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انتظار مورگان استنلی از نفت ۱۰۰ دالری
بانک مورگان استنلی هم مانند مؤسسه های دیگر پیش بینی کرد که قیمت 
نفت خام امســال به ۱۰۰ دالر در هر بشکه می رســد.به گزارش ایلنا از پایگاه 
خبری اویل پرایس، مورگان استنلی انتظار دارد قیمت نفت در نیمه دوم امسال 
به ۱۰۰ دالر برای هر بشــکه برسد، این بانک آمریکایی به آخرین بانک بزرگ 
وال اســتریت تبدیل شــد که بر این باور است قیمت نفت تا پایان سال ۲۰۲۲ 
سه رقمی شــود.مورگان اســتنلی در یادداشــتی اعالم کرد: بازار نفت به سمت 
»کمبود سه گانه« - ذخیره سازی کم، ظرفیت تولید مازاد پایین و سرمایه گذاری 
ناکافی - پیش می رود.این بانک اکنون انتظار دارد قیمت نفت در ســه ماه سوم 
و چهارم ســال جاری میالدی به ۱۰۰ دالر برای هر بشــکه برســد. در برآورد 
پیشــین، این بانک قیمت نفت را در سه ماه سوم و چهارم ۲۰۲۲ به ترتیب ۹۰ 
دالر برای هر بشــکه و ۸۷ دالر و ۵۰ سنت برای هر بشکه پیش بینی کرده بود.

بازارهای کلیدی فرآورده های نفتی )بنزین، ســوخت جت، و گازوئیل( همگی 
نشان دهنده گسترش شدید شکاف، شــرایط پیش بهین )بکواردیشن - قیمت 
محموله های نقدی از قیمت های آتی آن بیشــتر می شــود( و کاهش بی سابقه 
ذخیره سازی است.تحلیلگران مورگان استنلی در یادداشتی نوشتند که هیچ یک 
از اینها نشــانه ضعف بازار نیست.این بانک آخرین مؤسسه سرمایه گذاری است 
که پیش بینی می کند در بحبوحه تقاضای متغیر، کاهش ذخیره سازی و کاهش 
ظرفیت مازاد تولید سازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش 
)ائتالف اوپک پــالس(، - در حالی که این ائتالف تولیدش را افزایش می دهد - 

قیمت نفت به زودی به سمت قلمرو سه رقمی حرکت می کند.

ایران به نفت ۱۰۰ دالری می رسد؟
کارشناس حوزه بین الملل انرژی گفت: بازار نفت تحت تاثیر عوامل مختلف 
به ویژه حمله پهبادی به ابوظبی، احتمال درگیری در مرزهای اوکراین، نامعلوم 
بــودن نتیجه مذاکرات برجام در وین و اوضاع داخلی آمریکا قرار گرفته اســت. 
درهمین حــال اومیکرون آنطور که تصور می رفــت موجب توقف فعالیت های 
اجتماعی و اقتصادی نشــد.محمود خاقانی در گفت وگو با ایلنا، در ارزیابی روند 
صعودی قیمت نفت اظهار داشــت: بازار نفت تحت تاثیر عوامل مختلف به ویژه 
حملــه پهبادی به ابوظبی، احتمال درگیری در مرزهای اوکراین، نامعلوم بودن 
نتیجه مذاکرات برجام در وین و اوضاع داخلی آمریکا قرار گرفته است. درهمین 
حال اومیکرون آنطــور که تصور می رفت موجب توقف فعالیت های اجتماعی و 
اقتصادی نشــد. برخی تحلیل ها هم حاکی از آن است که در طول سال ۲۰۲۲ 
میران تقاضا بر میزان عرضه نفت خام در بازار سبقت خواهد گرفت. این درحالی 
اســت که فقط چند کشــور عضو اوپک می توانند تولید و صادرات بیشتری را 
به بــازار عرضه کنند.وی با بیان اینکه بهای نفت خــام در بازارهای آتی حدود 
۱۲ درصد باال رفت، افزود: دلیل آن این اســت که همه تصور می کنند به علت 
عدم ســرمایه گذاری ها و افزایش تقاضا در آینده نزدیک، بازار با کمبود نفت خام 
روبرو خواهد شــد. برخی از پیش بینی ها حتی قیمت نفت خام در بشکه ای صد 
دالر را غیرممکن نمی دانند.این کارشــناس حوزه بین الملل انرژی تصریح کرد: 
کشــورهائی که می توانند ظرفیت تولید و صادرات را افزایش دهند عربســتان، 
کویت، عراق و جمهوری آذربایجان هســتند، درحالیکه برخی دیگر از کشورها 
نظیر ایران بدلیل اینکه سرمایه گذاری کافی در زمان مناسب نداشته اند ممکن 
است نتوانند در کوتاه مدت تولید و صادرات را افزایش دهند. در آفریقا نیجریه و 
آنگوال درشرایط خوبی نیستند. این درحالی است که تولید نفت خام غیرمتعارف 
مشــهور به شیل اویل هم در سطحی که قبال پیش بینی نشده بود، کاهش پیدا 
کرده اســت. دلیل اصلی را کارشناسان کم شدن سرمایه گذاری در میدان های 
نفتی شیل اویل عنوان کرده اند.وی تاکید کرد: درصورت موفقیت مذاکرات احیای 
برجام جمهوری اسالمی ایران می تواند نقش مهمی را که در گذشته داشت جهت 
تامین امنیت انرژی جهان برای رشد اقتصادی ایفا کند و مصرف کنندگان نهائی 

انرژی برای تولید انرژی در ایران سرمایه گذاری کنند.

