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تنها ۲۳درصد ظرفیت سدهای تهران پر است
مدیر دفتر بهره برداری از تأسیســات آبی شرکت آب منطقه ای تهران گفت: 
ظرفیت سدهای تأمین کننده آب تهران یک میلیارد و ۸۸۹ میلیون متر مکعب 
بوده که فقط ۲۳ درصد آن پر آب است.به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهریاری 
بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: میزان ذخایر سدهای پنج گانه 
تأمین کننده آب اســتان تهران ۴۲۷ میلیون متر مکعب است.مدیر دفتر بهره 
برداری از تأسیســات آبی شرکت آب منطقه ای تهران افزود: حجم آب سدهای 
پنج گانه استان تهران ۹۰ میلیون متر مکعب نسبت به روز مشابه سال گذشته 
کاهش یافته است، یعنی از ۵۱۷ میلیون متر مکعب به ۴۲۷ میلیون متر مکعب 
رســیده است.وی گفت: میزان بارش در کشور در سال جاری ۳۵ درصد نسبت 
به ســال گذشته کاهش داشته است.شهریاری با بیان این که اگر بخواهیم این 
حجم را با شرایط نرمالی که معموالً در انتهای سال آبی شاهد هستیم، مقایسه 
کنیم، باید بگوییم، این اختالف بیش از ۴۲۰ میلیون متر مکعب می شود، گفت: 
ظرفیت سدهای تأمین کننده آب تهران یک میلیارد و ۸۸۹ میلیون متر مکعب 

است، که فقط ۲۳ درصد آن پر آب است.

صادرات برق ایران به ترکیه در آینده ای نزدیک
وزیر نیرو پس از دیدار با وزرای انرژی و کشــاورزی ترکیه، از تشکیل کمیته 
دائمی برای بررسی مسائل رودخانه ارس خبر داد.به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، 
»علی اکبر محرابیان« در سفر یکروزه خود به ترکیه با »فاتح دونمز«، وزیر انرژی 
و منابع طبیعی و »واحد کریشــچی«، وزیر کشــاورزی و جنگلداری ترکیه در 
آنکارا پایتخت این کشور دیدار و گفتگو کرد.وی پیگیری توافقات روسای جمهور 
ایران و ترکیه در ســفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور به تهران 
را مهم ترین محور مذاکرات با وزیر کشــاورزی و جنگلداری ترکیه عنوان کرد و 
گفت: در خصوص مسائل آب های مشترک و رودخانه ارس مقرر شد کمیته ای 
دائمی برای بررســی مسائل رودخانه ارس تشــکیل و درباره مسائل مورد عالقه 
دو طرف، مذاکره شــود.وزیر نیرو با موثر دانستن آغاز گفتگوهای فنی و اجرایی 
درباره مســائل آب های مشترک، تصریح کرد: مقرر شد نخستین جلسه کمیته 
فنی برای بررسی موضوعات درباره آب های مشترک، ماه اول سال آینده میالدی 
در تهران برگزار شود.محرابیان پس از گفتگوهای چند ساعته با وزرای ترکیه ای، 
با اشاره به توافقاتی در زمینه انتقال برق ایران به ترکیه خاطرنشان کرد: اخیرا با 
سرمایه گذاری طرف ترک، در شهر وان این کشور، تاسیساتی که امکان مبادله 
برق از سوی ایران به ترکیه را بصورت بک تو بک فراهم کند، ایجاد شده است.
وی افزود: طبق توافق با وزارت انرژی ترکیه، با نصب و آزمایش این تاسیســات، 
بزودی فروش برق ایران به ترکیه و بهره مندی از بازار صادراتی این کشور فراهم 

می شود.

