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بازار انرژی

نفت برنت به پایین  ۱۰۰دالر سقوط کرد
قیمت نفت روز ســه شنبه پس از آن که ســرمایهگذاران دورنمای تیره
تقاضا برای ســوخت را هضم کردند ،دوباره کاهش یافت.به گزارش ایســنا،
بهای معامالت نفت برنت  ۷۷ســنت معادل  ۰.۸درصد کاهش پیدا کرد و به
 ۹۹دالر و ۲۶سنت در هر بشکه رسید.
نفت برنت روز دوشــنبه در مقطعی به رکورد پایین  ۹۹دالر و  ۹ســنت
ســقوط کرده بود که پایینترین رکورد از  ۱۵ژوئیه بود و نهایتا ،با سه دالر
و  ۹۴ســنت کاهش بسته شده بود.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت
آمریکا با  ۶۷سنت معادل  ۰.۷درصد کاهش ،به  ۹۳دالر و  ۲۲سنت در هر
بشکه رسید .شاخص نفت آمریکا روز گذشته با چهار دالر و  ۷۳سنت کاهش
بسته شــده بود.ادوارد مویا ،تحلیلگر ارشد شرکت  OANDAدر این باره
گفت :قیمتهای نفت پس از آماری که افت فعالیت کارخانهای را نشان داد و
نگرانیها از حرکت اقتصاد جهانی به ســمت رکود را تشدید کرد و همچنین
تحت تاثیر انتظارات برای افزایش تولید نفت پس از فصل درآمدهای بســیار
خوب شرکتهای نفتی ،ریزش کرد.
پس از انتشــار نظرسنجیها در آمریکا ،اروپا و آســیا که نشان داد روند
رشــد فعالیت کارخانهای در ژوئیه آهسته شده است ،نگرانیهای رکود روز
دوشنبه تشدید شد .ضعیف شــدن تقاضا و برقراری قرنطینههای کووید در
چین ،فعالیت تولیدی را آهســته کرد.قیمتهــا در حالی کاهش پیدا کرده
است که فعاالن بازار منتظر نتیجه دیدار روز چهارشنبه تولیدکنندگان اوپک
و متحدانشان شامل روسیه ،برای تصمیم گیری درباره سطح تولید سپتامبر
هســتند.دو منبع در اوپک پالس اظهار کردند :در دیدار ســوم اوت وزیران
اوپک پالس ،درباره افزایش مالیم تولید نفت بحث خواهد شــد در حالی که
سایرین گفتند تولید احتماال ثابت میماند.
این دیدار پس از ســفر ماه گذشــته جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا به
عربستان سعودی برای متقاعد کردن تولیدکنندگان خاورمیانه برای افزایش
تولید برگزار میشود.بر اســاس گزارش رویترز ،تحلیلگران شرکتهایتونگ
فیوچرز گفتند :روند صعودی قیمتهای نفت به تدریج ضعیف شــده اســت.
به محض این که وضعیت عرضه و تقاضا ،ســیگنالهای بیشتری از وخامت
اوضاع را نشــان دهد ،نفت احتماال پرچمدار سقوط قیمت در میان کاالهای
دیگر خواهد شــد.خبرنگار فاکس بیزنس مدعی شــد عربستان سعودی در
دیدار هفته جاری وزیران اوپک پالس ،از افزایش تولید حمایت خواهد کرد.
این خبرنگار در توییتی نوشــت :ملک ســلمان بن عبدالعزیز ،پادشــاه
عربســتان ســعودی در دیدار  ۱۶ژوئیه به جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا،
درباره افزایش تولید نفت اطمینان داده اســت.کاخ ســفید اعالم کرده است
انتظار دارد تولیدکنندگان بزرگ نفت اوپک پالس پس از ســفر ماه گذشته
رئیــس جمهور آمریکا به خاورمیانه ،تولید نفــت را افزایش دهند.فیصل بن
فرحان ،وزیر خارجه عربستان سعودی اعالم کرد در نشست سران کشورهای
عرب و آمریکا ،درباره نفت بحث نشد و اوپک پالس همچنان به ارزیابی بازار
ادامه داده و آنچه ضروری اســت ،انجام میدهد.هشــت منبع آگاه در اوپک
هفته گذشته به رویترز گفتند :احتمال دارد افزایش مالیم تولید نفت در این
نشست مورد بررسی قرار گیرد .با این حال منابع آگاه پیشتر خبر داده بودند
نرخ پایبندی اوپک پالس به توافق کاهش تولید از  ۲۵۶درصد در مه و ۲۲۰
درصــد در آوریل ،به  ۳۲۰درصد در ژوئن افزایش پیدا کرد .این گروه ۲.۸۴
میلیون بشکه در روز کمتر از سطح هدف گذاری شده ،نفت تولید کرد.اکثر
اعضای اوپک با کمبود ســرمایه گذاری به دلیل افت قیمت نفت در سالهای
گذشته و همچنین فشار سرمایه گذاری برای رها کردن سوختهای فسیلی و
یافتن منابع انرژی پاک ،روبرو شدهاند.
نشســت وزیران اوپک پالس چهارشــنبه هفته جاری برگزار میشود.در
همین حال ،نتایج نظرســنجی ماهانه رویترز نشان داد اوپک در ژوییه ۳۱۰
هزار بشکه در روز نفت بیشتری برای جبران افت عرضه نیجریه و لیبی تولید
کرده است و اعضای این گروه حدود  ۶۰درصد از افزایش تولید هدف گذاری
شده تحت توافق اوپک پالس را محقق کردند.
جوابیه

