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کدام یک از بانک ها وام بیشتری دادند؟

بررسی عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری کشور بیانگر این است که مانده 
تســهیالت اعطایی تا پایان مرداد سال جاری در مقایسه با اسفند سال گذشته 
رشــد ۱۴.۳ درصدی داشــته است.طبق اطالعات منتشر شــده از سوی بانک 
مرکزی تسهیالت اعطایی بانک ها و موسســات اعتباری تا پایان مرداد امسال، 
معادل ۲۷۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال گذشته 
با رشد ۱۴.۳ درصدی مواجه شده است.همچنین، تسهیالت قرض الحسنه ۸.۳ 
درصد از کل تســهیالت اعطایی بانک ها و موسســات اعتباری قرض الحسنه را 
تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیالتی بانک ها مربوط به مرابحه با ۲۹.۹ 
درصد و فروش اقســاطی با ۲۰ درصد اســت.به لحاظ عــددی در پایان مرداد 
ســال جاری ۲۲۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از کل تسهیالت اعطایی بانک ها 
و موسســات اعتباری کشور قرض الحســنه بوده که این میزان نسبت به اسفند 
ماه سال گذشته، ۱۱.۵ درصد رشــد را نشان می دهد.از سوی دیگر، بانک های 
تجاری در کل ۴۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تســهیالت پرداخت کرده اند که 
با رشد ۱۳.۷ درصدی مواجه شــده و سهم وام های قرض الحسنه از این میزان 
تســهیالت ۵۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اســت که اعطای این وام از ســوی 
بانک های تجاری در پایان سال گذشته ۱۴.۱ درصد افزایش یافته است.گفتنی 
است ۱۳.۶ درصد از وام های بانک های تجاری را قرض الحسنه تشکیل می دهد. 
در بانک های تجاری کشور نیز، سهم عمده تسهیالت پرداختی مانند بانک ها و 
موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان ۲۹.۳ درصد است که رقم 
آن ۱۲۱ هــزار  و ۹۰۰ میلیارد تومان در پایان مرداد ۱۴۰۰ بوده اســت. عالوه 
براین، ۸.۳ درصد تســهیالت بانک های تجاری به رقم ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان در پایان مرداد ماه به تســهیالت جعاله اختصاص داشته که این رقم در 
اســفند ســال قبل ۳۱.۵ هزار میلیارد تومان بوده است. به صورت کلی، سهم 
عمده تســهیالت پرداختی بانک های تجاری در پایــان مرداد ۱۴۰۰ به فروش 
اقساطی، مرابحه و قرض الحسنه اختصاص یافته است.همچنین، بررسی عملکرد 
بانک های تخصصی در پرداخت تسهیالت تا پایان مرداد سال جاری نشان دهنده 
این اســت که تسهیالت اعطایی با ۴.۵ درصد افزایش از رقم ۳۸۷ هزار و ۷۰۰ 
میلیارد تومان به عدد ۴۰۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده که سهم تسهیالت 
قرض الحسنه از این میزان تسهیالت اعطایی بانک های تخصصی معادل ۲۰ هزار 
و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که با افزایش ۱.۷ درصدی در مقایسه با اسفند سال 
گذشته مواجه شده است.گفتنی است که ۵ درصد از وام های بانک های تخصصی 
را قرض الحسنه تشــکیل می دهد.بزرگترین بخش تسهیالت پرداخت شده در 
بانک های تخصصی کشــور مربوط به فروش اقساطی می شود؛ به نحوی که در 
پایان مرداد ســال جاری ۴۱.۱ درصد کل تسهیالت اعطایی این بانک ها به رقم 
۱۶۶ هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش فروش اقســاطی بوده و این رقم در 
اسفند ماه سال گذشته به میزان ۱۶۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود.بانک های 
تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیالت قابل توجهی پرداخت کرده اند؛ 
به نحوی که ۱۶.۶ درصد کل منابع تسهیالتی این بانک ها در پایان مرداد امسال 
به میزان ۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است.طبق 
این گزارش، بررسی تسهیالت اعطایی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری 
در پایان مرداد امســال نشان می دهد که تســهیالت این بانک با ۱۶.۸ درصد 
رشــد به رقم ۱۹۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است و سهم تسهیالت 
قرض الحسنه از این میزان تسهیالت ۷.۸ درصد ) ۱۴۹ هزار میلیارد تومان( بوده 
که اعطای این نوع تســهیالت در این نوع بانک ها در مرداد امسال ۱۱.۹ درصد 
رشد داشــته است.همچنین، ۳۵.۴ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان 

در بخش مرابحه این بانک به رقم ۶۷۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.

