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بانک و بیمه

پرداخت  ۱۳۶۵هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی
در  ۵ماه نخست امسال

بانک مرکزی از پرداخت بیش از  ۱۳۶۵هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی از
ابتدای امسال تا پایان مردادماه به بخشهای مختلف از جمله تسهیالت تکلیفی
خبــر داد.به گزارش ایلنا ،بانک مرکزی در واکنش به انتشــار کلیپی در فضای
مجازی تحت عنوان «فرار بانکهــا از پرداخت وام همچنان ادامه دارد!» اعالم
کرد :کل تسهیالت پرداختی شبکه بانکی از ابتدای سال تا پایان مردادماه بیش از
 ۱۳۶۵هزار میلیارد تومان بوده است که به بخشهای مختلف از جمله تسهیالت
تکلیفی پرداخت شــده است.بانک مرکزی در ادامه با اشاره به بخش تسهیالت
ودیعه مسکن نوشت :به منظور تنظیم بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجران،
موضوع اعطای تســهیالت کمک ودیعه مسکن در جلسه  ۳۱خرداد ماه امسال
در شورای پول و اعتبار مطرح و با اعطای تسهیالت کمک ودیعه مسکن با نرخ
مصوب شــورای پول و اعتبار ،دوره بازپرداخت حداکثر  ۵ســال ،در سقفهای
فردی  ۷۰۰ ،۱۰۰۰و  ۴۰۰میلیون ریال به ترتیب در تهران ،کالنشهرها و سایر
مناطق شهری و از محل منابع بانکی موضوع ماده  ۴قانون جهش تولید مسکن
(در سقف کلی  ۴۰هزار میلیارد تومان در سال  )۱۴۰۱موافقت کرد و این موضوع
در روز یکم تیرماه به بانکهای عامل ابالغ شــد.همچنین به منظور تسریع در
اعطای تســهیالت مزبور و رفع ابهامات بانکهای عامل در اعطای تســهیالت
یادشــده ،دستورالعمل اجرایی و توزیع بانکی -استانی تسهیالت مذکور پس از
پیگیریهای مکرر از وزارت راه و شهرسازی و برگزاری جلسات کارشناسی تهیه
و در تاریخ  ۶.۴.۱۴۰۱به بانکهای عامل ابالغ شــد.پس از ابالغ دســتورالعمل
اجرایی تسهیالت موصوف ،در راستای سرعت بخشی به روند اعطای تسهیالت
یادشده از ســوی بانکهای عامل ،موضوع ابالغ دستورالعمل مزبور به شعب با
قید مهلت زمانی حداکثر  ۱۰روزه و تسریع در اعطای تسهیالت مزبور به مدیران
عامل بانکهای مربوطه اعالم و طی چندین نامه نیز ،بر اعطای تسهیالت مزبور
تاکید شده است.اقدامات فوقالذکر منجر به افزایش سرعت پرداخت تسهیالت
مزبور شده ،بهگونهای که تا روز  ۲۹شهریورماه امسال از تعداد  ۲۹۶هزار و ۲۴۲
نفر متقاضی معرفی شــده از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی ،تعداد ۱۱۵
هزار و  ۴۵۶متقاضی در بانکهای عامل بهمنظور دریافت تسهیالت کمک ودیعه
مسکن (در حدود ۳۹درصد) تشکیل پرونده دادهاند و از تعداد مزبور  ۷۹هزار و
 ۸۹۳فقره تسهیالت به مبلغ  ۴۵هزار و  ۲۶۹میلیارد ریال (در حدود ۲۷درصد)
در طی کمتر از سه ماه از ابالغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت موصوف،
به متقاضیان معرفی شده از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی ،پرداخت شده
است.همچنین ،مبلغ  ۴۰هزار میلیارد تومان سهمیه ابالغی به بانکهای عامل
(مصوب شورای پول و اعتبار) مربوط به ۱۲ماهه سال  ۱۴۰۱است که به منظور
رعایت عدالت اجتماعی ،میبایست بهگونهای تسهیم شود که امکان بهرهمندی
مســتاجرانی که در اسفندماه سال  ۱۴۰۱نســبت به انعقاد قرارداد اجاره اقدام
میکنند ،نیز میسر باشــد.علیایحال ،کثرت تکالیف ابالغی به شبکه بانکی در
سالجاری ،ســبب شده است که روند اعطای تســهیالت یاد شده متناسب با
منابع و مصارف بانکهای عامل باشــد؛ اگرچه بانکهای عامل علیرغم تکالیف
متعدد ،همواره مســاعدتهای الزم را در خدمتگــذاری به آحاد مردم به عمل
آوردهاند.بانک مرکزی در خصوص متن درج شــده مبنی بر درخواســت وثایق
ســنگین و خارج از توان تســهیالت گیرندگان نیز اعالم کرد :در دستورالعمل
اجرایی تســهیالت موصوف به منظور یکسانسازی قوانین و مقررات مربوط به
اعطای تســهیالت توسط شــبکه بانکی ،بر اعطای تسهیالت موصوف مطابق با
دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت خرد تاکید شده است.
بازار انرژی