عقب افتادن چند میلیون بشکه ای 
عرضه نفت اوپک پالس

یــک منبع آگاه اعالم کرد گروه اپک پالس قرار بود در ماه آگوســت روزانه 
۴۳.۸۵۴ میلیون بشــکه نفت به بازار جهانی عرضه کند اما از این برنامه ریزی 
چند میلیون بشکه عقب است.به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، یک منبع 
آگاه اعالم کرد گروه اوپک پالس باید برای ماه آگوست روزانه ۴۳.۸۵۴ میلیون 
بشــکه نفت به بازار جهانی عرضه می کرد اما از این رقم ۳.۵۸۳ میلیون بشکه 
کمتر تولید داشته است.بر همین اساس حجم نفت عرضه شده اوپک پالس برای 
ماه آگوست ۴۰.۳ میلیون بشــکه در روز بوده است.از این میزان کمبود عرضه 
۱.۳۹۹ میلیون بشــکه مربوط به ۱۰ کشور عضو اوپک است و ۲.۱۸۵ میلیون 
بشکه روزانه آن نیز کسری عرضه دیگر کشورهای عمده تولید کننده نفت غیر 
عضو اوپک و حاضر در گروه اوپک پالس بوده است.در ماه جوالی هم گروه اوپک 
پالس نتوانســت به برنامه ریزی خود در تولید نفت عمل کند و ۲.۸۹۲ میلیون 
بشکه نفت کمتری راهی بازار جهانی کرد. از این رقم ۱.۲۱۱ میلیون بشکه سهم 
کشورهای عضو اوپک و ۱.۶۸۱ میلیون بشکه نیز سهم دیگر اعضای اوپک پالس 
بود.کشورهای عضو اوپک پالس توافق کرده بودند تا برای ماه جوالی و آگوست 
سال جاری نه تنها تولید نفت خود را کاهش ندهند بلکه تولید نفت خود را ۶۴۸ 
هزار بشــکه در روز افزایش دهند.همچنین قرار بود در ماه آگوست گروه اوپک 
پالس تولید نفت خود را به دوران پیش از شــیوع کرونا رســانده و محدودیت 
عرضه را هم که در سال ۲۰۲۰ و در بحبوحه کرونا و با هدف جلوگیری از سقوط 

قیمت نفت اعمال شده بود، را لغو کند.

دلواپسی اقتصادی مانع از افزایش قیمت نفت شد
قیمت نفت روز جمعه در بحبوحه نگرانی نســبت به رکود اقتصادی و رشد 
ارزش دالر آمریکا، کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت 
۴۱ ســنت معــادل ۰.۵ درصد کاهــش یافت و به ۹۰ دالر و ۵ ســنت در هر 
بشکه رســید. نفت برنت شب گذشته با ۶۳ سنت افزایش بسته شده بود.بهای 
معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا، ۳۰ سنت معادل ۰.۴ درصد کاهش 
پیدا کرد و به ۸۳ دالر و ۱۹ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز 
پنج شــنبه با ۵۵ سنت افزایش بسته شــد در حالی که ابتدای معامالت تا سه 
دالر افزایش داشت.بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در ماه آتی از ابتدای 
هفته جاری تاکنون، ۱.۵ درصد و وســت تگزاس اینترمدیت ۲.۳ درصد کاهش 
داشــته است.تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت ســی ام سی مارکتس درباره وضعیت 
بازار اظهار کرد: بدنبال تســریع افزایش نرخهای بهره از سوی بانکهای مرکزی 
جهان، ریســک رکود اقتصاد جهانی، مسائل عرضه در بازارها را با وجود تشدید 
تنشهای جنگ روسیه و اوکراین، تحت الشعاع قرار داده است. با این حال، افت 
شدید ذخایر نفت استراتژیک آمریکا ممکن است از قیمتها در مقطعی حمایت 
کند زیرا مســائل کمبود عرضه به شکل اجتناب ناپذیری در بازارهای فیزیکی 
دیده می شــود و همزمان، توافق هسته ای ایران هنوز حاصل نشده است.پس از 
این که بانک مرکزی آمریکا روز چهارشــنبه افزایش نرخهای بهره به میزان ۷۵ 
واحد را اعالم کرد، بانکهای مرکزی سراســر جهان با تصویب افزایش نرخهای 
بهره، اقدام مشــابهی را دنبال کردند و ریســک رکود اقتصادی باال رفت.ادوارد 
مویا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA در یادداشتی نوشت: قیمتهای 
نفت نوســانی مانده اند زیرا معامله گران انرژی با وخامت دورنمای تقاضا روبرو 
هستند که همچنان در برابر کمبود عرضه، آسیب پذیر است. ریسکهای عرضه 
و کمبود عرضه در بازار، احتماال از قیمت نفت در باالی سطح ۸۰ دالر حمایت 
خواهد کرد اما ســیگنال رکود اقتصادی، مانع افزایش بیشــتر قیمتها می شود.
بر اســاس گزارش رویترز، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه و محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان سعودی روز پنج شنبه در تماس تلفنی، اقدامات انجام 
گرفته در چارچوب اوپک پالس را تمجید و نیتشان برای پایبندی به توافقهای 
فعلی را تائیــد کردند. کرملین در بیانیه ای اعالم کرد دو طرف درباره راههایی 
که می توانند برای تضمین ثبات در بازار جهانی نفت همکاری کنند، گفت و گو 

کردند.