 بازدید وزیر بهداشت از غرفه پادزا پاتن پژوه کروز
 در نمایشگاه ایران فارما

بهرام عین اللهی در اولین روز از افتتاح ششــمین نمایشگاه بین المللی ایران 
فارما از غرفه پادزا پاتن پژوه یکی از شرکتهای زیر مجموعه کروز که در راستای 
مســئولیت های اجتماعی این گروه برای تحقیقات در موضع سرطان و پزشکی 
تاسیس شده بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت های شرکت قرار گرفت.شرکت 
پادزا پاتن پژوه با هدف ارائه خدمات تولیدی و پژوهشــی در زمینه آنتی بادی و 
آنتی ژن در سال ۱۳۹۶با حمایت بزرگترین قطعه ساز خودرو کشور تاسیس شده 
است.در این شرکت تاکنون چندین آنتی بادی مربوط به شاخص های سلول های 
ســرطانی و نیز بیش از ۸۰ فراورده آنتی بادی مونو کلونال و پلی کلونال تولید 
شــده است.در حال حاضر این شــرکت تعداد متنابهی هیبریدومای مولد آنتی 
بادی در بانک هیبریدومای خویش دارد که حدود ۲۰۰ محصول آن قابل عرضه 
عمومی باشد.ششمین نمایشــگاه بین المللی ایران فارما دارو و صنایع وابسته از 
امروز دوشنبه مورخ ۱۹ مهر ماه در مصلی امام خمینی رحمت اهلل علیه آغاز به 
کار کرده و تا تاریخ ۲۱مهر برقرار است.بیش از ۵۰۰ شرکت داروساز که در حوزه 
پزشــکی فعالیت دارند در ششمین نمایشگاه ایران فارما حضور یافته اند.بازدید 
کنند گان و مسئوالن وزارت بهداشت از گروه تولید قطعات کروز به جهت سرمایه 
گذاری در زمینه تحقیقات سرطان و انجام مسئولیت های اجتماعی در این زمینه 

تقدیر و پیشرفت های بدست آمده توسط شرکت پادزا پاتن پژوه را ستودند.

عضو کمیسیون اقتصادی: 
اصالح موانع گمرکی، یکی از برنامه های فراکسیون 

تولید و فضای کسب و کار است
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: برخی قطعات در خودروسازی از ظرافت هایی 
برخوردار اســت که بانوان از عهده مدیریت و انجام آن به درســتی بر می آیند؛ 
شــرکت کروز نیز در این زمینه توانسته از تخصص و مهارت خانم ها به درستی 
اســتفاده کند.مهدی طغیانی و هیات همراه با حضور در شرکت بهمن موتور از 
خطــوط تولید بازدید و ضمن دیدار با مدیران و کارگران درخصوص مشــکالت 
کنونــی و پیش روی صنعت و دغدغه های صنعتگــران به گفت وگو پرداختند.

در ایــن بازدید خط تولید خودرو های جدید بهمن موتــور از جمله فیدلیتی و 
برنامه داخلی ســازی آن نیز توســط نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی مشــاهده و موانع پیش روی خودروســازان خصوصی در کشــور مورد 
بررســی قرار گرفت.طغیانی همچنین با حضور در شرکت کروز از خطوط تولید 
ایــن مجموعه بازدید و ضمن دیدار با مدیران و کارگران درخصوص مشــکالت 
کنونی پیش روی صنعــت و دغدغه های صنعتگران به گفت وگو پرداخت.عضو 
کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسالمی در حاشیه بازدید از قطعه سازی 
کروز گفت: با توجه به اینکه تامین به موقع قطعات در صنعت خودروســازی از 
اهمیت بسزایی برخوردار است؛ حمایت از قطعه سازان می تواند به تولید بیشتر 
محصوالت خودرویی منتج شود.وی افزود: تکنولوژی در صنعت قطعه سازی نقش 
مهمی ایفا می کند و قطعه سازان ما نباید از این تکنولوژی های روز غافل شوند تا 
بتوانیم در عرصه خودروسازی حرفی برای گفتن داشته باشیم.طغیانی با اشاره به 
اینکه مشکالت تولید تنها به موضوع تحریم های ظالمانه مربوط نمی شود، بیان 
داشت: خیلی از مشکالتی که هم اکنون در بخش تولید مواجه هستیم، مشکالت 
داخلی اســت و باید برای رفع آن فکر چاره ای اندیشــیده شود.عضو کمیسیون 
اقتصادی در مجلس شورای اسالمی بیان داشت: برنامه داریم در فراکسیون تولید 
و فضای کســب و کار برای رفع موانع تولید سیاست های درستی را تبیین کنیم 
که اصالح قوانین مرتبط با گمرک یکی از برنامه هایی است که به صورت جدی در 
دستور کار قرار گرفته است تا مشکالت شرکت هایی نظیر قطعه سازی کروز که 
در صنعت قطعه سازی کارنامه موفقی دارند برطرف شود.نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شــورای اسالمی به نقش پررنگ بانوان در قطعه سازی کروز نیز اشاره 
و خاطرنشان کرد: برخی قطعات خودروسازی از ظرافت هایی برخوردار است که 
بانوان از عهده مدیریت و انجام آن به درستی بر می آیند؛ شرکت کروز نیز در این 

زمینه توانسته از تخصص و مهارت خانم ها به درستی استفاده کند.