جوابیه سازمان برنامه و بودجه
به گزارش «مردمساالری»
گزارشــی با عنوان «اختالف در اعالم آمارها ،این بار در قیمت مســکن»
مورخ  1401/05/10در روزنامه مردم ساالری منتشرشده؛ که سازمان برنامه
و بودجه برای شــفاف سازی و تنویر افکار عمومی جوابیه ای را منتشر کرده
است که به اطالع خوانندگان میرسد.در ابتدای این جوابیه آمده است:
اختالف آماری در اعالم قیمت مسکن درکار نیست؛ دالیل اختالف اعداد،
تفاوت در شــیوه میانگینگیری استبا انتشار میانگین قیمت مسکن هر متر
خانه در شــهر تهران توسط مرکز آمار و بانک مرکزی برخی رسانهها تفاوت
عددی اعالم شــده را اختــاف در آمارها عنوان کردنــد در حالی که دلیل
تفاوت اعداد ارائه شــده توســط مرکز آمار با بانک مرکزی تفاوت در شیوه
میانگینگیری اســت.با توجه به اینکه بخش مســکن و سرپناه ،از مهمترین
حوزههای اقتصاد کشور میباشد و با توجه به نیاز مبرم به آمارهای با کمیت و
کیفیت قابلاتکا در این حوزه ،مرکز آمار ایران بهعنوان مرجع رسمی آمارهای
کشور ،اقدام به تولید و انتشار آمارهای این حوزه نموده است.مرکز آمار ایران
در حوزه قیمت واحدهای مســکونی ،هر ماه به ارائه گزارشــی با ویژگیهای
زیر میپردازد:
 -1تنها منبع تهیه این گزارش دادههای خام ثبت شــده در سامانه ثبت
معامالت امالک و مستغالت کشور است که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی،
هر دو از این منبع برای انجام محاسبات استفاده مینمایند.
 -2مرکــز آمار ایران به ارائه  2نوع میانگین قیمت (حســابی و موزون)
و یک مورد شــاخص قیمت آپارتمانهای مبادله و ثبت شــده در ســامانه
میپردازد .در حالی که گزارش تهیه شــده توســط بانک مرکزی تنها شامل
میانگین حسابی میباشد .هر یک از این میانگینها کارکرد و استفاده منحصر
به فردی دارند .گــزارش مرکز آمار ایران همه نیازهــای کاربرهای مختلف
ممکن را پوشش داده است.
• روش میانگین حســابی به متراژ واحدهای مبادله شده در دوره زمانی
مدنظر توجهی نداشته و به همه واحدهای مسکونی (چه بزرگ و چه کوچک)
به یک دید مینگرد و وزنی برابر میدهد.
•روش میانگین موزون تفاوت متــراژ واحدهای مورد مبادله را در قیمت
ثبت شــده در نظر میگیرد بهنحویکه هر واحد متناسب با متراژ در تعیین
میانگین قیمت منطقه وزن میگیرد .بانک مرکزی به این نحوه محاسبه مهم
توجهی نداشته است.
•شاخص قیمت آپارتمانهای مسکونی ،با استفاده از روش هدانیک (تعدیل
کیفی) محاســبه میشود و مناسب تعیین دقیق تورم در حوزه آپارتمانهای
مسکونی مورد مبادله در هر دوره است .در این راستا از میانگینهای نامبرده
نمیشــود (به علت ناهمگن بودن آپارتمانهای معامله شــده در هر دوره)
اســتفاده نمود زیرا تغییرات قیمت را بهدرستی نشــان نمیدهند اما چون
در شــاخص قیمت اثرات تغییر کیفیت از منابع اطالعاتی زدوده شده است،
شاخص دقیقی برای محاسبه تورم این حوزه محسوب میشود.
-3تفاوت بین متوســط قیمت حسابی اعالم شده توسط مرکز آمار ایران
و بانک مرکزی که از روشــی مشابه استفاده کردهاند ،تقریباً  1میلیون تومان
بوده است .اما رسانهها بهاشتباه به مقایسه میانگین قیمت موزون مرکز آمار
ایران و میانگین قیمت حســابی بانک مرکــزی پرداختهاند که این خطا در
مقایسه دو نوع متوسط قیمت متفاوت منجر به سوءبرداشت پیشآمده شده
است.
 -4بر اســاس اطالعات خام ثبت شده در سامانه ثبت معامالت امالک و
مســتغالت کشور ،در تیرماه سال  1401در مناطق  19و  20شهر تهران به
ترتیب تنها  8و  11مورد معامله در سامانه ثبت شده است .این تعداد محدود
معامالت امکان محاســبه متوســط قیمت منطقه را نمیدهد لذا قیمت این
مناطق در محاسبه مرکز آمار لحاظ نشده است .این نکته در گزارش منتشر
شــده توسط مرکز آمار قابلمالحظه است .با توجه به پایینتر بودن میانگین
قیمت این مناطق از میانگین قیمت شهر تهران ،لذا عدم حضور این قیمتها
در محاسبات ،باعث بیشــتر شدن اندک متوسط قیمت مرکز آمار نسبت به
گزارش بانک مرکزی شده است.
-5مرکز آمار ایران با استفاده از اطالعات طول و عرض دقیق جغرافیایی
در اختیار ،اقدام به پاالیش و ادیت آدرسهای اســتخراج شده از سامانه ثبت
معامالت امالک و مســتغالت کشور و لحاظ نمودن آنها در مناطق صحیح
خود مینماید .اما این امکان برای بانک مرکزی محیا نیست؛ لذا این نکته نیز
باعث بروز اختالفاتی در میانگین قیمتهای محاســبه شده در سطح مناطق
و کل شهر تهران بین دو دستگاه شده است.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد

کاهش ۵۰درصدی قاچاق کاالهای اساسی در ۴ماهه نخست امسال

نتایج مثبت تصمیم دولت در حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی با
کاهش چشمگیر قاچاق کاالهای اساسی به خارج از کشور
و صفر شــدن قاچاق عمده آرد و روغن در  ۴ماه نخســت
امسال مشخص شد.
مصطفی پورکاظم شایســته در گفتوگو با ایرنا با بیان
اینکه اضطــرار جدی دولت در چهار ماه گذشــته قاچاق
خروجی بود ،اظهــار کرد :با اجرای طــرح مردمی کردن
یارانهها که تصمیم درســتی بود و بــرای جامعه منفعت
به دنبال داشــت ،مایحتاج مردم و کاالهای اساســی مورد
نیاز که این روزها در عرصه بینالمللی هم سختتر تامین
میشوند ،مورد توجه قرار گرفت.
وی با اشــاره به اجرای طرح مردمی کــردن یارانهها و
حــذف ارز ترجیحی ،افزود :به همین دلیل رســیدگی به
قاچاق عمومــی اولویت قرار گرفت تا بــه نقطه ثباتی در
این بخش برســیم و با اقدامات انجام شــده توانستیم در
همین آغاز کاهش  ۵۰درصدی را تجربه کنیم.شایســته با
بیان اینکه مدیریت قاچاق سوخت میتواند اتفاق بزرگی را
برای کشــور رقم بزند ،خاطرنشان کرد :با کمک سیستمها
و سامانهها میتوانیم یک تا دو میلیارد دالر به دولت کمک
کنیم و قاچاق را به حداقل برسانیم.
معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ســتاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه طرح ایجاد مانع برای قاچاق
خروجــی همچنان ادامه دارد ،گفت :با تغییر قیمت ارز که
موجــب تفاوت فاحش نرخ کاالها در بــازار داخل و خارج
میشــود ،قاچاق نیز افزایش مییابد و امکان دارد اجرای

طرحها را بیاثر کند.وی بیان کرد :با دســتیابی به تعادل
اقتصادی میتوانیــم قاچاق را کنتــرل و مدیریت کنیم،
همانطور که تاکنون قاچاق مایحتــاج عمومی (کاالهای
اساســی) را کاهش دادیــم و بهعنوانمثــال روغن و آرد

دیگر بهصورت عمده از کشــور خارج نمیشود.شایسته با
بیــان اینکه مبارزه با قاچاق کاال و ارز در دولت ســیزدهم
با نگاه کارشناســی،معطوف به اقدام و به نتیجه رســاندن
ماموریتها پیگیری میشــود ،تصریح کــرد :در این دوره