ریزش قیمت نفت متوقف شد

معاون وزیر اقتصاد خبر داد

ارائه گزارش کاملی از ابربدهکاران بانکی؛ به زودی

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت :باید مبادالت مالی خود
را به ســمت ارزهای ملی ببریم .با ایــن توافقات ارزش پول
کشورها تقویت میشود .سیاســت ما هم تقویت ریال است
و با این توافقات این آالرم را به دنیا میدهیم هر کســی که
بخواهد با ما کار کند باید با پول ایران تبادالت انجام شــود و
در این شرایط تقاضا برای ریال افزایش مییابد و ارزش پول
ایــران حفظ و تقویت خواهد شــد و حکمرانی ریال باید در
این توافقنامهها دنبال و محقق میشــود.به گزارش خبرنگار
اقتصادی ایلنا ،عباس حســینی در مراسم رونمایی و تشریح
الگوی مدیریت بهرهوری بانک با بیان اینکه وظیفه مادر حوزه
شبکه بانکی خدمت به مردم است ،اظهار داشت :خدمت به
مردمی که منتظر ظهور امام زمان هســتند ارزش متعالیتر
پیدا میکند و ما به فرصتی دســت پیــدا کردیم که به این
مــردم خدمات ارایه دهیم و فرصتی طالیی برای برداشــت
ثواب برای ما مدیران بانکی است.وی با تاکید بر اینکه نتیجه
بهرهوری نبایدفقط صرفهجویی باشــد ،ادامه داد :اگر نتیجه
بهرهوری رضایتمندی مردم نباشد ،ما را از خدا دور میکند
و این بهرهوری فایده ای ندارد.معاون وزیر اقتصاد با اشاره به
توجه قانون به بهرهوری گفت :بهرهوری ســهم  35درصدی
از رشد اقتصادی تعیین شــده در برنامه ششم توسعه دارد
و از  8درصد نرخ رشــد اقتصــادی 2.6 ،درصد به بهرهوری
مربوط میشــود و تحقق این هدف نیاز به برنامهریزی دارد.
اگر بخواهیم به رشد اقتصادی برسیم باید به مقوله بهرهوری
توجه داشته باشیم.حسینی ادامه داد :علی رغم واگذاریهای
شرکتهای دولتی هنوز هم با تعدد شرکتهای دولتی مواجه
هستیم و  66درصد بودجه دولت را تشکیل میشوند.معاون
امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد با اشاره به بانک محور بودن
اقتصاد کشور اظهار داشــت :با توجه به اینکه اقتصاد کشور
بانک محور بوده اگر شــبکه بانکی بــه خوبی عمل کند ،در

شرایطی که بازار سرمایه و صندوقهای بازنشستگی با مشکل
مواجه هستند میتواند در قالب حکمرانی این بخش نتیجه
موثری داشته باشد.وی با بیان اینکه شبکه بانکی در شرایطی
ت انجام این مسئولیتهای سنگین را دارد که با
این ماموری 
شدیدترین تحریمها مواجه است ،افزود :اصالح ساختار با سه
رکن نیروی انسانی ،تامین مالی و تکنولوژی دنبال میکنیم
اما این اقدامات در نظام دولتی بسیار سخت است و در حالی
که در جنگ سایبری شدید قرار داریم برای تامین تجهیزات
بانکی با شــدیدترین تحریمها مواجهایم.حسینی گفت :در

مدیر عامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی:

ظرفیت تولید پتروشیمی تا  ۱۰سال آینده به  ۲۰۰میلیون تن میرسد

مدیر عامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی اظهار داشت:
بــه کوری چشــم بدخواهان و به خوشــحالی همپیمانان
این کشــور و ملت تا حدود یک دهه آینده ظرفیت نصب
شــده پتروشــیمی به  ۲برابر فعلی یعنی به  ۲۰۰میلیون
تن خواهد رســید.به گزارش ایلنا ،مرتضی شاهمیرزایی در
مراسم آغاز به کار شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران
پالســت اظهار داشــت :زمام پیروزی انقالب ما  ۳میلیون
تن ظرفیت نصب شــده و  ۱.۵میلیون تــن تولید واقعی
پتروشیمی داشتیم .بعد از پیروزی انقالب به دلیل کودتاها
و فتنه های مختلف که ار ســوی النه جاسوســی طراحی
میشد که از جمله آن کودتای نوژه بود ما درگیر جنگ ۸
ساله شدیم و به این ترتیب  ۱۰سال امکان توسعه صنعت
پتروشیمی فراهم نشد ،چند سال هم زمان صرف بازسازی
شــهرها و روستاها شد ،یعنی  ۱۵سال بعد از انقالب وقت
ما صرف برپایی انقالب ،جنگ و بازســازی شد و بعد از آن
برنامه ریزی برای توسعه نفت و گاز با ظرفیت داخلی آغاز
شد.وی با بیان اینکه امروز ظرفیت نصب شده پتروشیمی
کشــور از مرز  ۹۰میلیون تن گذشــته است ،خاطرنشان