سرمایه گذاری توتال در میدان گازی قطر
شرکت انرژی فرانسوی »توتال« قصد دارد سرمایه گذاری های جدیدی را در 
پروژه گاز طبیعی شمال-جنوب در قطر انجام دهد. به گزارش ایلنا از بلومبرگ، 
شرکت انرژی فرانســوی »توتال« قصد دارد سرمایه گذاری های جدیدی را در 
پروژه گاز طبیعی شــمال-جنوب در قطر انجام دهد. یک منابع آگاه اعالم کرد 
کــه »توتال در یک طرح ســرمایه گذاری چند میلیــارد دالری در میدان قطر 
سهمی خواهد داشــت و صادرات گاز طبیعی مایع قطر را افزایش می دهد.البته 
دقیقاً مشخص نیست که توتال چقدر در این پروژه سرمایه گذاری خواهد کرد، 
اما سرمایه گذاری های آن شامل ساخت ایستگاه های مایع سازی گاز است.قطر 
در تالش اســت تا موقعیت خود را به عنــوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
گاز طبیعــی در جهان تقویت کند و ظرفیت تولید خــود را افزایش دهد تا از 
شکاف عرضه جهانی گاز ناشی از تحریم های غرب علیه روسیه استفاده کند.در 
اوایل سال جاری، قطر حدود ۲۵ درصد از پروژه گنبد شمالی را به پنج شرکت 
بین المللــی فروخت.این پروژه ظرفیت تولید گاز طبیعی قطر را از ۷۷ میلیون 
تــن در حال حاضر به ۱۱۰ میلیون تن در ســال قبل از پایان ســال ۲۰۲۵ با 
سرمایه گذاری نزدیک به ۲۹ میلیارد دالر افزایش می دهد.شرکت های فرانسوی 
»توتال«، بریتانیایی »شل« و آمریکایی »اکسون موبیل« هر کدام ۶.۲۵ درصد 
از امتیاز میدان شمال شرق را به دست آورده بودند.شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، 
امیر قطر دیروز سه شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل نسبت 
به بحران جهانی انرژی هشدار داد و گفت: ما با بحران انرژی بی سابقه ای مواجه 
هســتیم و حدود یک میلیارد نفر با آن دست به گریبان هستند.وی با اشاره به 
اینکه دوحه توانست توسعه میدان گازی شمال را آغاز کند، تاکید کرد که این 

میدان نقش محوری در کاهش بحران انرژی خواهد داشت.

اخبار انرژی 

برنامه ششم در حالی تدوین شد که وضعیت 
اقتصادی با امــروز متفاوت بود بنابراین اهداف 
مدنظر بویژه در بخش صنعت محقق نشــد که 
این مســاله ضرورت تدوین واقع بینانه و آینده 

نگر برنامه هفتم را نشان می دهد.
بــه گــزارش خبرنگار مهــر، چندی پیش 
سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه از سوی 
رهبر معظم انقالب اسالمی ابالغ و فرایند تدوین 
این برنامه آغاز شــد و با توجه به اینکه بخش 
صنعت به واســطه پیوندهای گســترده ای که 
با ســایر بخش های اقتصادی در تحقق اهداف 
اسناد باالدستی از جمله رشد درون زا، برونگرا 
و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور نقش بسزایی 
دارد، بررسی عملکرد این بخش در برنامه ششم 
توســعه که در دولت دوازدهم اجرا شد، حائز 
اهمیت است.نکته ای که باید به آن توجه شود 
این است که برنامه ششــم توسعه در فضایی 
تدوین شد که توافق هسته ای به نتیجه رسیده 
بود و به واســطه کاهش فشارهای بین المللی، 
رشد اقتصادی به ۱۴.۲ درصد و نرخ تورم به ۹ 