ذخایر آب سدهای کشور 
از ۲۰ میلیارد متر مکعب گذشت

 آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشور نشان می دهد با سپری شدن۱۲۲ 
روز از ســال آبی جــاری )ابتدای مهر ماه تا دوم بهمن مــاه(، میزان کل حجم 
آب در مخازن ســدهای کشور حدود ۲۰.۸ میلیارد متر مکعب است که نسبت 
به مدت مشــابه سال آبی گذشــته ۲۲ درصد کاهش نشان می دهد.به گزارش 
ایرنا، وضعیت بارش های کشــور در پاییز چندان مطلوب نبود و میزان بارش ها 
در این فصل بیانگر آن اســت که پاییز ســال جاری آن چنان که پیشتر سازمان 
هواشناسی اعالم کرده بود، یکی از خشک ترین فصل های نیم قرن اخیر بود.اما 
وضعیت در زمستان امســال کمی بهتر شده است و بارش های به نسبت خوبی 
در کشور به وقوع پیوســت.تازه ترین گزارش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران 
خشکســالی نشان از رشد چهار درصدی بارش ها نسبت به دوره بلندمدت دارد.

براســاس گزارش تازه وزارت نیرو، »فیروز قاسم زاده« مدیرکل دفتر اطالعات و 
داده های آب کشــور در این زمینه افزود: بررسی وضعیت سدهای کشور نشان 
می دهد، میزان کل حجم ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهر تا دوم بهمن ماه 
معادل ۸.۶ میلیارد مترمکعب است که کاهشی معادل ۱۸ درصد نسبت به مدت 
مشــابه سال آبی گذشته را نشان میدهد.مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب 
کشور ادامه داد: میزان پُر شدگی سدهای مهمی چون زاینده رود، شمیل و نیان و 
سفیدرود در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۳ درصد، ۱۰۰ درصد و ۲۵ درصد 
است.وی گفت: در استان  های خوزســتان و تهران، میزان پرشدگی مخازن در 

سال آبی جاری به ترتیب در حدود ۴۶ درصد  و ۱۷ درصد است.

آیا دولت از شرکت های حامی  اشتغال بانوان
 پشتیبانی می کند 

امروزه با توجه به حضور بیشــتر زنان در حوزه بازار کار، توانمندسازی زنان 
بویژه افراد سرپرست خانوار از دغدغه های مهم جامعه است. زنان شاغل می توانند 
با حضور در بازار کار نقش مهمی در صنعت و اقتصاد خانواده ایفا کنند در همین 
زمینه دولت با ایجاد سیاست ها و برنامه های منسجم و پشتیبانی از شرکت های 
تولیدی حامی اشتغال زنان می تواند نقش بسزایی ایفا کند. دولت به عنوان متولی 
رفاه اجتماعی وظیفه دارد برنامه ریزی و سیاستگذاری را در حوزه های رفاهی، 
حمایتی و بیمه ای برای ارتقاء رفاه عمومی بویژه در حوزه اشتغال انجام دهد و با 
پشتیبانی از تولیدکنندگان نه تنها می تواند در بخش اشتغالزایی اقدامات موثر 
انجام داد بلکه به تولید کنندگان در بخش افزایش صادرات و پیشــبرد حمایت 
از تولید داخلی کمک مهمی انجام دهد. یکی از سیاســت های کشور در برنامه 
ششم توسعه ملی ایجاد اشتغال ساالنه برای ۹۵۰ هزار نفر بود که پس از تشدید 
تحریم ها و افزایش رکود اقتصادی اجرای این برنامه در حد یک رویا باقی ماند، 
با این حال برخی شرکت ها در جهت ارتقای تولید ملی و حرکت در مسیر ایجاد 
اشتغال پایدار برای حمایت از توسعه کشور گام برداشته اند.برای نمونه در حوزه 
صنعت شــرکت کروز با ایجاد بیش از ۱۲۰۰۰ شغل در صنعت قطعه سازی که 
حدود ۷۰ درصد از آنان را بانوان تشکیل می دهند، سهم قابل توجهی در ایجاد 
اشــتغال پایدار داشته و در یکسال اخیر هم با وجود اینکه شیوع ویروس کرونا 
که مشکالت زیادی را برای صنایع کشور به وجود آورده این شرکت همچنان به 
جذب نیروی انسانی ادامه داده است. به طور کلی می توان گفت که شرکت های 
خصوصی با وجود مشــکالت اقتصادی امسال، سهم خود را برای جهش تولید 
ملی، افزایش تولید و اشــتغال را در صنعت ایفا کرده اند. بخش خصوصی نه از 
دولت طلب حقوق و نه ســرمایه گذاری دارد ولی ایجاد اشتغال که دولت برای 
ایجاد هر شــغل دو میلیارد تومان برآورد کرده است را وقتی توسط این بخش 
صورت می گیرد حداقل انتظار می تواند این باشــد که موانع آنها توســط دولت 
رفع شــود. در صنایع مختلف از جمله شرکت های قطعه ساز سهم عمده ای در 
افزایش اشتغالزایی دارند و عالوه براین در قطع وابستگی صنعت خودرو پیشتاز 
هستند، در همین مورد انتظار می رود دولت به منظور حمایت از تولید داخلی، 
نســبت به صنعت قطعه سازی مساعدت های الزم را مبذول دارد.در کنار دولت، 
انتظار می رود مجلس شورای اسالمی با تصویب قوانین حمایتی از صنعت قطعه 
سازی و تولیدکنندگان حمایت کرده، همانطور که رهبر عالی قدر انقالب نیز بر 
این حمایت از تولید ملی تاکید دارند.ایجاد اشــتغال و داخلی سازی راهی بس 
سخت و مشکل است، از آن ســخت تر ایجاد اشتغال برای بانوان زیرا آنها باید 
بتوانند در کنار فرزندآوری و تربیت نســل آینده خانواده را نیز مدیریت کنند و 
اینجاست که نگاه بهتر و حمایتی از سوی همه سران قوا الزم است، قوه مجریه 
با کمک و تسهیالت خاص قوه مقننه با حمایت و همراه تصویب قوانین حمایتی 
و قوه قضاییــه توجه به حقوق بانوان و ایجادکنندگان شــغل برای بانوان وارد 

