
سه شنبه 4 آبان 1400- 19 ربیع االول 1443 - 26 اکتبر 2021 - سال بیستم - شماره  5561  10   اقتصادی

ادامه صعود قیمت جهانی نفت
قیمت نفت روز دوشنبه تحت تاثیر نگرانیها نسبت به محدود ماندن عرضه 
در بحبوحه تقاضای باال برای سوخت در آمریکا و نقاط دیگر جهان، صعود کرد 
و به روند افزایشی هفته گذشته ادامه داد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۸۷ ســنت معادل یک درصد افزایش، به ۸۴ دالر 
و ۶۳ سنت در هر بشکه رسید. این شاخص روز جمعه ۱.۵ درصد افزایش پیدا 
کرده بود.بهای معامالت نفت برنت ۷۱ سنت معادل ۰.۸ درصد افزایش یافت و 
به ۸۶ دالر و ۲۴ سنت در هر بشکه رسید. این شاخص بازار جهانی روز جمعه 
۱.۱ درصد صعود کرده بود.به گفته تتســو ایموری، مدیرعامل شرکت مدیریت 
صندوق ایموری، با توجه به تقاضای باال برای ســوخت در آمریکا در شرایطی 
که عرضه محدود مانده است، فضای بازار نسبتا قوی است که باعث شده سفته 

بازان معامالت فروش را لغو کنند.
با گذشــت بیش از یک ســال افت تقاضا برای ســوخت، مصرف بنزین و 
ســوختهای دیگر در آمریکا که بزرگترین مصرف کننده سوخت جهان است، 
به میانگین پنج ســاله برگشته اســت.در این بین، گزارش روز جمعه شرکت 
خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شــمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی 
آمریکا هفته گذشــته برای نخستین بار در هفت هفته اخیر کاهش پیدا کرد.
کمیســیون معامالت آتی کاالی آمریکا روز جمعه اعالم کرد مدیران ســرمایه 
معامالت خرید نفت آمریــکا را در هفته منتهی به ۱۹ اکتبر افزایش داده اند.
قیمتهای نفت همچنین از نگرانیها نسبت به کمبود عرضه زغال سنگ و گاز در 
چین، هند و اروپا و افزایش تقاضا برای دیزل و نفت کوره به منظور تولید برق، 
پشــتیبانی شده است.بر اساس گزارش رویترز، اما تحلیلگران هشدار دادند که 
ممکن است قیمتهای نفت در هفته های آینده اصالح شود زیرا رشد چشمگیر 

قیمتها، احتیاط در بازار را افزایش داده است.

نفت به باالتر از ۹۰ دالر هم می رسد
گلدمن ســاکس پیش بینی کرد بهبود قوی تقاضای جهانی می تواند قیمت 
نفت برنت در پایان امسال را به رقمی باالتر از ۹۰ دالر که این بانک پیش بینی 
کرده بود، برساند.به گزارش ایسنا، این بانک سرمایه گذاری آمریکایی با اشاره 
به بهبود مصرف در آسیا پس از موج شیوع کرونای دلتا، پیش بینی کرد تقاضا 
برای نفت به زودی به حدود ۱۰۰ میلیون بشکه در روز که سطح مصرف پیش 
از شیوع پاندمی ویروس کروناست، بازخواهد گشت. همچنین گلدمن ساکس 
برآورد کرد سوئیچ از گاز به نفت می تواند حداقل در یک میلیون بشکه در روز 

تقاضا برای نفت سهم داشته باشد.
در یادداشت تحقیقاتی گلدمن ساکس به تاریخ ۲۴ اکتبر آمده است: اگرچه 
این ســناریوی پایه ما نیست اما وضعیت مذکور می تواند نفت برنت را به سطح 
باالتر از قیمت ۹۰ دالر که برای پایان ســال پیش بینی کرده بودیم، برســاند.
محدودیت عرضــه و تقاضای قوی قیمتهای نفت را بــه باالترین رکورد چند 
ســال اخیر رسانده اســت. در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی وست تگزاس 
اینترمدیت ۸۴ دالر و ۳۸ ســنت و بهای نفت برنت ۸۶ دالر و ۲۶ ســنت در 

هر بشکه بود.
طبق گزارش گلدمن ساکس، با در نظر گرفتن این که اوپک پالس همچنین 
به روند افزایش ماهانه تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشــکه در روز ادامهمی دهد، 
باید قیمتها به ۱۱۰ دالر در هر بشکه صعود کنند تا از میزان تقاضا به حد کافی 
کاسته شــده و کمبود عرضه در بازار که برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ پیش 
بینیمی شود، متوازن شــود.اوپک و متحدانش شامل روسیه اوایل ماه میالدی 
جاری اعــالم کردند به توافقی که برای تســهیل ماهانه محدودیت عرضه  به 
میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز تا آوریل سال ۲۰۲۲ داشتند، ادامه می دهند.بر 
اساس گزارش رویترز، گلدمن ساکس درباره چین گفت: با وجود خاموشی های 
اخیر و تاثیر آن بر فعالیت صنعتی در این کشــور، تقاضا برای نفت با ســوئیچ 
تولیدکنندگان نیرو از گاز به دیزل و افزایش تولید زغال سنگ، تقویت خواهد 

شد.