تراتزیت خارجی  ۴ماهه با رشد ۳۱درصدی به  ۵میلیون تن رسید
ســخنگوی گمرک گفت :کاالهای عبوری خارجی
از مســیر کشــورمان طی چهار ماه نخست امسال ،به
چهار میلیون و 921هزار تن رسید که نسبت به مدت
مشــابه 31درصد افزایش داشته است.به گزارش ایلنا؛
سید روح اله لطیفی،سخنگوی گمرک اظهار داشت :از
ابتدای امسال تا پایان تیرماه شاهد تداوم رشد تراتزیت
خارجی از مسیر ایران بودیم.وی افزود :گمرک منطقه
ویژه شهید رجایی در استان هرمزگان ،با پذیرش ورود
یــک میلیون و  727هزار تن کاالی عبوری خارجی و
رشــد 44.5درصدی نسبت به مدت مشابه در جایگاه
نخست قرار گرفته است و گمرک پرویزخان در استان
کرمانشاه با پذیرش ورود 582هزار تنی کاالی خارجی
برای عبور از کشورمان و رشد 141درصدی و گمرک
باشماق در استان کردستان با ورود 448هزار تن کاالی
ترانزیتی و کاهش 30درصدی نسبت به 4ماه نخست
ســال قبل در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.لطیفی
در خصــوص رتبههای چهارم تــا هفتم ورود کاالی
ترانزیتی خارجی توضیح داد :گمرک بازرگان در استان
آذربایجان غربی با پذیرش 410هزار تن کاالی ترانزیتی
عبوری از ایران و رشد 9درصدی ،گمرک سرخس در
استان خراسان رضوی با پذیرش 332هزار تن و کاهش
40درصدی،گمرک بیله ســوار در اســتان اردبیل با
پذیرش 245هزار تنی و رشد 88درصدی،گمرک جلفا

در استان آذربایجان شرقی با پذیرش 217هزار تنی و
رشد 61درصدی در رتبههای چهارم تا هفتم پذیرش
کاالهای عبوری خارجی از مســیر ایران در چهار ماه
نخست امســال قرار دارند.وی افزود :گمرک لطف آباد
در اســتان خراسان رضوی با ورود و پذیرش 150هزار
تن کاالی ترانزیتی و رشــد 115درصدی،گمرک بندر
لنگه با پذیرش 137هزار تن کاالی ترانزیتی و رشــد
124درصدی و گمرک میرجاوه در اســتان سیستان
و بلوچســتان با پذیــرش و ورود 107هزار تن کاالی
ترانزیتــی خارجی برای عبور از کشــورمان و رشــد
174درصدی نسبت به مدت مشابه ،در جایگاه هشتم
تا دهــم ورود کاالهای خارجی عبــوری از ایران قرار
دارند.لطیفی در پایان ابراز امیدواری کرد  :همانطور که
در سال 1400شاهد رشد 68درصدی تراتزیت خارجی
در کشورمان بودیم و این مســیر رشد در چهار ماهه
امسال نیز با افزایش 31درصدی نسبت به مدت مشابه
همراه بوده ،ســال  1401حدنصاب تراتزیت خارجی
در تاریخ کشــورمان جابجا شود.گفتنی است باالترین
میزان جابجایی کاالی ترانزیتی کشــورمان مربوط به
ســال  93بوده که 13میلیــون و 200هرار تن کاالی
خارجی از مســیر ایران عبور کرده و سیاست اعالمی
و برنامه ریزی دولت سیزدهم نیز رسیدن به تراتزیت
20میلیون تنی در سال جاری است.

جلسات ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با حضور رییس
جمهوری هر دو ماه یکبار و با اهتمام ویژه ایشــان برگزار
میشــود که از اقدامات مثبت دولت ســیزدهم است.این
مقام مسوول ادامه داد :در حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز
اولویت با جرایم سازمانیافته قرار گرفته است ،زیرا ارزیابی
اقدامات گذشته نیز نشان میدهد باید از پروندههای خرد و
کوچک به سراغ سرشاخهها ،مبادی اصلی و سازمانیافتهها
برویم که در کاالهــا و صنعتهای مختلف حضور دارند و
قاچاق کاال را انجام میدهند.
وی تصریح کرد :در همین راســتا شیوهنامه هماهنگی
و ارتقا توان اجرایی و عملیاتی دســتگاههای کاشــف در
مقابله با قاچاق سازمانیافته در جلسه با رییس جمهوری
به تصویب رســیده و بهزودی ابالغ میشود.شایسته گفت:
رییس جمهوری در مورد اجرای ســاختار جدید مبارزه با
قاچاق از طریق شناسایی منابع پولشویی تاکید دارند ،زیرا
بــا اقدام در مورد منابع مالی و پولــی قاچاق میتوانیم در
منشأ تغذیه این پدیده موانع را ایجاد کنیم.
معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ســتاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز بیان داشت :مطابق آمار ساالنه  ۲۰میلیارد
دالر قاچاق در کشــور انجام میشود که همین منبع مالی
فشار سنگینی را به بازار ارز وارد میکند ،زیرا ارز موردنیاز
از بازار داخلی تامین میشود و بخشی از مشکالت و گرانی
این بخش نیز به دلیل قاچاق رقم میخورد.وی تاکید کرد:
در این روش ســازمانهای عمده اطالعاتی بر منابع مالی و
پولی متمرکز میشود و از آغاز مانع این پدیده خواهیم شد.