درصد رسیده بود.
 بخش صنعت نیز با افزایش سرمایه گذاری 
و بــه تبع آن افزایش تولیــد در زیربخش های 
آن رشــد ۱۰.۶ درصدی را تجربه کرده بود.بر 
اساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، 
بخــش صنعت به عنوان یکی از زیر بخش های 
مهم اقتصاد در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال به 
دلیل شرایط بین المللی خاص کشور در سال 
۱۳۹۷ و بــه تبع آن افزایش هزینه های تأمین 
مواد اولیه و واســطه، دخالــت دولت در بازار و 
قیمت گذاری دستوری کاالها و تغییرات مکرر 
مقررات و دستورالعمل ها با چالش های مختلف 
و کاهش ارزش افزوده مواجه شــد. اما از سال 
۱۳۹۸ با اجرای سیاســت های حمایتی توسط 
دولت، مجدداً ارزش افزوده این بخش از رشــد 

مثبت برخوردار شد.
برای توضیحات بیشتر باید به محیط کسب 
و کار اشاره شود؛ آنطور که مرکز پژوهش های 
مجلس بررســی کرده این شــاخص در بخش 
صنعت در سال ۹۷ و ۹۸ نسبت به سالهای قبل 
وضعیت نامساعدتری داشته، اما از سال ۹۸ به 
بعد به دلیل وضعیت شاخص رو به بهبود بوده 
است. بررسی شاخص ملی محیط کسب و کار 
بر اســاس نماگرهای بخش نهادی و اقتصادی 

حاکی از آن است که در بخش نهادی، »ساختار 
و عملکرد دولت« و در بخش اقتصادی، »محیط 
مالی« بیشترین تأثیر را بر ایجاد محیط نامساعد 
کسب و کار داشته اند. نتایج پایش ملی کسب و 
کار نشان می دهد که در محیط مالی مؤلفه های 
»غیرقابل پیشبینی بودن تغییرات قیمت مواد 
اولیه و محصوالت« و »تأمین مالی از سیستم 
بانکی«، بیشــترین ســهم را در ایجاد شرایط 
نامناســب برای فعاالن اقتصادی کشور داشته 
است.با وجود بهبود شاخص محیط کسب و کار 
در سال ۱۴۰۰، نتایج پایش نشان می دهد که 
وضعیت شاخص محیط مالی با میانگین ۸.۱۵ 
از ۱۰ بیشترین تأثیر منفی را بر محیط کسب 
و کار داشته است. لذا رفع عوامل مؤثر بر ایجاد 
محیط نامساعد کسب و کار ازجمله موضوعات 
مالی و بهبود شــرایط برای فعــاالن اقتصادی 
کشور با هدف ترغیب آنها به تداوم فعالیت در 

بخش حقوقی اقتصاد ضرورت دارد.
تنزل رشد سالیانه اشتغال بخش صنعت

همچنیــن مرکز پژوهش هــای مجلس به 
اشتغال بخش صنعت نیز اشاره کرده است؛ بر 
این اساس با وجود حمایت های دولت ازجمله 
پرداخت تســهیالت برنامه اشــتغال و تولید 
از محل بند الــف تبصــره ۱۸ قوانین بودجه 

ســالهای اخیر به دلیل بروز شوک های منفی 
شــرایط خاص بین المللی کشور، وجود فضای 
نااطمینان کســب و کار، عدم تخصیص کامل 
تســهیالت به دلیل کمبود منابع و مشکالت 
اجرایی، اپیدمی کرونا و تأثیر منفی بر بنگاه های 
خرد و کوچک، توان رقابتی پایین بخش تولید 
با محصوالت خارجی به منظور توســعه اندازه 
بازار، کشور از ســال ۹۷ با تنزل رشد سالیانه 
اشتغال بخش صنعت مواجه شد.با وجود حجم 
بیش از ۴۰ درصدی واردات ماشــین آالت به 
کشور، بیش از ۶۰ درصد محصوالت صادراتی 
کشــور را محصوالت فرآوری نشده کشاورزی، 
معدنی و شیمیایی به خود اختصاص داده است 
و سهم تولید کاالی ســاخت محور رقابتی در 
ترکیب صادرات کشور کم است. عمده تمرکز 
تولیدات صنعت ساخت کشور با درصد بر بازار 