پیش بینی کمبود تولید برق
 در صورت محدودیت گاز مصرفی نیروگاه ها

ســخنگوی صنعت برق در جنوب غرب کشــور با اشــاره به کمبود گاز در 
زمســتان، گفــت: در صورت اعمــال محدودیت به گاز مصرفــی نیروگاه های 
برق، این مساله می تواند ســبب کمبود تولید برق به دلیل کاهش فشار گاز و 
محدودیت های احتمالی آن در زمســتان پیش رو به خصوص در روزهای سرد 
سال شود.کیومرث زمانی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری 
تاکنون شــورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان بیش از ۱۲۰ مصوبه در 
راســتای هماهنگی و پیگیری مشــکالت صنعت برق اخذ و تصمیمات مهمی 
جهت عبور از پیک بار ۱۴۰۰ و مشــکالت ناشی از خشکسالی و کمبود تولید 
برق داشــته که اجرایی کردن این مصوبــات و همکاری مجموعه صنعت برق، 

باعث عبور موفقیت آمیز از پیک تابستان شده است.
وی افزود: الزام نیروگاه ها به تولید و تزریق برق مازاد خود به شبکه سراسری 
به میــزان ۹۰۰ مگاوات، جلب همکاری مشــترکین صنعتی بخصوص صنایع 
فلزی و سیمانی و محدود کردن آن ها در ساعات پیک بار جهت کاهش یا صفر 
کردن خاموشــی های خانگی و پیگیری منظم در شناسایی و جمع آوری مراکز 
غیرمجاز رمزارزها از مهمترین اقداماتی اســت که منجر به عبور موفقیت آمیز 
از پیک بار ۱۴۰۰ شــد.معاون برنامه ریزی و تحقیقات شــرکت برق منطقه ای 
خوزستان ادامه داد: در شبکه تحت پوشش ما تنها ۱۰ درصد نسبت به متوسط 
مناطق دیگر کشــور محدودیت و خاموشی برنامه ریزی شده شهری اعمال شد 
که با اجرایی کردن مصوبات شــورای پایایی، این محدودیت ها در خوزستان به 
صفر رسید. زمانی با اشاره به اعالم کمبود گاز در زمستان، بیان کرد: در صورت 
اعمال محدودیت به گاز مصرفی نیروگاه های برق، این مســاله می تواند سبب 
کمبود تولید برق به دلیل کاهش فشــار گاز و محدودیت های احتمالی آن در 
زمســتان پیش رو به خصوص در روزهای سرد سال شود.وی افزود: با توجه به 
این موضوع از هم اکنون برنامه های الزم جهت گذر از زمســتان ۱۴۰۰ انجام و 
قرار است طی برگزاری جلسات منظم شورای پایایی، مساله استفاده نیروگاه ها 
از سوخت دوم و میزان تاب آوری آن ها در کار با این سوخت ها بررسی و آسیب 
شناسی شده و راهکارهای مناسب جهت برون رفت از موضوع توسط متولیان 

امر تولید برق اندیشیده شود.

بی آبی در یک قدمی تهران
بحران آب در تهران دیگر از مرحله هشــدار عبور کرده و وارد مرحله جدید 
بی آبی شده است؛ شاید این کلمه چندان معنا و مفهومی برای شهروندانی که 
هر روز شیر آب را باز می کنند و شاهد جوشش این مایه حیات هستند، نداشته 
باشــد اما اگر تنها نیم نگاهی به آمار و ارقام وضعیت ســدها بیندازیم متوجه 
عمق فاجعه منابع آبی خواهیم شــد.به گزارش ایســنا، کاهش ۳۱۴ میلیون 
متر مکعبی ذخایر ســدهای پنجگانه تهران در انتهای شهریورماه، هشدارهای 
سازمان هواشناسی برای فصولی بی باران و کاهش ۹۷ درصدی بارش ها نسبت 
به سال قبل اعداد عجیب و دور از انتظاری هستند، اما واقعیت منابع آبی تهران 
نزدیک شدن به نقطه بی آبی است.محمد شهریاری - مدیر دفتر بهره برداری و 
نگهداری تأسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران- در گفت وگویی 
تفصیلی با ایســنا، وضعیت کامل منابع آبی را تشــریح کرد؛ آنطور که او گفته 
باتوجه به قرار گرفتن ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک و افزایش روزافزون 
بارگــذاری جمعیت در پایتخت، اگر مدیریت مصرف به طور جدی مورد توجه 
قرار نگیرد، با مشــکالت زیادی در آینده ای نه چندان دور مواجه می شــویم.
شــهریاری درباره وضعیت منابع آبی ســدهای پنجگانه تهران و مقایسه آن با 
سال قبل، اظهار کرد: سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در حالی به اتمام رسید که یکی 
از کم بارش ترین ســال ها را  تجربه و رکورد جدیدی را در بارش فروردین ماه 
بــا تنها ۲.۳ میلیمتر بارندگی بعنوان کمترین بارش در دوره آماری ۵۳ ســاله 