کرد :از ابتدای انقالب تاکنون ظرفیت تولید پتروشــیمی
 ۶۰برابر بزرگتر شــده اســت.مدیرعامل شرکت صنایع
ملی پتروشــیمی گفت :با اینکه  ۱۵ســال درگیر جنگ و
بازســازی بودیم و در تمام این سالها هم تحریم بر بدنه
این صنعت ســنگینی می کرد اما موانع و محدودیت ها را
برطرف کردیم و این شایســته مردم ایران است.وی بیان
کرد :به کوری چشم بدخواهان و به خوشحالی همپیمانان
این کشــور و ملت تا حدود یک دهه آینده ظرفیت نصب
شــده پتروشــیمی به  ۲برابر فعلی یعنی به  ۲۰۰میلیون
تن خواهد رسید.شــاهمیرزایی خاطرنشــان کرد :صنعت
پتروشیمی ایران در حال حاضر معادل یک میلیون بشکه
نفت خام در روز از منابع هیدروکربوری را به مواد ارزشمند
پتروشــیمی تبدیــل می کند و ظرفیت اســمی تولید در
 68مجتمع به مرز  90میلیون تن در ســال رسیده است.
وی بیان داشت :پلیمرها ارزشــمندترین تولیدات صنعت
پتروشیمی هســتند و در حال حاضر حدود  9میلیون تن
پلیمر در پتروشیمی تولید میگردد و تا پایان برنامه هفتم
توسعه  20میلیون تن خواهد رسید.