میدان شوند.

اخبار انرژی

خودرو

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: 
با این قیمت های باال، کیفیت بسیار کم و بی کرامتی که باید 
در صف های بلندمدت ایســتاد باید یک برنامه و استراتژی 
جدید برای خودرو داشته باشیم، هیچ تردیدی نیست که با 
این ترتیب در مورد خودرو، بازار عراق هم از دست می رود.
یحیی آل اســحاق در گفت وگو با ایلنا در مورد ســفر اخیر 
هیئت تجاری ایران به عراق اظهار کرد: با توجه به شرایطی 
که در عراق با انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به وجود 
آمد، به نظر می رســد روابط اقتصادی ایران با عراق در این 
وضعیت جدید شــکل جدیدی به خود بگیرد. بنابراین الزم 
بود که مطلع شویم وضعیت آتی ما به چه شکل خواهد بود. 
در همین راســتا دو هیات تجاری یکــی به جنوب عراق و 

دیگری به اقلیم کردستان اعزام شد.
 هیاتــی که به جنــوب عراق رفت شــامل رئیس اتاق 
بازرگانی عراق، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تعدادی 
از نمایندگان مجلس، روسای اتاق های مرزی ایران و عراق 
و من به عنوان رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق 
به اضافه تعداد زیادی از فعاالن اقتصادی بود.وی افزود:  در 
این هیئت جلساتی را با وزیر بازرگانی عراق، هیئت سرمایه 
گذاری عراق، صنایع و فعالین اقتصادی این کشور در بغداد 
به صورت ملی و در اســتان های کربال و نجف با روســای 
اتاق های بازرگانی جلســات متعددی داشتیم. نتیجه ای که 
نهایتا به دســت آمد این بود که در گام اول یک موافقتنامه 
بین اتاق های بازرگانی دو کشــور در مورد دعاوی اقتصادی 
منعقد شــد که یک هیئت داوری مشترک قبل از رفتن به 
دادگاه بتواند این دعاوی را حل و فصل کند. خاصیت هیئت 
داوری این است که ضمن آنکه از قوه های قضاییه دو کشور 
تاییدیه دارد اما نیاز به دادگاه و مراحل شــکایت ندارد بلکه 
به صورت داوری توسط هیئتی متشکل از اتاق ایران و اتاق 
عراق حکم صادر می شود که معموال هم در مسائل اقتصادی 
این داوری ها کاراتر از دادگاه اســت. در همه جای دنیا هم 
به همین شکل است.آل اسحاق تصریح کرد: در مورد روابط 
آتی، آنچه مسجل است اینکه تصمیم گیران عراقی به دنبال 
این هســتند که بخــش صنعت عراق را رونــق دهند و به 
جای آنکه تنهــا کاال وارد کنند، واحدهای صنعتی خود را 