داخل است.
همچنین باید اشاره شود که سهم کاالهای 
با فناوری متوســط و باال در صادرات صنعتی 
)ساخت( که بیانگر محتوای فناوری و پیچیدگی 
صادرات اســت از حدود ۲۶ درصد در سال ۹۶ 
به ۳۳ درصد در ســال ۹۷ رســیده، اما پس از 
آن تغییری نکرده اســت.بر اساس بررسی های 
مرکز پژوهش های مجلس، به طور کلی ارزیابی 

عملکرد برنامه ششــم توســعه نشان می دهد 
بیش از ۵۰ درصد از احکام دارای عملکرد فاقد 
اثربخشی بوده اند و حدود ۳۶ درصد از احکام 
نیز دارای عملکرد نسبتاً اثربخش داشته اند. از 
ســوی دیگر احکام فاقد عملکرد و احکامی که 
دارای عملکرد کاماًل اثربخش بودند نیز تقریباً 
با سهمی برابر حدود ۷ درصد از مجموع احکام 

بخش صنعت را به خود اختصاص داده اند. 
داده های اعالم شــده نشــان می دهد این 
صنعت از اهداف در نظر گرفته شده در برنامه 
ششم عقب مانده است.علی احمدی کارشناس 
حوزه صنعــت در مورد دالیــل عدم موفقیت 
بخش صنعت در برنامه ششــم توسعه به مهر 
گفت: یکی از مهم ترین دالیلی که موجب شد 
صنعت نتواند بر اساس اهداف پیش بینی شده، 
حرکت کند این بود که به طور کلی اهدافی که 
توسط دولت دوازدهم تعیین شد ایراد داشت و 
ضمن اینکه ضمانت اجرا نداشــت و بعضاً آئین 
نامه هایش با تأخیر تدوین شــد، متناســب با 
شرایط روز از جمله محدودیت های بین المللی 

و نرخ ارز هم نبود.
وی افزود: از ســویی دیگر اعتباراتی که قرار 
بود به این بخش تخصیص یاد یا کافی نبود و یا 
اینکه با تأخیر پرداخت شد. همچنین دولت به 

جای اینکه فضا را برای تولیدات صنعتی رقابتی 
کند، با برنامه ها و سیاست های نابجای خود فضا 
را بیــش از پی انحصاری کــرد و رقابت از این 

بخش رخت بربست.
احمدی گفت: همچنیــن قرار بود در طول 
برنامه ششــم استراتژی توسعه صنعتی تدوین 
شود اما نه تنها برنامه دقیقی تدوین نشد بلکه 
صرفاً اولویت هــای صنعتی مــورد توجه قرار 
گرفت که آن هم به دلیل عدم سیاست گذاری 
دقیق برای صنایع اولویت دار، کارآمدی خاصی 
نداشت.وی تصریح کرد: نکته ای که باید مورد 
توجه قرار گیرد این است که متأسفانه مسئوالن 
امر، نســبت به بررســی عملکردها و سازوکار 
اجرای برنامه ها کــم کاری می کنند و می توان 
گفت یکی از عوامل عدم موفقیت بخش صنعت 
در طول برنامه ششم همین موضوع بوده است؛ 
یعنی مســئوالن هدف را مشخص می کنند اما 

سازوکار اجرا را نادیده می گیرند.
این کارشناس حوزه صنعت گفت: همچنین 
صادرات بخــش جداناپذیر از صنعت اســت؛ 
متولیــان باید بــه این امر واقف باشــند که با 
توسعه بازارهای صادراتی و تسهیل روابط تجار 
می توان عملکرد بخش صنعت را بهبود بخشید؛ 
با این وجود در طول برنامه ششم اتفاق چشم 
گیری در این خصوص نیفتاد و حتی نســبت 
بــه اعزام رایزنان بازرگانی نیز کم کاری صورت 
گرفت.احمدی ادامه داد: نکته دیگر اینکه طبق 
گزارش ها، تأمین مالی صنعت وابستگی زیادی 
به شبکه بانکی دارد و این در حالیست که این 
سیستم با مشــکالت زیادی دست و پنجه نرم 
می کند، بنابراین برنامه ریزی برای توســعه و 
تنوع بخشی به ابزارها و روش های تأمین مالی 

بخش صنعت ضروری است.
وی تاکید کرد: پیشنهاد می شود برای تبیین 
جزئیــات برنامه هفتم توســعه، ضمن ارزیابی 
دقیق عملکرد این بخش در طول برنامه ششم 
توســعه، هم نســبت به تدوین اهداف و البته 
ســازوکارهای اجرا به صورت واقع بینانه عمل 
و هم عملکردها هر چنــد وقت یک بار دقیق 
بررسی شــود.احمدی گفت: از سویی دیگر نیز 
برنامه باید آینده نگر بوده و اتفاقات مختلف از 
جمله نرخ ارز، مسائل بین المللی و… را در دل 
خود جای دهد و در مورد رویکردهای مختلف 

پیش بینی های الزم را انجام دهد.