استفاده آزمایشی از رمزریال بانک مرکزی
قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه تحت تاثیر نگرانیهای عرضه ،افزایش
یافت اما انتظارات برای افزایش سریعتر نرخهای بهره آمریکا ،مانع افزایش بیشتر
قیمتها شد.به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت با  ۱۱سنت معادل ۰.۱
درصد افزایش ،به  ۹۰دالر و  ۷۳سنت در هر بشکه رسید .نفت برنت روز گذشته
با یک دالر و  ۳۸ســنت کاهش بسته شــده بود.بهای معامالت وست تگزاس
اینترمدیت آمریکا با پنج ســنت معادل  ۰.۱درصــد افزایش ،به  ۸۳دالر و ۹۹
سنت در هر بشکه رسید .شب گذشته ،بهای قرارداد اکتبر که موعد آن روز سه
شنبه به پایان رسید ،یک دالر و  ۲۸سنت کاهش پیدا کرد در حالی که قرارداد
نوامبر ،یک دالر و  ۴۲ســنت کاهش یافت.تینا ت ِنگ ،تحلیلگر شرکت «سی ام
ســی مارکتس» در این باره اظهار کرد :عوامل مثبت ،همواره مســئله کمبود
عرضه ناشــی از تحریمها علیه روســیه بوده است.تولید نفت گروه اوپک پالس
اکنون  ۳.۵۸میلیون بشکه در روز معادل  ۳.۵درصد از تقاضای جهانی ،کمتر از
هدف تعیین شــده است .این کمبود منعکس کننده کمبود عرضه در بازار نفت
اســت.به گفته تحلیلگر سی ام سی مارکتس ،قیمتهای نفت به دلیل افزایش
بازده اوراق قرضه آمریکا که ارزش دالر را در آستانه اعالم تصمیم سیاست پولی
بانک مرکزی آمریکا ،تقویت کرده است ،تحت فشارهای کاهشی قرار گرفتهاند.
انتظار میرود بانک مرکزی آمریکا روز چهارشــنبه برای ســومین بار ،نرخهای
بهره را به میزان  ۷۵واحد افزایش میدهد .بانکهای مرکزی دیگر شــامل بانک
مرکزی انگلیس هم هفته جاری نشســت سیاست پولی برگزار میکنند.واندانا
هری ،موسس شرکت واندا اینسایتس در سنگاپور اظهار کرد :در فقدان هرگونه
تحوالت جدید مهم درباره عوامل بنیادین ،نفت ،تحت تاثیر بازارهای مالی قرار
گرفته است.بازارهای سهام آسیا روز چهارشنبه از صعود بازماندند و بازده اوراق
قرضه با مهیا شــدن سرمایه گذاران برای تصمیم فدرال رزرو ،باال ماند.دالر هم
در معامالت روز جاری نزدیک به باالترین حد دو دهه اخیر در برابر ســبدی از
ارزهای رقیب ایســتاد و نفت را برای خریداران ارزهــای دیگر گرانتر کرد.در
این بین ،آمار موسســه امریکن پترولیوم نشــان داد ذخایر نفت و فرآوردههای
نفتی آمریکا در هفته منتهی به  ۱۶ســپتامبر ،حدود یک میلیون بشکه کاهش
پیدا کرده است .تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیشبینی کردند ذخایر نفت
آمریکا هفته گذشــته به میزان حدود  ۲.۲میلیون بشــکه کاهش داشته است.
مدیرعامل غول نفتی آرامکوی ســعودی روز سهشنبه در اظهاراتی ،اعالم کرد
طرحهــای اروپا برای محدود کردن هزینه نیرو برای مصرفکنندگان و دریافت
مالیات از شرکتهای انرژی را راهکارهای بلندمدت یا مفیدی برای بحران انرژی
جهانی ندانست.امین ناصر در کنفرانســی در سوئیس گفت :متوقف یا محدود
کردن افزایش هزینه نیرو ،ممکن است در کوتاه مدت به مصرفکنندگان کمک
کند اما دالیل ریشــهای را حل نمیکند و راهکار بلندمدت نیســت .و دریافت
مالیات از شرکتها در زمانی که به افزایش تولید نیاز است ،مسلما کمک کننده
نیست.دولتهای سراسر اروپا ،میلیاردها یورو کاهش مالیات ،کمک مالی و یارانه
بــرای مقابله با بحران انــرژی اعالم کردهاند که عامل صعــود نرخ تورم بوده و
صنایع مختلف را ناچار کرده اســت تولیدشان را متوقف کنند و قبوض نیرو را
در آســتانه زمستان افزایش داده اســت.تحت طرحهای اتحادیه اروپا که هفته
گذشته اعالم شد ،سود اضافی شرکتهای انرژی گرفته شده و برای کاهش فشار
هزینهها برمصرفکنندگان ،اســتفاده میشود.امین ناصر هشدار داد تداوم عدم
سرمایهگذاری در بخش هیدروکربنها در شرایطی که جایگزینهای سوختهای
فســیلی هنوز آماده نیستند یکی از دالیل ریشهای این مشکل است .جنگ در
اوکراین یقینا پیامدهای بحران انرژی را تشــدید کرده اما دلیل ریشهای نیست.
متاســفانه حتی اگر این جنگ همین امروز همان طــور که آرزو داریم متوقف
شود ،بحران خاتمه پیدا نخواهد کرد.آرامکو سرگرم سرمایهگذاری برای افزایش
ظرفیت تولید نفت عربستان سعودی به  ۱۳میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۷
است اما ناصر هشدار داد سرمایهگذاری جهانی در هیدروکربنها همچنان بسیار
اندک ،بســیار دیرهنگام و بســیار کوتاه مدت است.بر اســاس گزارش رویترز،
مدیرعامل آرامکو گفت :ســرمایهگذاری در حالی اندک مانده که ظرفیت مازاد
تولید چندانی باقی نمانده و با وجود موانع اقتصادی قدرتمند ،تقاضا برای نفت
نســبتا مطلوب مانده اســت .هنگامیکه اقتصاد جهانی بهبود پیدا کند ،انتظار
میرود تقاضا ،بهبود بیشــتری پیدا کنــد و ظرفیت مازاد تولید نفت اندکی که
وجود دارد هم استفاده شود .به همین دلیل است که عمیقا نگران هستم.

این شــرایط مدیران دولتی مظلوم واقعشــدهاند چراکه در
کنار حجم قابــل توجهی از محدودیتهــای قانونی باید با
سیاستگذاریها ،فعال باشند و کار را در بیاورند .شرکتهای
دولتی با دوگانگیهایی مواجهند ،در حالی که باید ســودده
باشند همچنان باید وظایف حکمرانی قانونی را انجام دهند.
معــاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در این شــرایط بهرهوری
میتوانــد حوض بزرگی برای برداشــت ثواب باشــد تاکید
کرد :منتظر نمیمانیم ســازمان بهرهوری برای شبکه بانکی
چگونگی بهرهور شــدن را تعریف کند و خود شــبکه بانکی