اجرایی شدن راههای نقل وانتقال پول بین ایران و روسیه
در جریــان دیدار و گفتوگوی فعــاالن اقتصادی
ایران و روسیه که به واسطه حضور یک هیات تجاری
از جمهوری ســاخا (روســیه) در اتاق تهران برپا شده
بود ،دو طرف بر وجود ظرفیتهای باال و چشــمانداز
روشن روابط تجاری تاکید کرده و روشهای برقراری
تعامالت مالی را بررسی کردند.به گزارش اتاق بازرگانی
تهران؛ یک هیات تجاری از جمهوری ســاخا از روسیه
به سرپرســتی کریل بیچکوف ،معاون نخستوزیر این
ایالت در اتاق بازرگانی تهران حضور یافت.
اعضــای این هیات در نشســتی رو در رو با فعاالن
اقتصــادی و نمایندگان تشــکلهای بخش خصوصی
به بحــث و تبادلنظر دربــاره ظرفیتها و زمینههای
همکاری پرداختند.در این جلســه که محمد الهوتی،
رئیس کمیســیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات و
حسامالدین حالج معاون امور بینالملل اتاق تهران به
همراه الکســی امیوف ،معاون بازرگانی سفارت روسیه
در تهران نیز حضور داشتند ،همکاری در زمینه تبادل
کاالهایی چون مواد غذایی و چوب و همچنین همکاری
مشترک در حوزه فرآوری نفت و گاز ،فناوری اطالعات
و ارتباطات ،ســنگهای قیمتی و ســاخت و ساز مورد
تاکید قرار گرفت.در آغاز این نشست رئیس کمیسیون
تسهیل تجارت و توســعه صادرات اتاق تهران با اشاره
به آغاز دور جدیــدی از همکاریهای اقتصادی میان

ایران و روسیه پس از ســفرهای اخیر روسایجمهور
دو کشــور و وجود منافع همســو میان دو دولت ،ابراز
امیدواری کرد که ایــن مالقاتها به افزایش تعامالت
تجاری ایران و روسیه بینجامد.به گزارش روابط عمومی
اتاق تهران ،محمد الهوتی با اشاره به برخی رخدادهای
بینالمللی از جمله جنگ روسیه و اوکراین که منجر به
تحریم روسیه شد و همچنین اعمال تحریم علیه ایران،
گفت :همکاریهای دو کشــور میتواند به بیاثر شدن
تحریمها کمک کند.
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران در ادامه عنوان
کرد که روســیه به عنوان بزرگترین همسایه شمالی
ایران میتواند کریدوری برای گسترش و توسعه تجارت
خارجی ایران باشد و روسیه نیز میتواند از ظرفیتهای
ایران برای افزایــش تعامالت تجاری خود بهره بگیرد.
الهوتی ایجاد کانال مالی مشــترک برای نقل و انتقال
وجوه را به عنوان یکی از راهکارهای توســعه مراودات
در شرایط تحریم برشمرد و گفت :تغییر مدل همکاری
دوجانبه از صادرات و واردات به همکاری مشترک نظیر
سوآپ ،صادرات مجدد و تولید مشترک یک ضرورت به
شمار میآید.رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه
صادرات اتاق تهــران گفت :اتاق بازرگانی تهران با 30
هزار عضو فعال آمادگی دارد تا در ایجاد این کمیتههای
مشترک پیشقدم شود.

یک کارشناس انرژی:

