت میکنند، گفت: برنامه ما، توجه به 
این دو موضوع است و بدون شــک، در صورت بهره گیری 
از دانش و فناوریهای جدید نظیر فناوری هوشــمند نسل 
چهار و غیره به این اهداف میرسیم و از دنیا عقب نخواهیم 
افتاد.وی افزود: برنامه توسعه عناصر کمیاب در سال ۱۳۹۹ 
ادامه داشت و توجه به عناصر استراتژیک، در برنامه امسال  

ایمیدرو است.
جذب ۱۷۰۰ میلیارد تومان

 از بخش خصوصی
در ادامه جلسه مجمع عمومی ســاالنه ایمیدرو، سمیه 
خلوصی-مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی  ایمیدرو- نیز 
اعالم کرد:  ایمیدرو ســال گذشــته ۱۷۰۰ میلیارد تومان 
منابع بــرای تکمیل طرحهای توســعه از بخش خصوصی 
جذب کرد.وی بــا بیان اینکه برنامه افتتــاح ۱.۹ میلیارد 
دالر طرح طی ســال جاری در دستور کار  ایمیدرو است، 
گفت: ســال گذشــته حدود ۳.۵ میلیارد دالر طرح افتتاح 
شــد که از پروژه های شــاخص آن میتوان بــه آلومینیوم 
جنوب، انتقال آب خلیج فارس، کنســانتره و گندله منطقه 

سنگان و طرحهای توسعه مس اشاره کرد. همچنین سرب 
و روی مهدی آبــاد با ســرمایه گذاری ۲۵۰ میلیون دالر، 
برجســته ترین پروژه هایی اســت که تا آخر امسال تکمیل 
خواهد شــد.مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی  ایمیدرو 
ضمن اشــاره به دیگر اقدامات این ســازمان در حمایت از 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: افزایش 
سرمایه صندوق بیمه ســرمایه گذاری فعالیت های معدنی، 
جذب ســرمایه گذار و نقدینگی بخــش خصوصی، اجرای 
طرحهای احداث خــط انتقال برق و جــاده برای معادن، 
توســعه مناطق ویژه اقتصادی و آموزش بخش خصوصی و 
حمایت از پروژه های راهبردی، بخشــی از اقدامات ایمیدرو 
در سال گذشته بوده است.وی در پایان افزود: توانمندسازی 
بخش معدن از طریق هدایت منابع مالی شرکتها در بانکها، 
تشکیل شرکت ســهامی عام پروژه و آمادگی عرضه آن در 
بورس، احیا، فعالســازی و توســعه معادن کوچک، توسعه 
ساخت داخل و توسعه اکتشاف و زیربناها، از دیگر اقدامات  
ایمیدرو طی ســال گذشته بوده است که امسال نیز دنبال 
میشود.  توسعه برنامه های اکتشافی توسط  ایمیدرو نیز از 
جمله راهبریترین استراتژیهای این سازمان است.  اکتشاف 
پهنه ها در فازهای شناسایی و پی جویی در ۳۰ استان شامل 
۱۳۴ پهنه بیش از ۶۶۴ هزار کیلومتر مربع گستره کشور در 

حال اجراست که ۸۲ درصد آن تکمیل شده است.

وزیر صمت وعده داد

ایجاد ۲ میلیون شغل تا چهار سال آینده در حوزه صنعت

در مجمع عمومی ساالنه ایمیدرو مطرح شد

افزایش ۷ میلیارد دالر به ارزش برجای ذخایر معدنی

وزیر نفت گفت: ۱۰ میلیارد دالر برای توسعه میدان 
مشترک نفتی آذر مهران سرمایه گذاری شده است که 
با تولید نفت طی حدود ۲ ســال اعتبار هزینه شده باز 
می گردد.بــه گزارش ایرنا، جــواد اوجی روز جمعه در 
دیدار با مردم شهرســتان مهران اظهار داشت: اولویت 
مهم وزارت نفت توســعه میادین در استان ایالم است 
که در صورت تحقق این مهم ظرف ســال های آینده 
روزانــه ۳۳۰ هزار بشــکه نفت در این اســتان تولید 
می شود.وی ادامه داد: همکاران بنده در سازمان برنامه 
و هم دولت سعی دارند سهم توسعه میدان های نفتی 
را بــه دلیل تولید باال افرایــش دهند.وی تصریح کرد: 
ورود به زنجیره ارزش اولویت دیگر وزارت نفت اســت 
که تحقق این مهم مانع از خام فروشی در سطح کالن 
می شــود.وزیر نفت گفت: وزارت نفت برای ۱۱۷ پروژه 
کشــور ۱۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده اســت که 

ایالم می تواند ســهم خود را دریافت کند.اوجی یادآور 
شد: وزارت نفت در راستای مسوولیت پذیری اجتماعی 
۱۰۰ میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیر کشــور 
اختصاص داده اســت.وی افزود: وزارت نفت در ســال 
۱۴۰۰ لوله کشــی ۴۵۰ خانوار کم برخوردار را بصورت 
رایگان انجام می دهد که دســتورالعمل نیز به شرکت 
ملــی گاز بزودی ابــالغ می شــود.اوجی تصریح کرد: 
وزارت نفــت برای آموزش نیروهای بومی شهرســتان 
مهران با مجموعه ســازمان فنی و حرفه ای قراردادی 
منعقد خواهد کرد که نیروی توانمند صنعت را آموزش 
دهنــد و پس از مهارت اندوزی در صنایع اســتان بکار 
گرفته شوند.وی مهم ترین اولویت وزارت نفت را توسعه 
میادین مشــترک ایالم نظیــر آذر عنوان کرد و گفت: 
شــرکت آذر بمنظور رونق اشــتغال و افرایش تولید 