ثبت کردیم. 
این ســال آبی با حجم ورودی  یک میلیــارد و ۳۲۵ میلیون متر مکعب به 
مخازن ســدهای پنجگانه به اتمام رســید و این در حالی است که این حجم 
ورودی در ســال آبی گذشــته به میزان دو میلیارد و ۲۱۴ میلیون متر مکعب 
بود، یعنی با یک کاهش ۸۸۹ میلیون مترمکعبی ورودی آب به ســدها مواجه 
شدیم.به گفته وی اگر بخواهیم به زبان ساده تر کاهش ۸۹۹ میلیون مترمکعب 
آب را تفسیر کنیم باید بگوییم این عدد  بیش از ۴ برابر مخزن پر سد امیرکبیر، 
دو برابر مخزن پر ســد طالقان است، این میزان کاهش باعث شد که ما شروع 
ســال آبی جدید را با کاهش مخزن ۳۱۴ میلیون متر مکعبی نسبت به انتهای 
شــهریور سال گذشــته تجربه کنیم، این میزان کاهش حجم مخزن و ذخیره 
طبیعتاً باتوجه به خشکســالی حاکم در کشور و اســتان تهرانمی تواند تبعات 

زیادی را در پی داشته باشد.

اخبار  انرژی

رئیس ســازمان برنامه و بودجه هرگونه افزایش قیمت 
حامل های انرژی در بودجه ســال ۱۴۰۱ را تکذیب کرد.به 
گزارش صدا و سیما، ســید مسعود میرکاظمی در حاشیه 
نخستین نشست معاونان امور مجلس وزارتخانه ها و نهادهای 
دولتی، در پاســخ به پرسشــی در خصــوص ادعای برخی 
رسانه ها مبنی بر افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه 
ســال آینده تصریح کرد: خیر، چنین تغییراتی نداریم.وی 
همچنین درباره تصمیمات دولت در خصوص ارز ترجیحی 
نهاده های دامی گفت: در این خصوص صحبت هایی شــده 
است و افرادی که دست اندرکار و مصرف کننده این نهاده ها 
هســتند اعالم می کنند که این ارز به دستشان نمی رسد و 
خواســتار این هســتند که دولت در این خصوص تصمیم 
بگیرد.میرکاظمی تاکید کــرد: البته تصمیم گیری در این 
خصوص برای حذف یارانه نیست بلکه ممکن است تبدیل 
شــود به نحوی که، چون به دست مردم نمی رسد در سفره 
مردم قرار گیرد و شکل آن ممکن است تغییر کند، اما هنوز 
در دولت برای این موضوع تصمیم جدی گرفته نشده است 

و در حال مطالعه آن هستیم.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه افــزود: اگر ضوابط الزم 
در این خصوص مصوب شــود تغییر یارانه صورت می گیرد 
یعنی یارانه ای که به شــکل غیرموثر در جامعه بود و مردم 
از آن بهره مند نمی شــدند به سمتی می رود که مستقیم از 
آن بهره مند شــوند.وی در پاسخ به این پرسش که آیا این 
تغییرشــکل یارانه های مربوط به نهاده های دامی به بودجه 
۱۴۰۱ می رسد گفت: امیدواریم بتوانیم آن را به بودجه سال 
آینده برسانیم تا باالخره مردم اثرش را ببینند، چون کسانی 
که مصرف کننده اند رسماً اعالم می کنند که کمکی به آنان 
نمی کند و بخشــی از آن وارد بازار داللی می شود. این رویه 
زنجیــره تولید مواد پروتئینی به ویژه مرغ و تخم مرغ را به 

هم ریخته است و دولت باید از این چرخه خارج شود.
اصالح ساختار بودجه و ثبات اقتصادی

 در بودجه ۱۴۰۱
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه از 
اصالح ساختار بودجه در الیحه بودجه ۱۴۰۱ در مسیر رشد 
همه جانبه اقتصادی خبر داد.میرکاظمی با تبیین اقدامات 
این سازمان در اصالح ساختار بودجه سال آینده گفت: این 