نسبت به بهرهوری اقدام میکند.وی درباره آخرین مطالبات
وصول شــده از ابربدهکاران بانکی گفت :با پایان شهریورماه
اطالعــات عملکرد  6ماهه از تمام بانکها جمعآوری خواهد
شد و گزارش جامع و کاملی را درباره میزان بدهیهای وصول
شده اطالع رسانی میکنیم .حسینی درباره عضویت ایران در
پیمان شانگهای ادامه داد :یکی از اقدامات دولت عضویت در
پیمان شانگهای بوده که دولتهای مختلف به دنبال تحقق
این اقدام بودند .با این اقدام دسترسی به بازار هدف گسترده
و تسهیل میشــود و تجار ایرانی به بازار  3.5میلیارد نفری
دسترسی آســان پیدا میکنند و درنهایت منجر به افزایش
تولیــد داخلی ،صادرات ،درآمدزایی کشــور و  ...میشــود.
همچنیــن به تلطیف روابط کشــورهای عضو پیمان کمک
میکنــد و با همین روابط میتوان چندگانگی و چند قطبی
در جهان را تســهیل کرد.حســینی افزود :عضویت ایران در
پیمان شانگهای در سطح تجاری مورد استقبال شدید تجار
و بازرگانان قرار میگیرد واتــاق بازرگانی گزارشهایی ارایه
داده که حاکی ازآن است که گروههای مختلفی از کشورهای
عضو پیمان شانگهای در حال برنامه ریزی در ایران هستند و
گستره این فعالیتها میتواند منشا اثر باشد و در جابهجایی
پول و منابع تامین مالی میتواند موثر باشد.معاون امور بانکی
و بیمه وزرارت اقتصاد درباره راهاندازی شبکه پرداخت روبل
– ریال بین ایران و روســیه اظهار داشت :باید مبادالت مالی
خود را به سمت ارزهای ملی ببریم .با این توافقات ارزش پول
کشورها تقویت میشــود .سیاست ما هم تقویت ریال است
و با این توافقات این آالرم را به دنیا میدهیم هر کســی که
بخواهد با ما کار کند باید با پول ایران تبادالت انجام شــود و
در این شرایط تقاضا برای ریال افزایش مییابد و ارزش پول
ایران حفظ و تقویت خواهد شــد و حکمرانی ریال باید این
توافقنامهها دنبال و محقق میشود.

رمز ریال بانک مرکزی که از  ۱۴شهریورماه بصورت
پیش آزمایشی و با مبلغ  ۱میلیارد تومان رسماً منتشر
شده اســت ،اکنون در اختیار تعداد محدودی از افراد
قرار دارد و برای آنــان هم امکان خرید کاال از برخی
فروشگاهها فراهم شده است.
به گزارش ایســنا ،علی صالــح آبادی  -رئیس کل
بانــک مرکزی  -چندی پیش با بیــان اینکه در حال
حاضر مرحلــه پیش آزمایشــی رمز ریــال در حال
اجراســت تاکید کــرد :یک میلیارد تومــان رمزریال
توسط دو بانک ملی و ملت در اختیار تعدادی از افراد
قرار گرفته است.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد :دو
فروشــگاه نیز با ایجاد سامانههای مخصوص ،در حال
یک کارشناس حوزه آب و محیط زیست گفت :فرونشست
برگشتپذیر نیســت و حداقل به  50هزار تا  70هزار سال
زمان نیاز دارد تا طبیعت بتواند خودش را مرمت کند.محمد
درویش در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا ،درباره تداوم
فرونشست در کشور اظهار داشــت :طبق آخرین گزارشی
که سازمان زمینشناسی منتشر کرده به جز استان گیالن
 33اســتان دیگر کشور متاسفانه با پدیده فرونشست روبرو
هستند و این نشاندهنده این است که استانهای برخوردار
از منابع آبی هم متاســفانه درگیر پدیده افت ،فرونشســت
زمین و روند تغذیه منفی آبخوانها شدهاند ،حتی در استان
گیالن با معضلی به نام افت کیفی منابع آب روبرو هستیم ،به
دلیل اینکه نتوانستیم آبهای سطحی و زیرزمینی را از بالی
ورود شــیرابهها ،فاضالب و پساب ایمن نگه داریم ،بنابراین
وضعیت بسیار بغرنج و دشوار است.وی تصریح کرد :وقتی در
چهارمحال و بختیاری ،خوزســتان و گیالن که از منابع آب
سطحی و بارندگی مطلوب برخوردارند بسیاری از مردم حتی
با چالش تامین آب شرب روبرو هستند ،تکلیف بقیه استانها
مشخص است ،در گزارشی هم که وزیر نیرو به رئیسجمهور
ارائه کرد صراحتا اعالم شد ایرانیان از سال  1357تا ،1399