توسعه دهند که می تواند به صورت سرمایه گذاری در عراق، 
سرمایه گذاری مشترک ایران و عراق در این کشور یا ایران 
و همچنین در شهرک های صنعتی مرزی باشد. به هرحال 
عالقه مند هستند که به جای واردکننده، تولیدکننده شوند 
یا حتی بتوانند تولید مشــترک داشــته باشیم و آنها صادر 
کنند. ما هم به این هدف عالقه مند هســتیم.وی با تاکید 
بر اهمیت دوجانبه شــدن واردات و صادرات میان ایران و 
عراق، ادامه داد: ما صادراتی معادل ۸ تا ۱۲ میلیارد دالری 
به عراق داشــته ایم ولی واردات ایران از این کشــور در حد 
چند میلیون دالر است. اختالف صادرات و واردات تا حدی 
پایداری را متزلزل می کند. ما هم عالقه مند هستیم که در 

عراق سرمایه گذاری کنیم. 
آنها به صنعت و خطوط تولید ایران عالقه مند هســتند، 
بنابراین جهت گیری به این سو است که ضمن ادامه تجارت 

بتوانیم ســرمایه گذاری هایی در حوزه صنعت را نیز در این 
کشــور داشته باشــیم. در همین راســتا واحدهای بخش 
خصوصی نیــز مذاکراتی ب یکدیگر داشــتند.رئیس اتاق 
مشــترک بازرگانی ایران و عراق همچنیــن در مورد نتیج 
ســفر هیئت تجاری به اقلیم کردســتان بیان کرد: حدود 
۶۰ نفر از فعالین اقتصادی با حضور مســئول کردســتان و 
همچنین دبیرکل اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق به 
اقلیم کردستان سفر داشتند که جلسات مختلفی با وزرا و 
مسئولین آنجا داشتند. مذاکراتی در مورد توسعه صادرات، 
همکاری در حوزه هایی مانند فروشگاه های زنجیره ای، حضور 
فعالین اقتصادی در سیستم توزیع این منطقه و همچنین 
حوزه  فنی و مهندســی و پروژه های اقلیم شــده است.وی 
اضافه کرد: مذاکراتی در مورد صادرات خودرو به این کشور 
صورت نگرفت. یک شــرکت مشترک بین ایران و عراق بود 

که قطعه به این کشــور برده، تولیــد می کردند و صادرات 
هم داشــتیم. البته ظرفیت زیادی بــرای صادرات حتی در 
مواردی مانند تاکســی وجود دارد. امکان توسعه روابط در 
این زمینه امکانپذیر اســت اما باید یک تولید مشترک در 
عراق یا در مرز وجود داشــته باشد چراکه آنها می خواهند 
بــه تدریج در کارهای تولیدی حضور داشــته باشــند.آل 
اسحاق متذکر شــد: به هر میزان که عراق امن تر می شود، 
رقبای بیشــتری در این کشور حضور پیدا می کنند. لذا من 
به تولیدکنندگان به خصوص تولیدکنندگان ماشــین آالت 
صنعتی و ســرمایه گذاری صنعتی پیشنهاد می کنم که از 
این بازار اســتفاده کنند. زمینه در حال آماده شدن است و 
ما نیــز مذاکراتی در مورد مقدمات نظام بیمه ای و تضمین 
خواهیم داشت تا فعاالن اقتصادی در حوزه های مختلف از 
تضمین بهتری برخوردار باشــند. در مورد مســائل مربوط 
به گمرک، اســتاندارد، نقل و انتقاالت پول، روادید و ... نیز 
مذاکراتی انجام شــده است.وی در پاسخ به سوالی در مورد 
اظهارات چندی پیش مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس، 
مبنی بر نارضایتی عراقی ها از خودروهای ایرانی خاطرنشان 
ســاخت: نارضایتی از خودروهای تولید ایران در خود ایران 
هم وجود دارد و نیازی به عراق ندارد. تصادف بهبهان خود 
نشانگر همین موضوع است که خودروهای ما از نظر کیفیت 
وضعیت خوبی ندارند. وزیر صمت هم که حامی خودروسازان 
بود، اعالم کرد که از نظر قیمت و کیفیت بدترین شــرایط 
در خودروســازی حاکم اســت. نه تنها در ایربگ بلکه در 
بخش های مختلف تمهیدات الزم در نظر گرفته نشده است 
و خطرات بسیار زیادی در این مورد وجود دارد.وی در پایان 
اضافه کرد:  در بازار عراق یا هرجای دیگری مردم برای خرید 
به خصوص در مورد کاالهای زمان دار نیاز به کیفیت، قیمت 
مناســب و خدمات پس از فروش دارند. اگر خودروســازان 
مــا تغییر و تحــول ندهند، چه در داخــل و چه در خارج 
کشــور مردم تا حدی  تحمل می کننــد. با این قیمت های 
باال، کیفیت بســیار کم و بی کرامتــی که باید در صف های 
بلندمدت ایســتاد، باید یک برنامه و استراتژی جدید برای 
خودرو داشته باشیم، هیچ تردیدی نیست که با این ترتیب 