گزارش

خودرو

از نیمه ســال ۱۳۹۸ و به ویــژه از بهار ۱۳۹۹، همراه با 
افزایش قیمت مســکن و مصالح ساختمانی شاهد باالرفتن 
هزینه ســاخت و ســاز بودیم به طوری که تحت تاثیر این 
موارد، صنعت ســاختمان در رکود عظیمی فرو رفته است و 
در ماه های اخیر و با تاکیدات رئیس دولت ســیزدهم مبنی 
بر ساخت ساالنه یک میلیون مسکن، بار دیگر مردم و حتی 
برخی از ســازندگان خرد و انبوه سازان نسبت به رونق این 
بخش در ماه های آتی تاحدودی امیدوار شــدند. به گزارش 
خبرآنالین،اما در روزهای اخیر و با مصاحبه اقبال شــاکری 
، عضو کمیســیون عمران مجلس خبری مبنی بر مذاکره 
با چینی ها برای ورود به ســاخت مســکن دولتی در ایران 
مطرح شــد.ماجرای حضور چینی ها برای ســاخت مسکن 
در ایــران پس از آنکــه به نقل از اقبال شــاکری، نماینده 
مجلس مطرح شــد واکنش دیگر نمایندگان را ایجاد کرد 
که معتقدنــد با حضور ۵۰۰ هزار مهندس ایرانی، نیازی به 
حضور خارجی ها نیست و حاال حسابی خبرساز شده است.
ســه روز قبل )۱۹مهرماه ۱۴۰۰( به نقل از اقبال شاکریـ  
عضو کمیسیون عمران مجلس ـ عنوان شد که با چینی ها 
برای ورود به ساخت مســکن در قالب قانون جهش تولید 

مذاکره شده است. 
روز بعد هم عنوان شــد که شــاکری اعالم کرده وزارت 
راه و شهرسازی همانطور که با انبوه سازان داخلی در حال 
مذاکره اســت، یک طرف مذاکره هم چینی ها هســتند.به 
فاصله یــک روز پس از این صحبــت )۲۱ مهرماه ۱۴۰۰( 
محمدرضا رضایی کوچیـ  رئیس کمیسیون عمران مجلس 
ـ مخالفت کمیســیون متبوع خود را با ساخت مسکن در 
داخل کشور توسط چینی ها اعالم کرد و گفت: وقتی بیش 
از ۵۰۰ هزار مهندس ســاختمان در کشور وجود دارد هیچ 
دلیلی برای حضور شرکتهای خارجی در طرح تولید مسکن 
نیســت.به گفته رضایی کوچی، این موضوع در کمیسیون 
مطرح شــد و نظر اعضای کمیســیون این بــود که روی 
شــرکت های داخلی در کشور ســرمایه گذاری کنیم؛ کما 
اینکه از نظر صنعتی ســازی این شرکت ها مشکلی نداریم 
و می توانیم به رویه ســاخت این واحدهای ساختمانی نیز 

سرعت ببخشیم.
همان روز اقبال شــاکری مجددا در گفت وگو با یکی از 
رســانه ها به نوعی صحبت قبلی منتسب به خود را تکذیب 
کرد و گفت: »انشــاءاهلل با توان داخلی موفق می شویم هر 
سال یک میلیون مسکن بسازیم. صحبتی هم که شده صرفا 

خبری بوده که وزارت راه و شهرسازی برای کارهای خودش 
بــا چینی ها مذاکره کرده اســت. در همین حــد.«در این 
خصوص ایرج رهبرـ  نایب رئیس انجمن انبوه سازانـ  گفته 
است: در ایران قراردادهای کالنی که با شرکت های خارجی 
امضا می شود، شفافیت الزم را ندارد و نه تنها احتمال بروز 
فســاد را تشــدید می کند که اصوال مشکل عدم تحویل به 
موقع مسکن، مساله نقدینگی است، نه اینکه چینی ها توان 
فنی و مهندســی باالتری دارند.بــه گفته ایرج رهبر، وقتی 
دســت دولت خالی اســت و توان تســویه بدهی خود را با 
پیمانکاران ندارد، چه پیمانکار ایرانی باشد و چه چینی، هر 

دو کار را رها می کنند.
۵٠٠ هزار مهندس بیکار داریم

یک انبوه ساز گفت:بیش از ۵۰۰ هزار مهندس در کشور 
داریم که تقریبا بخش مهمی از آنها بیکارند و در این شرایط 
معلوم نیست چرا برخی به فکر حضور پیمانکار خارجی در 
صنعت ساخت و ساز هستند.نایب رئیس انجمن انبوه سازان 
اســتان تهران در گفت و گو با خبرآنالین در پاســخ به این 
ســوال که آیا انبوه ســازان ایرانی قادر به ساخت مسکن با 