برنامه هفتم آینده نگر تدوین شود

عملکرد ناموفق صنعت در برنامه ششم

بررســی ها بیانگر این است که در مرداد ماه سال جاری 
شــاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی نسبت به سال 
گذشته ۶.۷ درصد رشد داشته و در سه ماهه سال جاری، 
زیان ساخته شده صنعت خودروسازی ۳۷.۴ درصد کمتر 
از زیان ســاخته شده در فصل مشــابه سال قبل است اما 
بدترین وضعیت را از نظر سودآوری در بین صنایع بورسی 
دارند.پژوهشکده پولی و بانکی کشور، ماهانه وضعیت تولید 
شرکت های صنعتی را از ابعاد مختلفی چون شاخص تولید 
صنعتی ماهانه، تحلیــل موجودی انبار، محدودیت مالی و 
رشد صنعت، سودآوری و ...  بررسی می کند که طبق آن، 
شاخص تولید صنعتی شــرکت های بورسی در مرداد ماه 
امســال نسبت به سال گذشته ۶.۷ رشد داشته که در بین 
صنایع، خودروسازی و ســاخت قطعات با رشد باالی ۲۰ 
درصد بیشترین رشد را داشــته است.در بخش دیگری از 
این گزارش، پژوهشــکده پولی و بانکی از آنجا که تغییرات 
در موجودی انبار محصوالت، عالوه بر اینکه تحلیل بهتری 
از علت تغییرات تولید صنعت مربوطه ارائه می دهد، چون 
شــاهدی از وضعیت بــازار و تقاضا نیز ارائــه می کند تا از 
این طریق بتوان به پیش بینی رونــد آتی تولید پرداخت، 
به ســراغ تحلیل موجودی انبار شرکت های صنعتی رفته 
است.  تحلیل موجودی انبار صنایع نشان می دهد که این 

شــاخص از ابتدای ســال جاری منفی شده و رشد فروش 
شرکت ها بیشتر از رشد تولید آن ها بوده است. در سه ماهه 
اخیر )خرداد تا مرداد ماه( رشــد فروش شــرکت ها بیشتر 
از رشــد تولیدشــان بوده و همین امر باعث کاهش قابل 
توجه موجودی انبار شــده است.این کاهش قابل توجه در 
موجودی انبار در سه ماه اخیر مربوط به کاهش قابل توجه 
موجودی انبار شــرکت های خودروسازی است. در سه ماه 
اخیر، رشد فروش شــرکت های خودروسازی به طور قابل 
توجهی از رشد تولیدشان پیشی گرفته و همین امر باعث 
کاهش در موجودی انبار این شــرکت ها شده است که در 

سال های قبل تجمیع شده بود.  
در ادامه این گزارش آمده است، صنعت خودروسازی در 
چند سال اخیر به واســطه محدودیت هایی که در واردات 
خــودرو وجــود دارد، همواره با مازاد تقاضــا روبرو بوده و 
همین امر زمینه ساز رشد تولید در این صنعت شده است.
بررســی موجودی انبار صنعت محصوالت شیمیایی در دو 
ماه ابتدای امســال نشــان می دهد که رشد تولید منفی و 
افزایش در موجودی انبار را داشــته اما رشــد این صنعت 
از خــرداد ماه به بعد مثبت شــد. با این حال هنوز رشــد 
تولید در این صنعت بیشــتر از رشــد تقاضا و فروش بوده 
و موجودی انبار در این صنعت افزایش را نشــان می دهد.