در مورد خودرو، بازار عراق هم از دست می دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق مطرح کرد

بااینکیفیتخودروها،بازارعراقراازدستمیدهیم

رئیس ســازمان توســعه تجارت از افزایش 
قابــل توجه میزان صادرات کشــور در ســال 
جاری خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی های 
انجام شــده عدد صادرات به ۴۵ میلیارد دالر 
می رســد.به گزارش ایسنا، علیرضا پیمان پاک 
در نشســت خبری بیان کرد: خوشبختانه در 
ماه های گذشــته اقدامات قابــل توجهی برای 
افزایش میزان صادرات کشــور انجام شده که 
به شــکل همزمان بهبود تراز تجــاری را نیز 
دنبال می کنــد. پیش بینی ما این اســت که 
همانند آمار ۹ ماهه صادرات تا پایان ســال نیز 
روند افزایشــی خود را ادامه دهد.وی با اشاره 
به برخــی چالش های پیــش روی صادرات در 
ســال جاری بیان کرد: ما در ســال ۱۴۰۰ در 
دو بازار مهم افغانستان و ترکیه با چالش هایی 
مواجه شــدیم که این موضوع می توانســت به 

کاهش آمار صادراتی کشــور منجر شــود. اما 
با این وجود با توجه به همدلی شــکل گرفته 
میان دولــت و صادرکنندگان بــه آمار نهایی 
خللی وارد نشــد.رئیس سازمان توسعه تجارت 
با بیــان این که برخی سیاســت های غلط در 
دولت گذشــته باعث افت صادرات شــده بود، 
تشــریح کرد: مــا در این حوزه با مشــکالتی 
همچون کارت های بازرگانــی اجاره ای روبه رو 
شــدیم که به وجه ی صادرکنندگان آسیب زد 
و حتی باعث شــد تعــدادی از صادرکنندگان 
برتر کشور خانه نشین شــوند. اما با این وجود 
ما در ماه های گذشــته تالش کردیم با افزایش 
حمایت و کنــار زدن موانع راه را برای افزایش 
صادرات باز کنیم.پیمان پاک با اشاره به سرعت 
گرفتن روند بازگشت ارز به کشور تاکید کرد: با 
تنوع بخشیدن به مسیر بازگشت ارز و همچنین 

همســو کردن سیاســت های ارزی و تجاری 
خوشبختانه میزان بازگشت ارز به کشور ۱۰ تا 
۱۵ درصــد افزایش یافته و امیدواریم این روند 
ادامه پیدا کند. همچنین به شکل همزمان ۶۲۰ 
پرونده تهاتر کاال نیز به بانک مرکزی ارســال 
شــده تا شــیوه های صادراتی ایران نیز متنوع 
شــود.وی با بیان این که برای توسعه صادرات 
نیاز به دنبال کردن اســتانداردهای بین المللی 
وجود دارد اظهار کرد: ما چه در حوزه نهاده ها و 
چه در حوزه تولید باید کیفیت محصوالت مان 
را به اســتانداردهای بین المللی نزدیک کنیم. 
خوشــبختانه طی این مــدت اقدامات مثبتی 
صــورت گرفتــه و روند بین المللی شــدن در 
حوزه های مختلف دنبال می شود.رئیس سازمان 
توسعه تجارت درباره  موضوع بازگشت کاالهای 
صادراتی ایران از برخی مقاصد نیز توضیح داد: 

درصد این کاالهای برگشتی بسیار پایین است. 
اما ما تــالش می کنیم که این عدد نیز کاهش 
یافته و کاالهای ایرانی بــا افزایش کیفیت در 
بازارهای بین المللی توان رقابت داشته باشند. 
ما از هر اقدامی برای توســعه صادرات و بهبود 
زیرســاخت های صادراتی اســتقبال می کنیم 
و در تمامی ایــن حوزه ها بــه دنبال کمک به 
همچنین  هســتیم.وی  کشور  صادرکنندگان 

درباره تجارت مشــترک ایران و روســیه نیز 
اظهار کرد: تا پیش از این ســهم ایران از بازار 
روسیه بســیار محدود بود، اما اخیرا در حوزه 
صیفی جات، کاالهای ایرانی ســهم بیشــتری 
را از بازار این کشــور در اختیار گرفته اند و ما 
می توانیم در یک برنامه چهارســاله با افزایش 
۱۵ برابری سهم صادرات ایران به روسیه را به 

حدود ۷.۵ میلیارد دالر برساند.