استفاده از تکنولوژی های روز دنیا نیستند که دولت به دنبال 
مذاکره با شــرکت های خارجی برای حضور در این بخش 
اســت، اظهار کرد: متاسفانه وزیر راه و شهرسازی اطالعات 
کافــی از امکانات و توانایی های داخلــی در بخش صنعت 
ساختمان ندارد.ایرج رهبر تصریح کرد: ایران دومین کشور 
جهان از نظر سدسازی، تعداد مهندسان راه و ساختمان و ... 
است و خوشبختانه در کشور دارای ۷ تا ۸ تکنولوژی روز در 
زمینه صنعت ساختمان هستیم و برخی از این تکنولوژی ها 
در زمان مسکن مهر راه اندازی شد اما به دلیل عدم برخورد 
درست با این پروژه و همچنین نبود پیوستگی و ادامه کار، 

تکنولوژی ها به اصطالح روی زمین ماند.
بی اطالعی وزیر راه و شهرسازی

 از تکنولوژی های موجود در کشور
وی خاطرنشان کرد: بنده قبل از تشکیل دولت سیزدهم 
در جلســه ای با رئیس جمهور این موارد را به عنوان عوامل 
ورشکستگی انبوه سازان مطرح کردم؛  اکنون نیز به علت عدم 
آگاهی وزیر راه و شهرسازی نسبت به وجود تکنولوژی های 
موجود در بخش صنعت ساختمان کشور و همچنین حضور 

افراد توانمند، اکنون شاهد طرح چنین مواردی از سوی وی 
هستیم .این انبوه ساز گفت: این موارد در حالی بیان می شود 
که متاسفانه برخالف سیاست گذاری ها که تا زمانی که تولید 
داخل داریم نباید نســبت به واردات اقدام کرد. در آزادراه 
تهران- شمال از شرکت های چینی استفاده کردیم اما آنها 
پس از ۲۰ سال پروژه را نیمه کار رها کردند و از ایران خارج 
شــدند؛ این گونه موارد متاسفانه برای ما درس عبرت نشده 
است.وی ادامه داد: تکنولوژی های مورد استفاده در صنعت 
ســاختمان از سایر کشورها وارد شده و می توان به مواردی 
مانند سیســتم قالب تونلی، تکنولوژی سوپر پانل، سیستم 
ســازه ال اس اف ) lsf (، سیستم پیچ  و مهره ای و ... اشاره 
کرد که در کشور کارخانه ای مربوط به این تکنولوژی ها در 
حال فعالیت هســتند اما متاسفانه مشتری برای آنها وجود 
ندارد به طوری که برای سیستم قالب تونلی تکنسین تربیت 
کرده ایم و قالب سازان محصوالت خود را عراق و سلیمانیه و 

اربیل صادر می کنند.
رهبر گفت: اســتفاده از تکنولوژی های روز و موجود در 
ایران در صورت حمایت، موجب رکودزنی در ساخت و ساز 
خواهد شــد به طوری که در پردیس و با اســتفاده از این 
تکنولوژی ها توانستیم اســکلت ۴۵۰ واحد مسکونی را در 
عرض یک روز انجام دهیم که نشــان دهنده میزان تفاوت 
استفاده از تکنولوژی ها و سیستم های روز دنیا در ساخت و 

ساز نسبت به روش های سنتی است. 
در بلوک هــای ۴ تا ۶ واحده یک روز زمان نیاز اســت 
تا قالب ها بســته شــود بنابراین به جرأت می توان گفت با 
حمایت های مالی می توان پروژه  ساخت ساالنه یک میلیون 
واحد مسکونی را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام داد.رهبر 
درباره ناامیدی و دلسردی انبوه سازان داخلی از طرح چنین 
مواردی بیان کرد: طرح این موارد تاثیر بسیار منفی بر روی 
کار انبوه ســازان می گذارد زیرا ما اکنون در کشور  بیش از 
۵۰۰ هزار مهندس داریم که به جرات می توان گفت تقریبا 
همه آنها بیکار هســتند و در کنار آنها دارای نیروی انسانی 
متخصص در صنعت ساختمان هستیم که با حمایت از این 
بخش می توانیم شاهد اشتغالزایی باشیم. اما متاسفانه برخی 
به دنبال ورود نیروی خارجی به بخش صنعت ســاختمان 
هســتند که در مقابل بایــد ارز به آنها پرداخت شــود در 
حالی که نیازی به این کار نیســت زیرا در این بخش دارای 
تکنولوژی و همچنین نیروی انســانی متخصص و کارآمد 

هستیم.

چینی سازی مسکن در ایران، از تایید تا تکذیب

500هزارمهندسبیکارداریم؛پروژههارابهچینیهامیدهند!