حاضــر امکان خرید کاال را فراهــم کردهاند و پس از
بدســت آمدن نتایج این دوره و بررسی ابعاد مختلف
آن ،در آینده نزدیک مرحله آزمایشــی رمزریال بانک
مرکزی اجرایی خواهد شــد.وی همچنین با اشاره به
ایجاد ســامانه رمزارزها در بانک مرکزی ادامه داد :در
حال حاضر منتظر دریافت اطالعات از ســوی وزارت
صمت هســتیم .افــرادی که دارای مجوز اســتخراج
رمزارزها هســتند ،میتوانند با ثبت سفارش اقدام به
واردات کاال کنند.صالح آبادی افزود :افراد دارای مجوز
باید رمزارز استخراج شــده را در سامانهای که اعالم
خواهد شد ،عرضه کنند و پس از آن میتوانند ،اقدام
به ثبت سفارش کرده و واردات خود را انجام دهند.

تعــداد  5محصول پلیمری به ســبد محصوالت اضافه
خواهد شــد.معاون وزیر نفت گفت :در حال حاضر وجود
تعداد قابل توجهی محصــول نیمه خام و خصوصاً متانول
بهترین فرصت جهت توسعه زنجیره ارزش هستند و الزم
است همه شــرکت ها و هلدینگ های پتروشیمی یا راساً
نسبت به استفاده از آن در زنجیره ارزش اقدام نمایند و یا
در اختیار متقاضیان قرار دهند و در این راستا شرکت ملی
صنایع پتروشــیمی ایران نقش هماهنگ کننده و تسهیل
گر را دارد.وی ادامه داد :توســعه عمــودی زنجیره ارزش
و تکمیــل خألهای موجود در آن مطابــق نیازهای بازار و
توانمندیهای داخلی و گسترش صنایع تکمیلی از اهداف
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در راستای بازارسازی
و اشتغالزایی است.
برای توسعه زنجیره ارزش باید عالوه بر سرمایهگذاران و
صنایع بزرگ از سرمایهگذاران و صنایع کوچک نیز حمایت
کرد.شاهمیرزایی اظهار داشت :در راستای پوشش خألهای
زنجیــره تأمین و افزایش تابآوری صنایع تکمیلی و خرد،
بستههای سرمایهگذاری کوچکی برای صنعت پتروشیمی

بیتکوین گیر افتاد
قیمت بیتکویــن که اصالح صعودی کوتاهمدت را
شروع کرد و توانســت صعود کند ،زیر سطح مقاومت
گیر کرده است.به گزارش ایسنا به نقل از کوین ،قیمت
بیتکوین اصالح صعــودی کوتاهمدت را از  ۱۸هزار و
 ۲۲۳دالر شــروع کرد و توانســت به باالی سطح ۱۸
هــزار و  ۸۰۰و  ۱۹هزار دالر صعود کند ،حتی منطقه
مقاومت  ۱۹هزار و  ۳۵۰دالری را نیز پاکسازی کرد.
با این حال ،قیمت با مقاومت قوی نزدیک به ســطح
 ۱۹هزار و  ۶۵۰دالر و میانگین متحرک ســاده ۱۰۰
ساعته مواجه شد.
اوج در نزدیکی  ۱۹هزار و  ۶۷۸دالر شــکل گرفت
و قیمت شــروع به کاهش جدید کرد؛ حرکتی به زیر

ایرانیان طی  4دهه به اندازه  5دریاچه ارومیه آب بیشتر از معمول برداشت کردهاند

فرونشست در ایران  ۱۴۰برابر شرایط بحرانی است
 130میلیــارد متر مکعب بیشــتر از آن چیــزی که وارد
سفرههای آب زیرزمینی شده برداشت کردهاند و این یعنی
 5دریاچه به بزرگی دریاچه ارومیه .آمارهایی که اخیرا وزارت
نیرو منتشــر کرد تا ســال  1401این رقم به  160میلیارد
متر مکعب تراز منفی افزایش پیدا کرده است.این کارشناس
حوزه آب و محیط زیست تاکید کرد :ما دو بار در قرن بیست
و یکم رکورد فرونشست زمین را در سطح کره زمین جابجا
کردیم ،یک بار در سال  2005در جنوب غربی تهران که این
رقم به  36ســانتیمتر در سال و یک بار هم در سال 2010
در منطقهای در استان فارس بین جهرم تا فسا که میزان آن
به  54ســانتیمتر در سال رسیده است .این رقم  140برابر
شرایط بحرانی است که تعریف شده و ما متاسفانه بزرگترین
فروچاله ثبت شده در خاورمیانه و آسیای جنوب غربی را در
مهدیآباد ایج به نام خودمان ثبت کردیم.وی با بیان اینکه