موضوع مطابق با اســناد باالدستی و سیاست هاست و رهبر 
معظم انقالب نیز بر تغییر ســاختار بودجه تاکید دارند به 
نحوی که منابع کشــور را به شــکل مؤثر هزینه کنیم.وی 
تصریح کرد: اگر شرایط چند سال گذشته را مطالعه کنیم، 
منابع زیادی را مصرف کردیم، اما نه فقط منجر به افزایش 
درآمد خانوارها نشده بلکه حتی کاهش درآمد آنان، کوچک 
شــدن اقتصاد، تورم باالی ۲۲ و نیم درصد و رشد سرمایه 
گذاری منفی ۴ و شش دهم درصد یعنی کمتر از استهالک 
را نیز در پی داشــته است. این در حالی است که نقدینگی 
در کشور به بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است 
که این نشــان می دهد باید به ثبــات اقتصادی و تغییر در 
ساختار بودجه برســیم و منابع را در مسیر رشد اقتصادی 

بسیج کنیم.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه افزود: باید با ایجاد ثبات 
و امنیــت اقتصادی، نقدینگی در اختیار مردم و اشــخاص 
حقیقــی و حقوقی در چرخه اقتصادی و مولد قرار گیرد به 

نحوی که مشــکالت مردم را رفع و اشتغال ایجاد کند.وی 
افزود: ثبات اقتصادی باید به نحوی باشــد که شاخص های 
کالن اقتصادی را کنترل کنیم، به همین علت هم امســال 
مدیریت تورم را آغاز کردیم و از دو ماه گذشته، پرداخت های 
ما بدون اســتقراض از بانک مرکزی بوده است تا پایه پولی 
باال نرود و امیدواریم این روند تا پایان ســال نیز به همین 
ترتیب جلو رود.میرکاظمی تاکیــد کرد: البته این روند در 
سال ۱۴۰۱ خیلی جدی تر پیگیری خواهد شد و در ساختار 
بودجه به سمتی می رویم که منابع در مسیر رشد اقتصادی 

هزینه شود. 
در این چارچوب، بخش های مختلف اعم از کشــاورزی، 
صنعت، معدن، تجارت، خدمات و حدود ۱۸ تا ۲۲ زیربخش 
مربــوط به شــاخص های اقتصادی را مشــخص کردیم و 
تا ســقف اســتان پیش رفتیم و این را در آینده تا ســطح 
شهرســتان ها تفکیک می کنیم تا آنچــه در حوزه بودجه، 
وظیفه دســتگاه ها در استان ها و شهرستان هاست مشخص 

شود.معاون رئیس جمهور تاکید کرد: ما منابع را در اختیار 
دســتگاه های مختلف می گذاریم کــه بتوانند حرکت های 
اقتصادی را ضمانت و پشــتیبانی کنند و از ماه اول آنان را 
رصد می کنیم. تجربه نشان داده است که وقتی دولت ها بر 
موضوعی تمرکز می کنند به نتیجه می رســند؛ ما هیچ گاه 
بر موضوعاتی مثل رشــد اقتصادی و درآمد خانوارها تمرکز 
جدی نداشــتیم و در بودجه آن قدر حاشیه ها زیاد بوده که 
متن فراموش شده است.وی گفت: اکنون در مسیری پیش 
می رویم که بودجه را ساده و قابل رصد و اندازه گیری کنیم 
و پاســخگویی در آن ایجاد شود تا بتوانیم منابع را به شکل 
اثربخش جاری کنیم و با حل مسائل مردم، آثار مطلوبش را 

در زندگی آنان ببینیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ چه زمانی به مجلس ارائه می شود 
ابــراز امیدواری کرد: طبق همان زمان بندی که وجود دارد 
به مجلس ارائه شود. البته از دو ماه پیش که بنده مسئولیت 
ســازمان برنامه و بودجه را برعهده گرفتم از روز نخســت 
مســئولیتم، تغییرات را آغاز کــردم و طراحی بودجه طبق 
ســاختار جدید در حال انجام اســت و قطعاً الیحه بودجه 
دیگر مانند گذشته، قطور نیســت.وی ابراز امیدواری کرد: 
در مجلس هم مقداری سطح اعمال نظر را کالن تر بیاورند 
و وارد جزئیات دســتگاه های اجرایی نشوند، بلکه در کالن 
شاخص های اقتصادی، تدوین و تصویب بودجه در دولت و 