آژانس بین المللی انرژی )IEA( پیش بینی کرد کمبود 
انرژی جهانی، تقاضا برای نفت را ۵۰۰ هزار بشــکه در روز 
افزایش می دهد و باعث شــعله ور شــدن تــورم و کندی 
رونــد احیای اقتصاد جهان از پاندمی کووید ۱۹ می شــود.
به گزارش ایســنا، در پی کمبود گسترده انرژی که آسیا و 
اروپا را فرا گرفتــه، قیمت های نفت و گاز طبیعی اخیرا به 
باالترین رکورد چند سال اخیر صعود کرده و باعث افزایش 

سرسام آور قیمت های برق شده اند.
آژانــس بین المللی انرژی در گــزارش نفت ماهانه خود 
اعالم کرد قیمت های باالی زغال ســنگ و گاز و همچنین 
خاموشــیها باعث شــد بخش نیرو و صنایــع انرژی بر به 
استفاده از نفت روی بیاورند تا چراغها را روشن نگه داشته 
و فعالیتشــان روان بماند. قیمت های باالتر انرژی همچنین 
به فشارهای تورمی به همراه قطعیهای برق افزوده و ممکن 
است منجر به فعالیت صنعتی پایین تر و کندی روند احیای 
اقتصــادی شــود؛ در نتیجه پیش بینی می شــود تقاضای 
جهانی برای نفت سال آینده به سطح پیش از پاندمی بهبود 
پیدا کند.آژانس بین المللی انرژی پیش بینی خود از تقاضا 
برای نفت در سال میالدی جاری را نسبت به گزارش قبلی 
۱۷۰ هزار بشــکه در روز و برای سال ۲۰۲۲ به میزان ۲۱۰ 
هزار بشکه در روز باال برد.افزایش تقاضا در سه ماه گذشته 
به بزرگترین برداشت از ذخایر فرآورده های نفتی در هشت 
سال اخیر منجر شده اســت و سطح ذخایر در کشورهای 

ســازمان توســعه و همکاری اقتصادی به پایین ترین حد 
خود از اوایل سال ۲۰۱۵ تا کنون رسیده است.آژانس بین 
المللــی انرژی اعالم کرد آمار نشــان می دهند که تقاضای 
غیر فصلی باالیی برای نفت کوره، نفت خام و ســوختهای 
دیگر برای نیروگاهها در شــماری از کشورها شامل چین، 
ژاپن و پاکســتان در آسیا، آلمان و فرانسه در اروپا و برزیل 

وجود دارد.
در ایــن بین، آژانس بین المللی انــرژی برآورد کرد که 
اوپــک  پالس ۷۰۰ هزار بشــکه در روز پایین تر از تقاضای 
برآورد شده برای نفت این گروه در سه ماهه چهارم امسال 
نفت تولید خواهــد کرد یعنی تقاضــا از عرضه حداقل تا 
اواخر سال ۲۰۲۱ فراتر خواهد رفت.این آژانس هشدار داد 
ظرفیت مازاد تولید این گروه به سرعت کاهش پیدا خواهد 
کرد و از ۹ میلیون بشکه در روز در سه ماهه نخست امسال 
به تنها چهار میلیون بشــکه در روز در سه ماهه دوم سال 

۲۰۲۲ می رسد. 
ظرفیت تولید در شمار کوچکی از کشورهای خاورمیانه 
منحصر شــده و کاهش آنها منعکس کننده نیاز به افزایش 
ســرمایه گذاری به منظــور تامین تقاضای آتی اســت.بر 
اساس گزارش رویترز، آژانس بین المللی انرژی در گزارش 
ســاالنه دورنمای انرژی  که در آستانه کنفرانس اقلیمی ماه 
آینده انگلیس منتشــر کرد،  اعالم کرد احیای اقتصادی از 
پاندمی غیرپایدار بوده و بیشــتر حول سوخت های  فسیلی 

می چرخد. اگر جهان امیدوار است به طور موثر با تغییرات 
اقلیمی مقابله کند، سرمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر باید 

تا پایان دهه جاری سه برابر شود.
تنزل پیش بینی اوپک از تقاضای جهانی

 برای نفت
اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود پیش بینی نرخ 
رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۱ را پایین برد 
اما اعالم کرد صعود قیمت گاز طبیعی ممکن اســت تقاضا 
بــرای فرآورده های نفتی را تقویت کند.به گزارش ایســنا، 
اوپک اکنــون پیش بینی می کند تقاضا بــرای نفت ۵.۸۲ 
میلیون بشکه در روز رشــد کند که پایینتر از پیش بینی 
قبلی ۵.۹۶ میلیون بشــکه در روز است و علت این بازبینی 
نزولی را آمار ۹ ماه نخســت ســال اعالم کرده است. با این 
حال اوپک پیش بینی خود از رشد تقاضا برای نفت در سال 
۲۰۲۲ را تغییر نداد و ۴.۲ میلیون بشکه در روز حفظ کرد.
ایــن گروه اعالم کرد افزایــش قیمتهای گاز طبیعی که به 
رکورد باالیی صعود کرده اند، می تواند محرکی برای رشــد 
تقاضا برای نفت باشــد زیرا کاربران صنعتی به استفاده از 