طراحی و به عنوان فرصتهای سرمایهگذاری به هلدینگها
معرفی شدهاند .اجرای این بستهها منجر به خودکفایی در
 %70مواد اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلی خواهد شــد.وی
تاکید کرد :مجموع تأمین مالی ارزی صنعت پتروشــیمی
ایــران جهت احداث طرح ها و مجتمع های پتروشــیمی
تا پایان ســال  1399از منابع داخلی و خارجی معادل 82
میلیارد دالر بوده اســت .تسریع در فرآیند تکمیل زنجیره
ارزش صنعت پتروشیمی و توسعه پاییندست آن نیازمند
ســرمایهگذاران خرد و کالن و داخلی و خارجی اســت تا
ارز و ریال طرحهای کوچــک و بزرگ را به فراخور تأمین
نمایند.وی با بیان اینکه هلدینگها و مجتمعها باید برای
حفظ بقای خود حدود  %80سودشان را در توسعه همین
صنعــت و زنجیــره ارزش به کار ببرند ،افــزود :به منظور
حفــظ پایداری اقتصادی و افزایش تــابآوری بنگاهی در
تالطمهای قیمتهــای جهانی و بروز و ظهور فناوریهای
نوین ،ضروی است تا هلدینگها و مجتمعها رویکردی در
پیش گیرند تا با تکمیل زنجیره ارزش محصوالت خود به
سمت تنوع محصولی و تقویت صنایع پاییندستی بپردازند.

از پدیده فرونشست زمین به عنوان خطرناکترین عارضه در
فرایند بیابانزایی یاد میشود ،گفت :فرونشست برگشتپذیر
نیست و حداقل به  50هزار تا  70هزار سال زمان نیاز دارد
تا طبیعت بتواند خودش را مرمت کند ،علیرغم شعارهایی
که دولتها میدهند ،هنــوز افقی مبنی بر تغییر چیدمان
توســعه در راهبرد و اســتراتژیها نمیبینیم که بخواهیم
امیدوار باشیم که  10سال آینده وضعیت بهتر میشود ،تنها
نقطه امیدبخش اعالم دولت مبنی بر اینکه 10هزار مگاوات
برق از طریق انرژی تجدیدپذیر تامین میشود که وابستگی
بــه نیروگاههای حرارتی و تولید انرژی را کاهش دهد و این
میتواند باعث کاهش انتشــار گازهای گلخانهای و تعدیل
خطر جهانگرمایی و همچنین کاهش فشــار به منابع آب
زیرزمینی شود .اگر این اتفاق بیفتد و کشور به سمت تعریف
اقتصادی برود که آبمحور نباشد؛ میتوانیم امیدوار باشیم

سطوح  ۱۹هزار و  ۵۰۰و  ۱۹هزار و  ۴۰۰دالری وجود
داشــت.قیمت بیتکوین زیر ســطح  ۵۰درصد فیب
اصالحی معامله شــد و حرکت صعــودی از ۱۸هزار و
 ۲۲۳دالر به باالترین ۱۹هزار و  ۶۷۸بود .گاوها اکنون
از منطقــه حمایتی ۱۸هــزار و  ۸۰۰دالری محافظت
میکنند.
سطح اصالحی فیب  ۶۱.۸درصدی حرکت صعودی
از  ۱۸هزار و ۲۲۳دالر به باالترین ۱۹هزار و  ۶۷۸دالر
به عنوان یک حمایت عمل میکند .در جهت صعودی،
مقاومت فوری نزدیک به سطح ۱۹هزار و  ۲۰۰دالر و
مقاومت اصلی بعدی نزدیک به ســطح ۱۹هزار و۳۵۰
دالر است.
که با پدیده مهاجرت اقلیمیروبرو نباشیم ولی اگر زمان را از
دست بدهیم واقعا بعید است معجزهای اتفاق بیفتد.درویش
بیان داشت :بیشترین فرونشســت مربوط به استان فارس
است در فاصله دشت فسا و جهرم که تا  54سانتیمتر ثبت
شــده است ،از نظر گستردگی دشتها هم دشت برخورار و
دولتآباد در اســتان اصفهان بیشترین وسعت فرونشست و
شکاف را تجربه کردهاند ،در تهران نیز در جنوبغربی و در
دشت شهریار تا  36سانتیمتر در جنوب شرقی در ورامین،
معینآباد و ابردژ تا  25ســانتیمتر زمین فرو رفته است.به
گفته وی؛ راهکار اصلی این اســت که اقتصادی در کشــور
تعریف شود که آبمحور نباشد و فشار وارده بر منابع آب و
خاک کاهــش پیدا کند ،طبیعت ایران نیاز دارد که حداقل
 10ســال تنفس داشته باشد و برای اینکار باید روی پروژه
تعادلبخشی سفرههای آب زیرزمینی بیشتر کار کنیم ،اما
در عین حال مسئله این است که دشتی که دچار فرونشست
میشود کارش تمام است 50 ،تا  70هزار سال زمان میبرد
تا دوباره احیا شــود ،اما خبر خوب هم این اســت که هنوز
اغلب مناطق کشور درگیر فرونشست نشده پس ما میتوانیم
از سرایت فرونشست به دیگر مناطق جلوگیری کنیم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران اعالم کرد