مجلس تغییرات اساسی کند.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه از 
مجلس شورای اسالمی خواست نظام رتبه بندی فرهنگیان 
طبق الیحه دولت اعمال شــود. مــا عالقمندیم که الیحه 
دولت در این زمینه مبنا باشــد، زیــرا در این الیحه پیش 
بینی منابع شده است.وی افزود: اگر بیش از این انجام شود 
منجر به خلق پول، اســتقراض و تحمیل هزینه سنگین به 
قشرهای ضعیف جامعه خواهد شد.میرکاظمی تصریح کرد: 
از نمایندگان محترم مجلــس خواهش می کنم که به این 
نکات توجه داشــته باشند که اگر بخواهیم به قشری کمک 
کنیم که همه جمعیت کشور را دچار مشکل نکنیم، باید به 
الیحه دولت در موضوع نظام رتبه بندی فرهنگیان برگردیم 

و حتماً عالقمندیم که این الیحه را انجام دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

قیمتحاملهایانرژیافزایشنمییابد

یک مقام مســئول کارگری می گوید: دستمزد ۱۴۰۱ 
باید به گونه ای باشد که هم زندگی کارگران با آن بچرخد 
و از آن راضی باشند هم به کارفرما فشار وارد نشود و توان 

پرداخت آن را داشته باشد.
هــادی ابوی بــر ضرورت تشــکیل جلســات کمیته 
دســتمزد شــورای عالی کار تاکید کرد و به ایسنا، گفت: 
اگرمی خواهیــم از دســتمزد ۱۴۰۱ رونمایی کنیم باید به 
گونه ای باشــد که کارگر و کارفرما از آن راضی باشــند و 
شرکای اجتماعی در جریان کار قراربگیرند و خیال جامعه 
کارگــری را از بابت دســتمزد ۱۴۰۱ راحت کنند. اینطور 
نباشد که به شب عید موکول شود و کارگران نگران حقوق 

سال آینده خود باشند.
وی ادامه داد: با توجه به آنکه دولت جدید سرکار آمده 
کارگران را امیدوار کردیم کــه اتفاقات خوبی رقم خواهد 

خورد لذا از باب مطالبه گری انتظار داریم در شــش ماهه 
دوم ســال که یک ماه آن گذشت، کمیته دستمزد شورای 
عالــی کار فعال شــود و وزارت کار به بحث حداقل مزد و 
بررسی کارشناسی دســتمزد کارگران ورود کند.دبیرکل 
کانون عالی انجمن های صنفــی کارگران درباره تاخیر در 
برگزاری جلســات دستمزد شــورای عالی کار اظهار کرد: 
سکوت و سکونی که در حوزه روابط کار می بینیم و تمایلی 
به برگزاری جلســات مزد دیده نمی شــود ممکن است به 
دلیل احتمــال برخی تغییرات در حوزه مدیران روابط کار 
یا زیرمجموعه های وزراتخانه باشد لذا انتظار داریم شورای 

عالی کار در حوزه روابط کار فعال باشد.
به گفته این مقام مسئول کارگری، حضور رئیس جمهور 
در کارخانه ها نشــان از دغدغه ایشــان نسبت به مسایل 
جامعه کارگری دارد در حالی که فرایندی که در وزارت کار 

در پیش گرفته شــده با آن انطباق و هماهنگی ندارد.ابوی 
با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد ساز و کار خاص خود 
را دارد و یک شــبه نمی  توان مزد تعیین کرد، گفت: هم 
اکنون با ۱۰ میلیون تومان هم زندگی نمی چرخد ولی آیا 
کارفرما توان پرداخت ۱۰ میلیون تومان حقوق را دارد؟وی 
ادامه داد: متاسفانه معیشت کارگران با این دریافتی اندک 
به سختی می گذرد و ناچار به مشاغل دیگر روی می آورند 
اما با گسترش پدیده دو شغله و سه شغله، اشتغال جوانان 

و افراد جویای کار دچار مشکلمی شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تصریح 
کرد: فلســفه وجود تشــکل های کارگــری و نمایندگان 
کارگران این اســت کــه به این مباحث پرداخته شــود و 
فضای تصمیم گیری در حوزه کار بهبود یابد لذا باید از این 
ظرفیت برای برقراری ارتباط بین کارگران و کارفرمایان به 

ویژه در بحث تعیین دستمزد استفاده کنیم.ابوی با تاکید 
بر واقعی شدن دستمزد کارگران، گفت: سالهای سال است 
که بر واقعی شــدن دستمزدها تاکید داریم و معتقدیم که 

هزینه های زندگی کارگران باید منصفانه دیده شود. 
از طرفی کارفرمایان هم نقطــه نظرات و دیدگاههایی 
دارند و باید توان پرداخت حقوق را با شرایط موجود تحریم 
و کرونا و رکود بنگاه داشته باشند؛ لذا دولت باید به میدان 
بیاید و در بحث تامین مــواد اولیه، بیمه و مالیات، هزینه 
حامل های انــرژی و عوارض و دارایی به کمک کارفرمایان 
بشتابد.وی در پایان فعال شــدن کمیته دستمزد شورای 
عالی کار را خواستار شد و تصریح کرد: حقوق سال ۱۴۰۱ 
باید به گونه ای باشد که هم کارگران بتوانند زندگی خود 
را بچرخانند و از آن رضایت داشــته باشــند و هم فشار بر 