فرآورده های نفتی روی می آورند. 
اوپک خاطرنشــان کرد اگر این رونــد ادامه پیدا کند، 
ســوختهایی مانند نفــت کوره، دیزل و نفتا ممکن اســت 
تحت تاثیر تقاضای باالتر برای تولید نیرو، پاالیش و مصرف 
پتروشیمی پشتیبانی شــوند.قیمت گاز روز چهارشنبه در 

قطب تی تی اف هلند معادل قیمت ۱۷۷ دالر هر بشــکه 
نفت بود که بســیار باالتر از رکــورد قیمت ۱۴۷ دالر نفت 
برنت در سال ۲۰۰۸ است. قیمت نفت برنت در معامات روز 
چهارشــنبه حدود ۸۳ دالر در هر بشکه ایستاد.امین ناصر، 
مدیرعامل آرامکو هفته گذشــته برآورد کرده بود ســوئیچ 
مصــرف از گاز به نفت، تقاضا برای نفت را حدود ۵۰۰ هزار 
بشــکه در روز افزایش می دهد.اوپک پالس که شامل اوپک 
و متحدانش نظیر روســیه است، ماه جاری توافق کردند به 
برنامه افزایــش تدریجی تولید ادامه داده و تولیدشــان را 
مجموعا ۴۰۰ هزار بشــکه در روز در نوامبر افزایش دهند.
در گزارش اوپک پیش بینی شد تقاضا برای نفت اوپک در 
ســال ۲۰۲۱ به میزان ۱۰۰ هزار بشکه در روز رشد کرده 
و به ۲۷.۸ میلیون بشــکه در روز می رسد و در سال ۲۰۲۲ 
به میزان ۱۰۰ هزار بشــکه در روز دیگر رشد می کند.تولید 
اوپک در ســپتامبر حدود ۴۹۰ هزار بشکه در روز افزایش 

یافت و به ۲۷.۳۳ میلیون بشکه در روز رسید.
بر اســاس گزارش رویترز، اوپک اعالم کرد ذخایر نفت 
تجاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در اوت نسبت 
به ماه پیش از آن ۱۹.۵ میلیون بشــکه کاهش یافت و به 
۲.۸۵۵ میلیارد بشکه رسید که نشان دهنده محدود شدن 
عرضه در بازار نفت است. این آمار ۱۸۳ میلیون بشکه پایین 
میانگین پنج ساله و ۱۳۱ میلیون بشکه پایین میانگین پنج 

ساله قبلی )۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹( است.

رئیس کل بانک مرکزی، ارســال هر چه سریعتر پرونده 
ایران به هیات مدیره صندوق بین المللی پول برای تصویب 
پرداخت وام را خواســتار شد.به گزارش بانک مرکزی، علی 
صالح آبادی در جلسه مجازی با مدیر منطقه ای خاورمیانه 
صندوق بین المللی پول با اشاره به کمک های فنی صندوق 
بین المللی پول به کشــورهای عضو به بحث پول دیجیتال 
پرداخت و گفت: کمــک فنی صندوق در این خصوص که 
پدیده نوینی اســت می تواند در بحث اعمال سیاست های 
پولــی و کنتــرل و نظــارت و کاهش نقش پــول نقد در 
اقتصاد مورد اســتفاده قــرار گیرد.رئیس کل بانک مرکزی 
خواستار اســتفاده از تجربیات صندوق بین المللی پول در 
زمینه اســتقالل بانک های مرکزی شــد و گفت: استفاده 
از تجربیــات اســتقالل بانک های مرکــزی می تواند نقش 
مهمی در حداکثرسازی اثرگذاری سیاست های بانک مرکزی 
در اقتصــاد را ایفــا کند.بهره مندی از نحــوه به کارگیری 

سیاست های ارتباط جمعی و مدیریت افکارعمومی سومین 
موضوع کمک فنی رئیس کل بانک مرکزی از مدیر منطقه 
ای خاورمیانه صندوق بود.وی خاطرنشان کرد: نحوه تعامل 
بانک مرکزی با افکارعمومی در اجرایی کردن سیاست های 
پولی و بانکی حائز اهمیت اســت بنابراین بازتعریف و نحوه 
تعامل و مواجهه با افکارعمومی بر اساس تجربیات کشورهای 
موفــق عضو صندوق بین المللی پول می تواند برای ســایر 
اعضا مفید باشد.وی در ادامه به آسیب اقتصادی از بیماری 
کرونا اشــاره کــرد و گفت: تالش برای اجــرای اقدامات و 
سیاســت های مورد نیــاز به منظور محدود کــردن اثرات 
پاندمی در دســتور کار قرار دارد.صالح آبادی با انتقاد از عدم 
پرداخت تســهیالت ابزار تامین مالی ســریع )RFI( برای 
واردات واکسن کرونا به دلیل فشارهای غیرمنطقی آمریکا 
خواستار تامین مالی برای واردات اقالم پزشکی شد و تاکید 
کــرد: کمک به کاهش تنگناهای پیش روی شــرکت ها و 