باید به سمت توسعه زنجیره ارزش در پتروشیمی حرکت کنیم
یک کارشــناس انرژی گفت :اگر می خواهیم واحدهای
جدیدی در حوزه متانول ایجاد کنیم باید به سمت توسعه
زنجیره ارزش حرکــت کنیم تا ضمن تامین نیاز داخلی و
محدودیتهای صــادرات را برطرف کنیم؛ چرا که کمبود
سرمایه گذاری و دانش فنی پیچیده ممکن است در آینده
مشکالتی را برای این صنعت ایجاد کند.حمیدرضا شکوهی
کارشناس صنعت نفت در گفتگو با خبرنگار «نبض انرژی»
در رابطه با وضعیت متانول در کشــور ،اظهار کرد :از آنجا
در کشــور ما به صنعت پتروشیمی به ویژه در حوزه ارزش
و صنایع پایین دســتی کمتر توجه شده ،و خام فروشی را
بیشتر مترداف با تولید محصوالت پتروشیمی دانستند در
حالیکه این روش اشتباه بوده و این موضوع منجر به تولید
متانول بیش از نیاز مصرف در کشور شده است.وی با بیان
اینکه ظرفیت اسمی سالیانه تولید متانول کشور حدود 14
میلیون تن اســت ،گفت :این میزان یک میلیون تن صرف
مصارف داخلی اســت و مابقی صادر میشود .در حقیقت
مصرفمان خیلی پایین تر از ظرفیت تولید اســت و بیشتر
صادر می شــود و این مهم سبب شده که بازار متانول در
دنیا نیز اشباع شود.
براســاس اعالم وزارت جهاد کشــاورزی تولید برنج در
ســالجاری با افزایش  ۲۰درصدی مواجه اســت و با توجه
به لغو ممنوعیــت فصلی انتظار می رود که قیمت برنج در
ماههــای آینده با کاهش مواجه باشــد.به گزارش خبرنگار
مهر ،براســاس اعالم وزارت جهاد کشاورزی تولید برنج در
ســالجاری با افزایش  ۲۰درصدی مواجه اســت و با توجه
به لغو ممنوعیت فصلی انتظــار میرود که قیمت برنج در
ماههای آینده با کاهش مواجه باشــد .این در حالی اســت
که سال گذشــته به دلیل کاهش تولید ،اعمال ممنوعیت
فصلی واردات و دخالت دولت در بازار برنج تنشهای جدی
در این حوزه ایجاد شــد و قیمت برنج ایرانی به باالی ۱۰۰
هزار تومان رسید.
ایــن افزایش قیمــت تا جایی پیش رفت که بســیاری
از کارشناســان از حذف برنج ایرانی از ســفره خانوار خبر
دادنــد و از سیاســتهای دولت در این زمینه به شــدت
انتقاد کردند ،با اینحال در ســالجاری عالوه بر اینکه دولت
تدبیر مناسبی درباره لغو ممنوعیت فصلی داشته با افزایش
تولید نیز مواجه هســتیم که میتواند تأثیر خوبی در بازار
مصرف داشته باشد.براین اســاس اخیرا ً مجری طرح برنج
وزارت جهاد کشاورزی گفته :پیشبینی میشود تولید برنج
امسال در شالیزارهای کشور  ۲۰درصد افزایش یابد و از دو
میلیون و  ۴۰۰هزار تن در کشت اول ،دوم و پرورش رتون
فراتر رود.شــایگان ادیبی اضافه کرده اســت :در سالهای
معمولی وضعیت کشــت و کار برنج در کشــور به گونهای
اســت که حدود دو میلیون تن برنج سفید تولید میشود
که امســال به علت کاهش قیمت کودهای شیمیایی بویژه
میزان مصرف برق کشــور روز دوشنبه پس از چند روز
کاهــش مجدد افزایشیافته و به بیــش از  ۶۵هزار مگاوات
رسید.به گزارش ایرنا ،روزهای بسیار گرم تابستان امسال در
حالی با میزان باالی مصرف برق پشت سر گذاشته شد که
تاکنون و برخالف پارسال مردم با خاموشیها مواجه نشدند.
این روزها نیز باتوجهبه فعالشدن سامانه بارشی مونسان در
کشور از شدت گرمای هوا در برخی نقاط کشور کاسته شد
و همین امر سبب کاهش مصرف برق شده بود.

شــکوهی ادامه داد :امــروزه چین به عنــوان یکی از
مشتریان ایران به ســمت افزایش تولید متانول مبتنی بر
زغالسنگ کرده و گاز نیست .نکته ای که باید در این زمینه
مــورد توجه قرار گیرد این اســت که چطور از این متانول
اســتفاده کنیم .براســاس برنامه ریزهای انجام شده قرار
است که میزان تولید افزایش پیدا کند تا جایی که ظرفیت
تولید ساالنه ایران در سال  2028قرار است به  23میلیون
تن برســد این ظرفیت برای کشــورهای خاورمیانه حتی
عربســتان و آمریکا کمتر است .همچنین باید این نکته را
در نظر بگیریم که خود متانول  15درصد از سبد تولید 8
محصول پایه پتروشــیمی جهان را به خود اختصاص داده
است .بنابراین مصرف و صادرات متانول خام فروشی نیست
ولی به نوعی خام فروشی نیز می تواند باشد.این کارشناس
افزود :نکته ای که در این بین در کشــور مورد توجه قرار
نگرفته و باعث شــده که با اشباع متانول در داخل مواجه
شویم عدم توجه به توسعه زنجیره ارزش متانول در صنایع
پایین دســتی است .در حقیقت ما متانول را باید به سمت
صنایع پایین دستی سوق دهیم و زنجیره ارزش این حوزه
را توســعه دهیم کاری که در ســالهای اخیر کمتر بدان