رئیــس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشــت: مقامات باید 
زمینه هــای تهاتر بین ایــران و برزیل را ایجــاد کنند اگر 
پتروشیمی صادر می کنیم، می توانیم خوراک دام بیاوریم.به 
گزارش ایلنا، غالمحسین شافعی در سیمنار روابط تجاری 
ایران و برزیل اظهار کرد: برزیل برای ما از گذشــته اهمیت 
ویژه ای بخصوص در تامین کاالهای اساســی داشته است 
همچنین پهناوری و جمعیت این کشــور آن را به یک بازار 
جذاب برای ما تبدیل کرده است، گرچه تنها چهار سال از 
تشکیل اتاق مشــترک بازرگانی ایران و بزریل می گذرد اما 
اولین اتاقی بود که در کشــور مقصد دفتر خود را تاسیس 
کرد.وی افزود: روابط دو کشــور پیشینه بیش از صد ساله 
دارد و روابط تجاری چند میلیــارد دالری توازن اقتصاد و 
سیاست را به نفع اقتصاد بر هم زده است. گروه های ذی نفوذ 
در اقتصاد برزیل مانند بخش خصوصی و سندیکاها به حفظ 
ارتبــاط با ایران در دوره تحریم تاکید داشــتند آنها روابط 
خــود را در دوران تحریم نه تنها حفظ کردند بلکه افزایش 
دادند.رئیــس اتاق بازرگانی ایــران تصریح کرد: با توجه به 
حجم قابل توجه تجارت بین دو کشــور در ســال ۹۶ اتاق 
مشــترک بازرگانی را تشکیل دادیم در سال ۲۰۲۰ واردات 
مســتقیم ایران از برزیل ۱.۱۵ میلیــارد دالر بوده که در 
مقابل صادرات به این کشــور تنها ۱۱۶ میلیارد دالر بوده 
اســت. در ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۱ ، ۱.۷ میلیارد دالر واردات 
مســتقیم از برزیل داشــته ایم. مهمترین اقالم وارداتی ما 
کاالهای اساســی، ذرت، سویا، روغن، شکر، گوشت و قهوه 
بوده است گرچه ظرفیت های معدنی و صنعتی بزریل کمتر 
مورد توجه قرار گرفته اســت.وی اضافه کرد: واردات ایران 

از برزیــل ۵۵ درصد کاهش و صادرات ۱۱۰ درصد افزایش 
را تجربه کرده اما همچنان توازن مناســبی بین واردات و 
صادرات وجود ندارد. جاده تجــارت باید جاده ای دوطرفه 
باشــد می توانیم همکاری هایی در حوزه پتروشیمی صنعت 
دارو ، حمل و نقل، پزشــکی و حوزه دانش بنیان داشــته 
باشــیم.وی با اشــاره به اهمیت تهاتر بین دو کشور گفت:  
مقامات باید زمینه های تهاتر بین ایــران و برزیل را ایجاد 
کنند اگر پتروشیمی صادر می کنیم، می توانیم خوراک دام 
بیاوریــم. برای صادرات دو مانع اصلــی داریم که مانع اول 
حمل و نقل اســت. بارگیری مجدد در کشور ثالث بخشی 
از مزیت رقابتی کاالی ایرانی را گرفته و هزینه تمام شــده 
را افزایش می دهد. خط مســتقیم کشتیرانی  و خط هوایی 
تهران ســائوپائولو باید مورد توجه قرار بگیرد.شافعی ادامه 
داد: مورد دوم عدم وجود موافقت نامه پایه تجاری ترجیحی، 
عدم اخذ مالیات مضاعف یا آزاد بین دو کشور است. مبنای 
تجارت بر اساس موافقت نامه ها است متاسفانه ما هیچ گونه 
موافقت نامه ای با برزیل نداریم و این موضوع باید در دستور 
کار دو کشور قرار گیرد که می تواند تحولی در روابط ایران 
و برزیل باشد.رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان خاطرنشان 
کرد: اتاق بازرگانــی ایران با کنفدراســیون صنایع برزیل 
موافقت نامه ای را به امضا رساند. درخواست ما از سفیر برزیل 
در ایــران احیای این موافقت نامه  اســت و امیدواریم که با 
حمایت دولت مانند امضای موافقت نامه ها و تالش اتاق های 

بازرگانی شاهد توسعه روابط تجاری ایران و برزیل باشیم.
هزینه حمل کاال از برزیل دو برابر شده است

رئیس اتاق بازرگانی ایران و برزیل اظهار داشت: برخی از 

کشورها در کشت فراسرزمینی ۳۰ سال از ما جلوتر هستند. 
ما می توانیم زمین را در کشورهای برزیل و روسیه خریداری 
و محصوالت کشاورزی را در این کشورها کشت و برداشت 
کنیم. می توان برنج شمال را که در ایران بسیار خریدار دارد 
اما به دلیل کم آبی کشت آن دشوار است را به برزیل ببریم 
و آن را وارد کنیم.به گزارش ایلنا، سیدفخرالدین عامریان، 
»سمینار بررسی فرصت های تجاری ایران و برزیل« با بیان 
اینکه در دوره تحریم ها، برزیل همکاری های اقتصادی خود 
را با ما ادامه داد، اظهار داشــت: میزان واردات مواد غذایی 
از برزیل ۵ میلیارد دالر است. این در حالی است که کمتر 
از ۱۰۰ میلیون دالر کاال از ایران به برزیل صادر می شــود.