خانوارها الزم است که مورد توجه قرار گیرد.رئیس کل بانک 
مرکزی در این جلسه ارسال هر چه سریعتر پرونده ایران به 
هیئت مدیره صندوق برای تصویب پرداخت وام مانند روال 
معمول برای سایر کشــورها را از مدیر خاورمیانه صندوق 
بین المللی پول خواستار شد.صالح آبادی با بیان اینکه ایران 
از طرح تأســیس صندوق انطبــاق و تثبیت )RST( برای 
کمک مالی به کشــورها با درآمد کم و کشورهای نیازمند 
با درآمد متوســط اســتقبال می کند، افزود: اطمینان دارم 
این صندوق به منظور پوشش نیازهای کشورهای متقاضی 
برای مدیریت اقتصاد و مشکالت پیش آمده از بیماری کرونا 
کارا و مفیــد خواهد بود.رئیــس کل بانک مرکزی با تاکید 
بر تالش برای ایجاد شــفافیت بیشتر درباره نحوه استفاده 
از منابع صندوق خاطرنشــان کرد: منابع استفاده نشده از 
کشورهای غنی به کشورهای ضعیف و نیازمند باید اجرایی 
و عملیاتی شود.در این جلسه جهاد آزور، رئیس خاورمیانه 

ای صندوق بین المللی پول با اشاره به سخت شدن شرایط 
اقتصادی به دلیل پاندمی کرونا گفت: شناخت اولویت های 
شــما، چگونگی کمک صندوق بین المللی پول و کمک به 
دولت ها در تسریع بهبود اقتصادی تجربیات ارزنده ای برای 
کشورهای عضو اســت.آزور با اشاره به تکانه های چندگانه 
اقتصادی، پاندمی کرونــا و تحریم از تثبیت اقتصادی ایران 
با وجود این چالش ها ابراز خرسندی کرد.گروه ۲۴ صندوق 
بین المللی پول با قدمت طوالنی متشــکل از وزرای دارایی 
و روسای بانک مرکزی کشورهای در حال توسعه، از جمله 
ایران؛ که با ۲۴ عضو تشــکیل شــده بود اکنون ۲۸ عضو 
دارد؛ مکان مناســبی برای تبادل نظر کشورهای عضو در 
زمینه های اقتصادی و تدوین سیاست گذاری های بهینه در 
جهت رشد و اعتالی آنان تلقی می شود. همچنین در قالب 
این گروه، فرصت همکاری و هم اندیشی با سایر سازمان های 

بین المللی فراهم شده است.

آژانس بین المللی انرژی هشدار داد

بحران انرژی تهدیدی برای احیای اقتصاد جهانی

در جلسه مجازی با مدیر منطقه ای خاورمیانه صندوق بین المللی پول

رئیس کل بانک مرکزی خواستار تسریع در پرداخت وام صندوق بین المللی پول شد

رئیس اتاق مشــترک ایران و ارمنســتان می گوید 
با ســرمایه گذاری یک میلیارد دالری ارمنســتان در 
مســیر کاجاران، مسیر ورود کاالهای ایرانی به منطقه 
اوراســیا هموار می شــود.به گزارش اتــاق بازرگانی، 
صنایــع و معادن تهران، رئیس اتاق مشــترک ایران و 
ارمنســتان با بیان اینکه »اقدام دولــت آذربایجان در 
تعیین عوارض برای کامیون های ایرانی موجب افزایش 
۳۰۰ دالری هزینه هــای صادراتی شــده بود« گفت 
که طبق وعــده دولت ها، جاده تاتو به عنوان مســیر 
جایگزین تا پایان آبان ماه قابــل بهره برداری خواهد 
بود.هرویک یاریجانیان بــا اعالم این خبر توضیح داد: 
دولت آذربایجان، ۱۳۰ دالر در مسیر رفت و ۱۳۰ دالر 
در مسیر بازگشت از جاده ای که ایران را به ارمنستان 
متصل می کرد، عوارض تعیین کرد و در برخی مواقع، 
کامیون های ایرانی را نیز جریمــه می کرد. در واقع با 
این اقدام دولت باکو، ۳۰۰ دالر به هزینه های صادراتی 
ما افزوده شــد. این جــاده در کل حدود ۲۱ کیلومتر 
است و ۶ کیلومتر از آن، وارد خاک آذربایجان می شود.

او ادامه داد: با پدید آمدن این مســائل، دولت ایران و 
دولت ارمنستان توافق کردند که جاده تاتِو را به عنوان 
مســیر جایگزین تعیین کرده و نسبت به آماده سازی 

آن اقدام کنند.