کارفرما وارد نشود و توان دادن آن را داشته باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

با ۱۰ میلیون تومان هم زندگی نمی چرخد

مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر اظهار داشت: طبق 
تفاهمنامه با ســازمان توســعه تجارت از ماه جاری با 
کنتــرل ظرفیت، بار به هر اندازه و مقدار حمل خواهد 
شد و ســازمان توسعه تجارت متعهد شده برای حمل 
منظم کاال ضرر احتمالی را برای شــرکت کشتیرانی 
جبران کند.کاپیتــان داوود تفتی در گفت وگو با ایلنا 
درباره جزییات تفاهمنامه شــرکت کشــتیرانی خزر 
با ســازمان توســعه تجارت برای حمل منظم کاال از 
بنادر شــمالی ایران اظهار داشــت: در این تفاهمنامه 
حمل منظم کاال برای ۶ مسیر از بنادر امیرآباد، انزلی 
و نوشهر به بنادر روسیه شــامل ماخاچ قلعه و آستارا 
خان و همچنین مسیر قزاقستان و بندر آکتائو تعریف 
شده است.وی با بیان اینکه در تفاهمنامه امضا شده با 
سازمان توسعه تجارت، حمل منظم کاال از تمام بنادر 
شمالی کشور پوشش داده شده، گفت: از آنجایی که دو 
بندر آستارا و فریدون کنار بار کمتری دارند و از سوی 
دیگر بندر آستارا محدودیت آبخور دارد و آبخور آن در 
فصل زمستان حتی به  ۳ متر می رسد، سرویس منظم 
در این بندر و همچنین فریدونکنار به فراخور وجود بار 
در این دو بندر سرویس داده می شود.مدیرعامل شرکت 
کشــتیرانی دریای خزر تاکید کرد: طبق تفاهمنامه با 
سازمان توسعه تجارت، شرکت کشتیرانی دریای خزر 

موظف است که طبق برنامه منظم با فراهم بودن بار و 
محموله به سه بندر گفته شده سرویس ارایه دهد.وی 
با بیان اینکه پیش از این هم درباره حمل منظم کاال با 
سازمان توسعه تجارت تفاهم نامه ای منعقد شده بود، 
گفت: این تفاهمنامه با سازمان توسعه تجارت قبل از 
ســال ۹۸ بوده اما این جزییات را نداشت که ۶ مسیر 
مشــخص تعریف شــود و واقعا این بار سازمان توسعه 
تجارت کامال جدی به این موضوع ورود کرده اســت. 
قبال تفاهمنامه ای برای تنها یک یا دو مسیر به صورت 
محدود وجود داشــت اما این بار مســیرهای متعدد و 
متنوع مطرح شده و تفاهنامه جامع تر با جزییات دقیق 
تری است.مدیرعامل شرکت کشــتیرانی دریای خزر 
افزود: براساس برنامه منظم صاحب کاال بار را در بندر 
دپو می کند و براســاس بار موجود و قابلیت های بندر، 
کشــتی مورد نیاز تامین می شود. برای مثال اگر اعالم 
شود در بندر آســتارا ۲ هزار تن بار جمع اوری شده، 
برنامه ریزی برای ارسال کشتی بار ظرفیت ۲ هزار تن 
انجاممی شــود نه اینکه این میزان بار با کشتی ۵ هزار 
تنی منتقل شود.تفتی از اجرای این تفاهنامه از ابتدای 
آبان ماه خبر داد و گفت: طبق تفاهمنامه با ســازمان 
توسعه تجارت از ماه جاری با کنترل ظرفیت، بار به هر 

اندازه و مقدار حمل خواهد شد.

در شــش ماه نخست امسال حجم ســرمایه گذاری 
خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۱۶۱ درصد رشد داشته، کشور 
غنا بیشترین حجم سرمایه گذاری را در کشور انجام داده  و 
سیستان و بلوچستان نیز بیشترین سرمایه را جذب کرده 
است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که در شش ماهه 
نخســت امسال، ۱۱۳ مورد ســرمایه گذاری خارجی به 
ارزش بیــش از دو میلیــارد و ۶۱۴ میلیون دالر در کل 
کشــور تصویب شــده که از لحاظ تعداد ۸۸ درصد و از 
نظر ارزش ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
داشته است. البته ۷۴ مورد از کل طرح ها با حجم سرمایه 
گذاری دو میلیارد و ۲۲۷ میلیون دالر، یعنی حدود ۸۵ 
درصــد از کل، در بخش صنعت، معــدن و تجارت بوده 
است.همچنین از این تعداد در بخش های صنعت، معدن 
و تجارت، ۲۷ مورد در حال بهره برداری و مابقی در حال 
طی مراحل اجرایی است.بر اساس این آمار، سرمایه گذاری 
خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در این 
مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۵۱ 
و از نظر ارزش ۱۶۱ درصد رشد داشته و به لحاظ تعداد 
پروژه ها، ســهم بخش صنعت ۷۰، معدن ۳سه و تجارت 
یــک درصد بوده اســت.در این میان از بیــن ۷۴ مورد 