پرداخته شــده است .موضوع دیگر عدم سرمایه گذاری در
این بخش بوده اســت .به عنوان مثال اگر بخواهیم زنجیره
ارزش متانول را در زنجیره پروپلین توســعه دهیم نیاز به
سرمایه گذاری باالیی و دانش فنی پیچیده دارد و این مهم
باعث می شــود که ما با محدودیتهایی مواجه شویم.وی
ادامه داد :عمده مشــکل ما این اســت که بیشترین تولید
صرف صادرات می شود و دوم اینکه درست است که بازار
متانول اشباع شده ولی از صادرات می توانیم استفاده بهینه
داشــته باشیم .مهمتر از همه توسعه زنجیره ارزش متانول
در کشور است که متاسفانه سرمایه گذاری درستی در این
خصوص انجام نشده است.
شــکوهی تصریح کرد :ایران بزرگتریــن واحد متانول
منطقه را در بوشــهر و ســایر واحدهای تولیــدی را دارد.
همچنین مهمترین مشــتری ایران چین است منتها این
برنامــه ریزی مبتنی براین بوده که چین نیز تولید متانول
را افزایش ندهــد در حالیکه چین تولید متانول مبتنی بر
زغالسنگ را در دستور کار خود قرار داده است و این باعث
می شود که ایران در آینده مقداری با چالش مواجه شود.
وی گفت :طبق بررســیهای صورت گرفته در این زمینه

تولید باال رفت و صادرات لغو شد

بازار برنج به آرامش میرسد
کودهای فســفاته و پتاســه ،مصرف متوازن این کودها در
زراعت برنج ،استقبال شــالیکاران از طرح کشت قراردادی
و کشت ارقام پرمحصول شــاهد افزایش کشت و برداشت
مکانیزه این محصول هستیم.در همین راستا ،مجید حسنی
مقدم معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشــاورزی
با حضور در برنامه میز اقتصاد با اشاره به نیاز کشور به برنج
گفت :به طور متوسط ماهیانه به حدود  ۲۵۰هزار تن برنج
نیاز داریم که نزدیک به دوســوم آن از طریق تولید داخل
(حدود  ۱۶۰تا  ۱۶۵هزار تن) و یکســوم (حدود  ۹۰هزار
تن) از طریق واردات تأمین میشود.وی با بیان اینکه برنج
تولید داخل سال گذشته با نرخ مناسبی قیمتگذاری شده
بود ،افزود :هر چه از فصل برداشــت برنج فاصله میگیریم،
حجم موجودی برنج کاهش مییابد و طبیعتاً به دلیل آنکه
عرضه کاهش مییابد ،قیمتها افزایش پیدا میکند.
حسنی مقدم با بیان اینکه برنج مرغوب داخلی جایگزین
نــدارد ،تصریح کرد :برنج داخلی و برنــج خارجی دو بازار
متفاوت و مکمل هم هســتند.معاون دفتر بازرگانی داخلی
وزارت جهــاد کشــاورزی گفت :از دو هفتــه قبل که وارد
فصل برداشت شــدیم قیمتها نزولی اســت و امیدواریم
این روند ادامهدار باشــد و قیمتها به نرخهای مناســب و
متعادلی برســد.عالوه بر این ،لغو ممنوعیت فصلی واردات
برنــج ،تصمیم به موقعی بوده که وزارت جهاد کشــاورزی

اتخاذ کرده و به اعتقاد کارشناسان تأثیر بسزایی در تنظیم
بــازار داخل و متعادل شــدن قیمتها خواهد داشــت.در
همین راســتا امیر طالبی ،معاون بازرگانی خارجی شرکت
بازرگانی دولتی گفته است :با توجه به تصمیم ستاد تنظیم
بــازار مبنی بر لغو ممنوعیــت چهار ماهــه واردات برنج،
پیشبینی میشود زمینه برای کاهش قیمت این محصول
پرمصرف فراهم شود.همچنین مسیح کشاورز ،دبیر انجمن
واردکننــدگان برنج در گفتگو با خبرنگار مهر با اشــاره به
لغو ممنوعیت فصلــی واردات برنج گفت :این اتفاق خوبی
است که از تکرار تجربه تلخ سال گذشته جلوگیری میکند
چرا که اگر مجددا ً ممنوعیت فصلی واردات وضع میشــد،
دیگر قیمــت برنج ایرانی قابل کنترل نبود و ســربه فلک
میکشــید.وی همچنین با اشاره به ســیل زاهدان ،افزود:
تمام دســتگاههای مربوطه با ما همکاری الزم را داشتند تا
این برنجها ســریعتر به انبارهای دیگری منتقل و آســیب
کمتری به محمولههای برنج وارد شود.کشــاورز با اشاره به
اینکه در حــوزه واردات کاالهای اساســی باید کاال وارد و
بعد ثبت ســفارش آن انجام شود ،گفت :این شیوهای است
که دولت در ســالهای اخیر دنبال میکند تا مطمئن شود
ارز به کاالهایی داده میشــود که وارد کشــور شده اند .در
این راســتا محمولههای برنجی که وارد کشور شده برخی
نیاز به اصالح و ویرایش ثبت ســفارش دارند و برای برخی

مصرف برق دوباره افزایش یافت
اما آنگونه که گزارش جدید شــرکت مدیریت شــبکه
برق ایران نشــان میدهــد از دو روز قبل مصرف برق کمی
افزایشیافته است ،بهگونهای که روز دوشنبه و در ساعت ۱۵
و  ۱۰دقیقــه میزان مصرف به عدد  ۶۵هزار و  ۱۳۹مگاوات
رسید.این میزان مصرف در مقایسه با روز مشابه پارسال که

عدد مصرف  ۶۳هزار و  ۵۹۰مگاوات بوده رشــد یک هزار و
 ۵۴۹مگاواتی یافته است.بخش صنعت نیز روز دوشنبه و در
این ساعت چهار هزار و  ۲مگاوات برق مصرف کرد که نسبت
بهروز قبل (یکشنبه) که میزان مصرف  ۳هزار و  ۶۶۴مگاوات
بود ،رشد نزدیک به هزار مگاوات را نشان میدهد.