افزایش قیمت خرید زعفران به هر کیلو  ۴۱میلیون تومان
رئیــس اتحادیه صادرکنندگان زعفران کشــور با اعالم
اینکــه قیمت یک کیلوگــرم زعفران اکنــون در بازار بین
 ۲۳میلیون و  ۵۰۰هزار تا  ۳۸میلیون تومان اســت گفت:
وزارت جهاد کشــاورزی قیمت خرید هر کیلوگرم زعفران
ســوپرنگین برای ســال  ۱۴۰۱را  ۴۱میلیون و  ۲۵۰هزار
تومان تعیین کرد.غالمرضا میری در گفتوگو با ایرنا درباره
وضعیــت تولید و قیمت گذاری زعفران در ســال ،۱۴۰۱
اظهار کرد :وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید هر کیلوگرم
زعفران سوپرنگین برای سال  ۱۴۰۱را  ۴۱میلیون و ۲۵۰
هزار تومان تعیین کــرد ،در حالی که قیمت این محصول
برحســب کیفیت و درجه بندی در بــازار بین  ۲۳میلیون
و  ۵۰۰هزار تا  ۳۸میلیون تومان اســت که در بازار قیمت
زعفران کاهش داشــته است.رییس اتحادیه صادرکنندگان
زعفران کشــور ادامه داد :سال گذشته قیمت خرید دولتی
زعفران  ۲۰میلیون و  ۵۰۰هزار تومان بود ،اما این محصول
در بازار با نرخهای کیلویی  ۴۷میلیون تومان خرید و فروش
میشــد که امســال با توجه به قیمت  ۳۸میلیون تومانی
حدود  ۹میلیون کاهش داشته است البته با کاهش صادرات
بهتدریــج قیمت این محصول در بورس کاال به  ۳۴میلیون

تومان و در بازار به  ۳۶میلیون تومان رسید.وی علت اصلی
افزایش قیمت زعفران در دو سال گذشته را کاهش بین ۵۰
تا  ۷۰درصدی تولید دانســت و افــزود :علت دیگر افزایش
قیمت این محصــول ،ورود برخی افراد برای خرید زعفران
بــود که با انبارداری آن باعث افزایش قیمتها شــدند ،اما
به تدریج با کاهش میزان صادرات قیمتها روند کاهشــی
بــه خود گرفت.نایب رییس شــورای ملــی زعفران اضافه
کرد :اکنون بخشــی از زعفران سال گذشته در بورس کاال
باقی مانده اســت.میری ،از آغاز برداشت زعفران در اواسط
مهرماه تا اواخر آذرماه سال جاری خبر داد و گفت :به نظر
میرسد امســال تولید زعفران نسبت به سال گذشته روند
افزایشی داشته باشــد .طبق آمارهای موجود سال ۱۳۹۹
نزدیک به  ۵۰۰تن و سال  ۱۴۰۰حدود  ۲۸۰تن در کشور
تولید زعفران داشتهایم.وی از کاهش  ۵۰درصدی صادرات
زعفران ایران از فروردین ماه تا پایان مردادماه امسال نسبت
به سالهای گذشته خبر داد و تصریح کرد :حجم صادرات
زعفران در ســال  ۱۳۹۹به صورت رسمیو چمدانی حدود
 ۴۰۰تن بود که در ســال  ۱۴۰۰این میــزان به  ۲۸۶تن
رسید.وی بیان کرد :روند کاهش صادرات در کاهش قیمت

داخلی این محصول تاثیر بســزایی داشته است.میری علت
کاهش صــادرات زعفران را قاچاق ،هزینه ســربار هفت تا
هشــت میلیون تومانی روی هر کیلوگرم زعفران صادراتی،
تعرفه نیم درصدی آب مجازی ،عوارض  ۳۷تا  ۳۸درصدی
صادرات برخی کشــورها و عدم حمایت از صادرکنندگان

این محصول برشمرد.رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران
کشــور ادامه داد :اکنون صادرکنندگان ارزی که به کشور
وارد میکنند باید با نرخ نیمایی عرضه کنند که مابهالتفاوت
پنــج هزارتومانی با ارز آزاد دارد اما هزینه ســایر ملزومات
صادرات را با ارز آزاد تهیه میکنند.