سرمایه گذاری خارجی در این بخش، ۲۲ شرکت با ۱۰۰ 
درصد ســهامدار خارجی، ۲۹ شرکت بصورت مشارکتی 
با شــرکای داخل )J.V( و ۱۳ مورد به صورت مشارکت 
مدنــی، بیع متقابل و BOT اجرا می شــود.بر اســاس 
اطالعات منتشر شده از ســوی وزارت صمت، بیشترین 
حجم ســرمایه گذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز 
در گروه های ســاخت مواد و محصوالت شیمیایی با یک 
میلیارد و ۷۸۷ میلیون دالر، ساخت فلزات اساسی با ۳۶۸ 
میلیون دالر، ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی با 
۲۲۳ میلیون دالر، ساخت محصوالت از توتون و تنباکو با 
۷۴ میلیون دالر بوده است.پنج کشور اول از لحاظ ارزش 
سرمایه گذاری خارجی مصوب نیز کشورهای غنا با یک 
میلیارد و ۶۸۰ میلیون دالر، امارات با ۳۶۸، افغانستان با 
۲۰۸، هلند با ۷۹ و ترکیه با ۳۷ میلیون دالر هستند.در 
این میان، استان های سیستان و بلوچستان ۸۱، کرمان 
۱۱، زنجــان ۴، مرکزی ۲ و آذربایجان شــرقی ۲ درصد 
از حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صعت، 
معدن و تجارت را جذب کرده اند.سرمایه گذاری خارجی 
مصوب شامل کلیه درخواســت ها اعم از سرمایه گذاری 
جهت ایجاد طرح های جدید، خرید ســهام شرکت های 
موجود و همچنین سرمایه گذاری های خارجی در قالب 

ترتیبات قراردادی است.

سرمایه گذاری خارجی بیش از 2/5 برابر شدآغاز حمل منظم بار از بنادر شمالی کشور از ابتدای آبان ماه

یک فعال صنفی با اشــاره به نیاز کشــور به ۶ تا ۷ 
میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساسی در نیمه دوم 
سال، گفت: تامین این منابع ارزی باید اولویت نخست 
تصمیم گیران باشد.محمد مهدی نهاوندی، عضو هیأت 
مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران 
در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از اظهار نظرهای بی 
پایه و اســاس درباره نحوه مصرف ارز ترجیحی گفت: 
برخی مسؤوالن و کارشناســان در راستای همراهی با 
جریان ســازی خبری که به بهانه تنویر افکار عمومی 
برای آماده ســازی بستر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد 
شده، اقدام به ارائه اطالعات ناصحیح و اظهار نظرهای 
غیر کارشناسانه در این زمینه می کنند.وی افزود: گاهی 
در مطالب عنوان شــده از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به کاالهای لوکــس به عنوان مؤلفــه ای برای حذف 
ارز ترجیحــی جهت تأمین کاالهای اساســی از جمله 
نهاده هــای دامی یاد می کنند.نهاونــدی ادامه داد: این 

سخنان در شرایطی مطرح می شود که دایره کاالهایی 
که مشــمول تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی می شوند به 
دلیل محدودیت در تأمین ارز ناشــی از تحریم ساالنه 
کوچک تر می شود تا جایی که ارز ترجیحی طی دو سال 
اخیر حتی به کاالهایی نظیر شکر و برنج که در لیست 
کاالهای اساســی بوده اند، تعلق نگرفته است.این فعال 
صنفی تصریح کرد: مسأله دیگری که در تبیین ادعاهای 
کــذب در روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی می توان به 
آن اســتناد کرد این اســت که از حدود یکسال قبل 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان دو ماه بعد 
از تحویل کاال به دولت صورت می گیرد.وی خاطرنشان 
کرد: کتمان اطالعات صحیح و یا بی اطالعی احتمالی 
برخی از مســئوالن از اینکه در ابتدای سال ۹۷ بنا به 
تصمیم دولت وقت همه کاالها از جمله لوازم آرایشی و 
خوراک حیوانات خانگی هم صرفاً با ارز ۴,۲۰۰ تومان 

وارد می شد.