ســهم ایران از تجارت جهانی متانول در حقیقت در سال
 2020حدود  20درصد بوده است و براساس برنامه ریزی
انجام شــده در سال  2025ســهم ایران باید به 45درصد
برسد یعنی در حقیقت نزدیک نیمی از متانول دنیا را ایران
تامین می کند .این از یک جهاتی مثبت بوده و از ســوی
دیگر نگران کننده می باشد بنابراین باید شرایط صادراتی
امن و پایدار در این خصوص ایجاد شود .بهترین راهکار در
این حوزه توسعه و تکمیل زنجیره ارزش متانول در داخل
کشور است تا دچار چالش نشویم.وی خاطرنشان کرد :در
کشورمان واحدهای تولیدی متانول زیاد است و به صنایع
پایین دستی بیشتر پرداخته نشده است .اگر به این بخش
رسیدگی نشــود ما نمی توانیم متانول را به ارزش افزوده
تبدیــل کنیم بنابراین باید امنیــت را در این زمینه ایجاد
شود .همچنین اگر می خواهیم واحدهای جدیدی در حوزه
متانول ایجاد کنیم باید به ســمت توســعه زنجیره ارزش
حرکت کنیم تا ضمن تامین نیاز داخلی و محدودیتهای
صادرات را برطرف کنیم؛ چرا که کمبود سرمایه گذاری و
دانش فنی پیچیده ممکن است در آینده مشکالتی را برای
این صنعت ایجاد کند.
نیز باید ثبت ســفارش جدید ایجاد شــود.وی توضیح داد:
متأســفانه در شرایطی که واردکنندگان میخواستند اقدام
به ویرایش و یا ایجاد ثبت ســفارشها کنند متوجه شدند
که در ســامانه جامع تجارت از ســوی وزارت صمت برای
آنان محدودیتی ایجاد شده بدین صورت که میانگین سقف
عملکرد دو ســاله واردکنندگان مالک ارزیابی قرار گرفته و
براین اساس بسیاری از واردکنندگان قادر به ثبت سفارش
و ترخیص برنجهای مانده در گمرکات نیستند.
کشــاورز با بیــان اینکــه وزارت جهاد کشــاورزی به
واردکنندگان اعالم کرده کــه موافق این محدودیت نبوده
و وزارت صمت چنین کاری را انجام داده اســت ،گفت :با
اینحال وزیر جهاد کشــاورزی در جلسه ستاد تنظیم بازار
با معافیت روغن و شکر از این محدودیت موافقت کرده اما
درباره برنج اقدامی انجام نداده که این با سخنان مسئوالن
وزارت جهــاد تناقــض دارد.وی با بیان اینکــه قبل از این
واردات براســاس رتبه و اعتبار سنجی واردکنندگان انجام
میگرفت ،افزود :این سیاســتهای دوگانه عم ً
ال منجر به
توقف واردات شــده و تجار را بالتکلیف نگه داشــته است.
کشاورز با بیان اینکه در حال حاضر در فصل برداشت برنج
خارجی هستیم ،گفت :واردات برنج منجر به کاهش  ۱۵تا
 ۲۰درصدی قیمت برنجهای خارجی خواهد شــد و این به
نفع مصرف کنندگانی است که به دلیل گرانی بیش از حد
این کاال ،توان تأمین آن را نداشتند بنابراین از دولت انتظار
میرود محدودیتهای ایجاد شده برای تجار را سریعتر رفع
کند تا آنها بتوانند برنجهای وارداتی را ترخیص و وارد بازار
کنند.
دوشنبه شب نیز روند مصرف برق افزایشی بود بهگونهای
که این عدد در ســاعت  ۲۱و  ۱۷دقیقــه  ۶۱هزار و ۷۰۵
مگاوات شد.
این میزان مصرف در مقایســه با مدت مشابه پارسال که
عدد مصــرف  ۵۷هزار و  ۵۹۳مگاوات بوده رشــد بیش از
چهارهزار مگاوات را یافته اســت.بخش صنعت نیز دوشنبه
در همین ساعت چهارهزار و  ۸۷مگاوات مصرف داشته است
که نسبت به شب قبلتر (یکشنبه) رشد را نشان میدهد.