وی با بیان اینکه برزیل یک کشــور مســتعد برای فروش 
کاالهای تولیدی ما محسوب می شود، گفت: تولیدکنندگان 
ایران از بازار برزیل مغفول شــده اند و شــاید به دلیل عدم 
آشــنایی آنها با بازار این کشور باشد. همچنین دورِی راه را 
نیــز می توان معلول این بی توجهی در نظر گرفت به همین 
دلیل تا به امروز برزیل جزء کشــورهای هدف صادراتی ما 
نبوده است.عامریان ادامه داد: نهاده های دامی، شکر، سویا، 
ذرت، گوشــت و مــرغ از برزیل وارد می شــود و کاالهایی 
همچون فرش، خشــکبار، خرما و مواد پتروشــیمی به این 
کشــور صادر می شــود. باید بگویم تراز تجاری با برزیل به 
نفع برزیل مثبت است. اتاق ایران و برزیل با هدف افزایش 
تمایل تولیدکنندگان داخلی برای صادرات کاالهای خود به 
این کشور شروع به کار کرده است.رئیس هیات مدیره اتاق 
مشــترک بازرگانی ایران و برزیل با بیان اینکه ۲ ماه پیش 
این اتاق در برزیل احداث شــده است، توضیح داد: گمرک 

صدور گواهینامه مبدأ را به اتاق ایران و برزیل محول کرده 
اســت. باید بگویم که واردات کار دشواری نیست و با یک 
تلفــن می توان زمینه های واردات از برزیل را هموار کرد. ما 
باید بیشــتر تالش کنیم که بر روی صادرات کاالهای خود 
متمرکز شــویم. ما در اتاق به دنبال راه اندازی شبکه حمل 
و نقل دریایی و خطوط مستقیم کشتیرانی هستیم. کراس  
استاف باعث شــده هزینه حمل و نقل کاال از برزیل برای 
تولیدکنندگان داخلی دو برابر شــود. باال بودن نرخ حمل و 
نقل، قدرت رقابت ما با کشورهایی همچون چین و ترکیه را 
کاهش داده است.عامریانی با بیان اینکه مشکالت تهاتر حل 
شده است، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی های خوبی در این 
زمینه صورت گرفته اســت و می توانیم تهاتر با برزیل را به 
شکل جدی دنبال کنیم.وی با اشاره به کشت فراسرزمینی 
در برزیل بیان کرد: برخی از کشورها در کشت فراسرزمینی 
۳۰ ســال از ما جلوتر هســتند. ما می توانیــم زمین را در 
کشــورهای برزیل و روســیه خریداری کنیم و محصوالت 
کشاورزی را در این کشورها کشت و برداشت کنیم. می توان 
برنج شــمال را که در ایران بسیار خریدار دارد اما به دلیل 
کم آبی کشــت آن دشوار اســت را به برزیل ببریم و آن را 
وارد کنیم.رئیس هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و برزیل در پایان گفت: تالش برای خطوط اعتبارات بانکی 
بین ایران و برزیل باید صورت بگیرد. درســت است که دو 
بانــک برزیلی با ما همکاری دارند امــا این بانک ها به نفع 
ما عمل نمی کنند و ســود بیــش از ۲ درصد از ما دریافت 
می کنند. این در حالی اســت که در بســیاری از مراودات 

تجاری، بازرگان ۲ تا یک درصد سود عایدش می شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت:

صادرات امسال به ۴۵ میلیارد دالر می رسد

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

می توانیم محصوالت پتروشیمی  را با خوراک دام تهاتر کنیم

مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری توسعه معادن و 
فلزات گفت: پرتفوی کلی تجلــی، یک نگاه جدید به 
بازار سرمایه ارائه داد تا از طریق سرمایه های موجود در 
این بازار، پروژه ها را تجهیز و به مرحله تولید برسانیم و 
به همین منظور پروژه های منتخب مانند پروژه گندله 
سازی صبانور و کنستانتره سازی فوالد شرق خراسان 
کــه عمدتاً در حوزه فــرآوری بودند انتخاب شــدند.

به گزارش ایلنا، امیرحســین نادری در حاشیه مراسم 
بازگشــایی نماد تجلی و در جمع خبرنگاران با تاکید 
بر زیاد بودن بازده ســرمایه گذاری و کوتاه بودن دوره 
بازگشــت ســرمایه این پروژه ها، از اضافه شــدن سه 
شرکت فوالد کردســتان و معدن زغالسنگ گلندرود 
و شــرکت اکتشافی تجلی صبا به مجموعه تجلی خبر 
داد و تصریح کرد: بررســی ها نشــان از افزایش قیمت 
جهانی زغال ســنگ و کک دارد و حوزه زغال سنگ از 
بخش های پربازده معدنی کشــور است به طوریکه بر 
اســاس مطالعات مربوط به اهمیــت عناصر حیاتی و 
استراتژیک دنیا، افزایش اهمیت اقتصادی زغال سنگ 
بیشــتر از طال بوده است.نادری ضمن تشکر از اعتماد 
ســهام داران به شرکت تجلی، بر حمایت »ومعادن« از 
پروژه های این شــرکت تاکید و عنوان کرد: پروژه های 