پای ســیمان از خردادماه سال جاری به بورس کاال 
باز شــد و با وجود اینکه حاشیه های این اتفاق به دلیل 
باال رفتن قیمت سیمان ناشی از قطعی برق صنایع زیاد 
بود در نهایت همه شــرکت های سیمانی موظف شدند 
محصول خــود را در بــورس کاال عرضه کنند و طبق 
آمار تا کنون ۷۱ شــرکت به این ابالغیه وزارت صمت 
جامه عمل پوشاندند.به گزارش ایسنا، نهم خردادماه در 
مجموع ۱۶ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۸۴۱ تن سیمان در 
بورس کاال عرضه شد که با تقاضای ۱۷ میلیون و ۵۵۷ 
هزار و ۲۹۵ تنی همراه شــد و ۱۲ میلیون و ۸۷۹ هزار 
و ۱۱۰ تن آن در نهایت مورد معامله قرار گرفت.پس از 
این اتفاق و با ورود به فصل تابستان و رویارویی کشور 
بــا بحران برق، برق صنایع با محدودیت مواجه و باعث 
شد قیمت هر کیســه سیمان به باالی ۷۰ هزار تومان 
هم برسد. اتفاقی که مخالفان عرضه سیمان در بورس 
دلیل ان را بورسی شدن سیمان می دانستند اما با این 

وجود نهم شهریورماه روز وزرات صمت در ابالغیه ای به 
رؤسای سازمان صمت ۳۱ استان اعالم کرد که خرید و 
فروش سیمان خارج از بورس کاال ممنوع است و پس 
از آن نیز یک تاالر اختصاصی برای معامالت سیمان در 
بورس کاال راه اندازی شــد.بر این اساس، طبق آخرین 
آماری که از سوی بورس کاال مطرح شده است سیمان 
شرکت سیمان قشم در بازار اصلی این بورس پذیرش 
شده است تا شمار شرکت های سیمانی پذیرش شده در 
بورس کاال به ۷۱ شرکت برسد. نگاهی به پذیرش های 
اخیر نشــانمی دهد که ۶ مهر ماه شرکت گروه صنعتی 
و معدنی ســیمان تجارت مهریز بــه عنوان هفتادمین 
شرکت محصول سیمان خود را در بورس پذیرش کرد 
و در تاریخ های ۳۰ شــهریور ماه نیز محصول سیمان 
شرکت سیمان سفید ارومیه، ۲۲ شهریور ماه محصول 
ســیمان شرکت های سیمان شــرکت سیمان یاسوج، 

سفید بنوید، در بورس کاال پذیرش شده بودند. 

جزئیات عرضه سیمان در بورسنیاز به ۷میلیارد دالر ارز برای تامین کاالهای اساسی در نیمه دوم سال

بورس

شاخص کل بازار بورس روزگذشته با ۲۳ هزار و ۶۳۹ واحد کاهش در جایگاه 
یــک  میلیون و ۳۸۴ هزار واحدی قرار گرفت.بــه گزارش ایرنا، در معامالت روز 
دوشــنبه بیش از پنج میلیارد و ۴۶۱ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 

ارزش ۳۶ هزار و ۸۸۴ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شــاخص کل )هم وزن( با هفت  هزار و ۹۲۷ واحد کاهش به ۳۸۰ 
هزار و ۱۵۷ واحد و شــاخص قیمت )هم وزن( با چهار هزار و ۹۹۶ واحد افت به 

۲۳۹ هزار و ۶۲۷ واحد رسید.شاخص بازار اول ۲۰ هزار و ۷۶۶ واحد و شاخص 
بازار دوم ۳۶ هزار و ۷۶۸ واحد کاهش داشتند.عالوه بر این در بین همه نمادها، 
بورس کاالی ایران )کاال( با ۱۸۰ واحد، فرآوری معدنی اپال کانی پارس )اپال( با 
۱۲۸ واحد، سایر اشخاص بورس انرژی )انرژی( با ۱۱۲ واحد، البراتور داروسازی 
دکتــر عبیدی )دعبید( با ۸۱ واحد، بانــک کارآفرین )وکار( با ۶۰ واحد، تامین 
سرمایه امین )امین( با ۴۸ واحد و سیمرغ )سیمرغ( با ۳۰ واحد تاثیر مثبت بر 

شاخص بورس داشتند.
در مقابل پتروشــیمی پارس )پارس( با یک هزار و ۳۹۵ واحد، پتروشــیمی 
پردیس)شــپدیس( با یک هزار و ۱۷۵ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 
یک هزار و ۳۶ واحد، پتروشــیمی جم )جم( با یک هزار و ســه واحد، معدنی و 
صنعتی گل گهر )کگل( با ۹۸۶ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۹۵۶ واحد، 
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با ۹۳۳ واحد، پاالیش نفت بندرعباس 
)شبندر( با ۷۹۵ واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با ۶۷۹ واحد با 

تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند.

شاخص بورس بر مدار نزول