 البته جاده تاتِو پیش از این نیز مورد استفاده قرار 
می گرفــت و اتوبوس ها و کامیون هــا برای عزیمت به 
ارمنستان از این مسیر استفاده می کردند. اما این جاده، 
دارای شیب و گردنه های تندی است که تریلی ها قادر 
به عبور از آن نیســتند و همچنین در مواقع بارندگی، 
عبور از این جاده دشــوار می شود. از این رو، دو دولت 
وعــده داده اند که این جاده تا پایان آبان ماه به عنوان 
مسیر جایگزین برای همه خودروها قابل بهره برداری 
باشــد. در این صورت، کامیون های ما بدون دردسر به 

ارمنستان و اوراسیا راه پیدا می کنند.
یاریجانیان با بیان اینکه دولت ارمنستان قصد دارد، 
به میــزان یک میلیارد دالر بــرای حفر تونل هایی در 
مسیر کاجاران سرمایه گذاری کند توضیح داد: با حفر 
این تونل ها، زمان پیمودن مسیر ایران تا ایروان از حدود 
۷ تا ۸ ســاعت به حدود ۴ ساعت کاهش پیدا می کند. 
ســرمایه گذاری روی این جاده مســتقیم، بسیاری از 
مشــکالت ما در زمینه حمل کاالهای فاسدشــدنی 
نظیــر لبنیات و میوه و تره بــار را حل می کند. بدین 
ترتیب عالوه بر ســرعت، شاهد حفظ امنیت و افزایش 
حجم کاالهای صادراتی به ایــن منطقه خواهیم بود. 
جالب اینکه تعدادی از شــرکت های ایرانی نیز نسبت 
به سرمایه گذاری در این مسیر، اعالم آمادگی کرده اند. 

طبق تحلیــل نایب رئیس اتحادیــه طال و جواهر 
تهران از وضعیت یک هفته اخیر بازار ســکه و طالی 
داخلی، علیرغم افزایــش ۴۱ دالری هر اونس جهانی 
طال که آن را به باالترین قیمت خود طی یکماه گذشته 
رساند، قیمت ها )سکه و طال( در بازار داخلی به سبب 
ســیر نزولی نرخ ارز در داخل، روند کاهشــی داشت؛ 
بگونه ای که هر قطعه ســکه تمــام ۳۲۰ هزار تومان 
نسبت به ابتدای هفته ریزش قیمت داشته است.محمد 
کشــتی آرای در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در 
این هفته قیمت اونس جهانی در طول هفته و به ویژه 
در روز چهارشــنبه، ســیر صعودی داشت و منجر به 
افزایش چشــمگیر قیمت طالی جهانی و نقره در دو 
روز اخیر )چهارشنبه و پنجشنبه( شد؛ اظهار کرد: این 
افزایش بطوری بود که قیمت هر اونس طال به ۱۸۰۰ 
دالر رسید که باالترین نرخ طی یک ماه گذشته است و 
بطور متوسط افزایش ۴۱ دالری قیمت اونس جهانی را 
در این هفته رقم زد. اما از سوی دیگر نرخ ارز در طول 
هفتــه با روند نزولی پیش رفت که تا روز چهارشــنبه 
و پنجشــنبه هم ادامه داشت.نایب رئیس اتحادیه طال 
و جواهر تهران ادامه داد: اما روز گذشــته )پنجشنبه( 
مجدداد نرخ ارز با کمی افزایش همراه شد که ناشی از 
افزایش تقاضا در بازار برای خرید ارز بود. در مجموع در 

هفته ای که گذشت، بازار عالوه بر رکود با کاهش سطح 
دادوستدها همراه بود؛ این درحالی بود که قیمت اونس 
جهانی افزایش و نرخ ارز کاهش داشــت اما بطور کلی 
قیمت سکه و طال کاهش یافت.وی در رابطه با آخرین 
قیمت  سکه و طال در پایان هفته و تغییرات آن نسبت 
به روزهای ابتدایی هفته، گفت: هر قطعه ســکه تمام 
طرح جدید با حدود ۳۲۰ هزار تومان کاهش نسبت به 
ابتدای هفته به ۱۱ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان رسیده 
و همچنین هر قطعه ســکه تمام طــرح قدیم با ۲۰۰ 
هزار تومــان کاهش به ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
در آخرین معامالت روز گذشته رسیده است. در پایان 
هفته هر قطعه نیم ســکه و ربع سکه هر یک با ریزش 
۹۰ هزار تومانی به ترتیب نیم سکه شش میلیون تومان 
و ربع سکه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین قیمت 
شده اند. سکه های یک گرمی نیز در این هفته ۵۰ هزار 
تومان ارزان تر شده و در پایان هفته دو میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان قیمت دارند.این عضو هیات مدیره اتحادیه 
طال و جواهر تهران خاطرنشان کرد: البته قیمت انواع 
ســکه در آخرین معامالت به نسبت روز چهارشنبه، با 
افزایش همراه بوده اما به نسبت روز شنبه همانطور که 
اشاره شد تمام قطعات ســکه با کاهش قیمت مواجه 

شده اند.

سکه و طال ارزان و حباب سکه کوچکتر شدبهره برداری از جاده تاِتو به عنوان مسیر جایگزین آذربایجان