توسعه خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بیان 
اینکه احداث نیروگاه توســط صنایع، افزایش نیازهای 
برقی آنان را پاســخگو خواهد بود، گفت: مقرر شــده 
صنایــع برای احداث بیش از ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه 
اقدام کنند.مصطفی رجبی مشــهدی در گفت وگوی 
اختصاصــی با خبرنگار اقتصادی ایرنــا افزود: احداث 
این میزان نیروگاه، به حدود ســه سال زمان نیاز دارد 
و طبق توافقی که بــا وزارت صنعت، معدن و تجارت 
صورت گرفته، صنایع متقاضی می توانند از هم اینک 
برای احداث ایــن نیروگاه ها ورود کنند.ســخنگوی 
صنعت برق خاطرنشــان کرد: احــداث این نیروگاه ها 
کمک خواهد کرد صنایع در صــورت نیاز به افزایش 
تولید بتوانند این نیازهــا را برآورده کرده و امور خود 
را انجام دهند.رجبی مشــهدی گفــت: به این ترتیب 
صنایع عالوه بر برطرف کردن نیازهای روز افزون خود، 

می توانند مازاد نیاز را هم در اختیار شــبکه سراسری 
قرار دهند.به گزارش ایرنا، پیشتر معاون برنامه ریزی و 
توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی گفته بود صنایع 
کشــور می توانند با تملک واحدهای گاز نیروگاه های 
موجود و تبدیل نیروگاه ها به ســیکل ترکیبی عالوه 
بر تامین بــرق مطمئن و پایــدار واحدهای صنعتی 
خود،  در افزایش کارایی تولید برق و همچنین توسعه 
ظرفیت تولید صنعت برق کشــور مشارکت کنند. به 
گزارش خبرنــگار اقتصادی ایرنا، »محســن بختیار« 
چندی پیش در ســمینار آنالین »چالش تامین برق 
در زنجیــره فــوالد« افزود: با توجه به خســارت های 
وارد شــده به صنعت فوالد، تصمیم بر این شــد که 
ظرفیــت ۱۰ هزار و ۵۳۶ مــگاوات برای تولید برق با 
کمک ظرفیت فوالدسازان داشته باشیم و در نخستین 

فرصت تفاهم نامه آن به امضا برسد.

صنایع ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه احداث خواهند کرد۱۰ میلیارد دالر برای میدان نفتی آذر مهران سرمایه گذاری شد

گزارش

۲۰ اردیبهشــت امســال آخرین فرصــت تولیدکنندگان و 
واردکننــدگان برای ثبت اطالعات و دریافت کد رهگیری گروه 
کاالیی لوازم خانگی برقی و الکترونیکی اعالم شده بود و انتظار 
می رفت بعد از اخباری از کاهش قاچاق منتشر شود، اما همچنان 
شــاهد گالیه تولیدکنندگان از کاالی قاچاق در سطح عرضه و 
حتی قیمت پایین تر برخی از این کاالها نسبت به تولیدات داخل 

هســتیم.به گزارش ایسنا، ســال ۱۳۹۸ بعد از سه سال انتظار 
باالخره آیین نامه شناسه و رهگیری کاال موضوع ماده ۱۳ قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در بخش لوازم خانگی اجرا شــد؛ به 
طوری که وزارت صمت به تمامی تولیدکنندگان و تشــکل های 
صنعتی لوازم خانگی تولید داخل تا ۱۵ دی ماه فرصت داد که 
برای هشت گروه کاالیی شامل کولر، یخچال، فریزر، تلویزیون، 

ماشین لباس شویی، ماکروویو، جاروبرقی و پکیج،  فرایند ثبت و 
اخذ شناسه را انجام دهند و برای کاالهای خود شناسه دریافت 
کنند و بعد از ۱۵ دی ماه کاالهایی که دارای شناسه کاال نباشد 
در ســطح بازار کاالی قاچاق تلقی می شــوند. اما این مهلت تا 
۱۵ بهمن ماه تمدید شــد و طرح برخورد با لوازم خانگی بدون 
شناسه از چهارشنبه )۱۶ بهمن ۱۳۹۸( از سوی ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز آغاز شــد. البته نظارت بر اجرای این طرح در 
پی شــیوع ویروس کرونا برای مدتی متوقف شد.هرچند سال 

گذشــته مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت 
صمت گفته بود که شناسه کاال یک شناسه کلی برای کاال است 
و کد رهگیری، بارکدی است که مشخص می کند کاال در کدام 
کارخانه، چه روز و ســاعتی و چگونه تولید شــده است. درباره 
کاالهای وارداتی نیز شناسه کاال مبدا آن را مشخص می کند و 
می توانــد تا حد زیادی جلوی کاالی قاچاق را بگیرد؛ اما به نظر 
می رســد حلقه مفقوده مبارزه با کاالی قاچاق نظارت در سطح 
عرضه است که دســت اندرکاران حوزه های مختلف هم به آن 

اشــاره کرده اند.برای مثال اخیرا موسوی،  رئیس هیئت مدیره 
انجمــن لوازم صوتی و تصویری ایــران، از توقف طرح مبارزه با 
لوازم خانگی قاچاق در ســطح عرضه از پایان سال گذشته خبر 
داده و خواســتار از ســرگیری این طرح شده بود. این در حالی 
است که به گفته وی شناســه کاال به خوبی در حال انجام بود 
و به کاهش قاچاق هم کمک می کرد. این طرح سطح عرضه را 
ناامن کرده بود و ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و سازمانهای 

نظارتی دیگر خوب عمل می کردند.

چرا شناسه کاال، قاچاق را جمع نکرد؟