تعریف شــده در شرکت تجلی عمدتاً در حوزه گندله، 
ســنگ آهن و فرآوری فوالد است که در موقعیت های 
خوب کشــور ایجاد شــده و بازدهی خوبــی دارند و 
گزارش پیشــرفت این پروژه ها در بازه های ســه ماهه 
به بازار ســرمایه ارائه خواهد شــد.مدیرعامل شرکت 
ســرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در بخش دیگر 
صحبت های خــود در توضیح برنامه های اکتشــافی 
»ومعادن« با اشــاره به تأسیس یک شرکت تخصصی 
در حوزه اکتشــافی گفت: با توجه بــه نیاز زنجیره در 
بخش اکتشاف، سرمایه گذاری در این بخش در دستور 
کار قرار گرفت و با تجمیع نیروی انسانی متخصص در 
کنار تجهیزات به روز در این شرکت، به زودی گزارشاتی 
خوبی در این حوزه منتشــر می کنیم.وی با اشــاره به 
آغاز عملیات اکتشــافی در پهنه اردبیــل، از احتمال 
شناسایی ذخایر مناسب پلی متال و سنگ آهن در این 
منطقه خبر داد و اظهار داشت: اقداماتی که در صبانور 
انجام شد نشــان داد در غرب کشور ذخایر قابل توجه 
سنگ آهن وجود دارد و منطقه مستعد کشف این ماده 
معدنی است بر همین اســاس و متناسب با مطالعات 
اولیه، عملیات اکتشــاف در حال انجام است و تا امروز 

نتایج قابل قبولی حاصل شده است. 

عضــو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشــت:  به زودی 
تهاتر با پاکستان آغاز می شود و قرار است هیاتی از این 
کشور به اتاق بازرگانی زاهدان بیایند تا در این مورد و 
همچنین تجارت آزاد بین دو کشــور مذاکره شود.لعل 
محمد بلوچ زهی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
در مورد آخرین وضعیت تهاتر ایران و پاکستان اظهار 
کرد: به زودی موضوع تهاتر شــروع می شود. قرار است 
که هیئتی از پاکستان به اتاق بازرگانی زاهدان بیایند 
تا در این مورد و همچنین تجارت آزاد بین دو کشــور 

مذاکره شود. 
از پاکســتان کاالهایــی مانند موز، انبــه، پارچه و 
کاالهای اساســی مانند برنج ... وارد می شود و از طرف 
مقابل کاالهایی مانند سیب درختی،  خرما، محصوالت 
پتروشــیمی و کاشی و ســرامیک به این کشور ارسال 
می کنیم که در این موارد می توانیم تهاتر داشته باشیم.

وی افزود: در مورد شرایط تهاتر مذاکره شده و شرایط 
فراهم اســت، در صورتی که این ســفر انجام شــود و 
شرایط استانی مورد بررسی قرار بگیرد امیدوار هستیم 
که تهاتر بین دو کشور کلید بخورد. قرار بود این سفر 
در اول دی ماه انجام شــود اما هنوز این اتفاق نیافتاده 
اســت. موضوع تهاتر در تهران مصوب شده اما در این 

سفر قرار است در مورد شروع کار صحبت شود. رئیس 
بانک مرکزی هم باید در این مورد جزییات را مشخص 
کند.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان بیان 
کرد:  قطار پاکســتان- ایران- استانبول افتتاح شده و 
اولین ســفر حدود ۴۵ روز پیش از پاکستان به ایران و 
سپس از ایران به استانبول انجام و اولین محموله کاال 
به این شهر رسید. امیدوار هستیم که این کار به صورت 
مستمر ادامه داشته باشد. پاکستان هم برای ادامه این 

روند مصر است. 
تاکنون تنها این یک ســفر بــوده و برای ادامه کار 
برنامه ریزی درحال انجام است.وی همچنین در پاسخ 
به ســوالی در مورد اینکه آیا مشکل برگشت خوردن 
کاال در مورد پاکســتان نیز وجــود دارد یا خیز گفت:  
خوشــبختانه چنین مشکلی با پاکســتان نداشته ایم 
و در مقابــل هم هیچ یک از کاالهــای وارداتی از این 
کشور دچار مشکل نبوده است.به گزارش ایلنا، پیشتر 
مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت 
پیــش از این در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در 
این مــورد گفته بود: از طرف مــا آمادگی کامل برای 
شروع تهاتر وجود دارد چراکه قوانین و مقررات کشور 

اجازه تهاتر را می دهند.

بزودی تهاتر پاکستان و ایران آغاز می شودتشکیل بزرگ ترین کنسرسیوم معدنی کشور