اما صنعت فلزات اساســی در سه ماه ابتدایی سال برخالف 
نیمه دوم ســال قبل هم شاخص تولید مثبت داشته و هم 
موجودی انبار در این صنعت بعد از چند ماه در این ســه 
ماه کاهش را نشان می دهد. البته، در تیرماه علیرغم رشد 
باالی تولید در این صنعت موجودی انبار نیز در این صنعت 
افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، بازار تمام افزایش 
تولید را جذب نکرده و احتماالً در ماه های آتی رشد تولید 
ایــن صنعت اندکی کاهش پیدا کنــد کما اینکه در مرداد 
ماه رشــد این صنعت کمتر از تیرماه بوده است.در بخش 
دیگری از این گزارش، برای بررســی تاثیر محدودیت های 
مالی بر روند تولید شــرکت های صنعتی آن ها به دو دسته 
شــرکت های با محدویت مالی شدید و کم تقسیم شده اند 
که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ رشد دو گروه از 
شرکت ها که با توجه به محدودیت مالی بسیار نزدیک هم 
بوده است. لذا از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ تاکنون محدودیت 
مالی تغییرات و نوســانات تولید را به طور معناداری تحت 
تاثیر قرار نداده است.عالوه بر این، رشد تولید شرکت های 
صادراتی بعد از ۲۲ ماه بیشــتر از رشد شاخص تولید سایر 
شرکت ها شــده و رشد تولید شــرکت های واردات محور 
به باالی ۱۰ درصد رســیده اســت.همچنین، رشد تولید 
کاالهــای نهایی )مصرفی و ســرمایه ای( در ماه های اخیر 

بیشتر از رشد تولید کاالهای واسطه ای شده است.  بررسی 
صورت های مالی سه ماهه شــرکت ها در سال ۱۴۰۱ نیز 
نشــان می دهد که تعداد شــرکت های زیان ده معادل ۶۸ 
شــرکت هستند که نسبت به سال گذشته از نظر تعدادی 
تغییر نکرده انــد.در بین صنایع مهم مانند ســنوات اخیر 
شرکت های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت 
را از نظر سودآوری دارند؛ به صورتی که تنها صنعتی هست 
که جمع سود خالص شرکت های آن منفی می شود.در سه 
ماهه ســال جاری، زیان ساخته شده صنعت خودروسازی 
۳۷.۴ درصد کمتر از زیان ســاخته در فصل مشــابه سال 
قبل اســت. رشد سودآوری صنعت محصوالت شیمیایی و 
فلزات اساسی نیز که صادرات محور هستند، به حدود ۲۰ 
درصد رســیده که بســیار کمتر از تورم و همچنین رشد 
سودآوری ســایر شرکت هاست.البته، سودآوری در سه ماه 
ابتدایی ســال جاری برای صنعت مواد غذایی بهتر از سال 
گذشته بوده و رشد ۳۷.۴ درصدی نسبت به سال گذشته 
داشــته که آزادسازی قیمت ها ناشی از حذف ارز ترجیحی 
یکــی از عوامل اثرگذار بر ســودآوری در این صنعت بوده 
است.سود شرکت های صنعت محصوالت دارویی نیز در سه 
ماهه ابتدایی امســال بیش از ۴۷.۶ درصد نسبت به سال 

گذشته بوده است.  

در بهار ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل

زیان خودروسازان ۳7/۴ درصد کمتر شد

یک کارشــناس حوزه انرژی اظهار داشت: روسیه 
یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان نفت و گاز دنیا است 
و یکــی از بازارهای هدف که می تواند به توســعه بازار 
ایران کمک کند اروپاست که تاکنون به عنوان ناموس 
روسیه بوده و به هیچ عنوان اجازه نداده که ایران نگاه 

چپ به این بازار داشته باشد.
مرتضی بهروزی فر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، درباره تکمیل پروژه ال ان جی ایران توسط روسیه 
و صادرات و سواپ گاز به جنوب، پاکستان و عمان در 
قــرارداد با گازپروم اظهار داشــت: ما هیچگونه تجربه 
موفقی در حوزه صنعت نفت و گاز با روسیه نداشته ایم، 
حتی قبل از تحریم و جنگ با اوکراین هم این کشــور 
یک ریال در ایران سرمایه گذاری نکرده است و کامال 
بصورت مطلق از تمام تحریم های امریکا تبعیت کرده و 
هیچ اقدامی که باعث شکستن تحریم های امریکا شود، 
انجام نداده اســت.وی با بیان اینکه روسیه همواره در 
حوزه نفت و گاز نه شــریک بلکه رقیب ما بوده است، 

افزود: روسیه یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان نفت و 
گاز دنیا اســت و یکی از بازارهای هدف که می تواند به 
توســعه بازار ایران کمک کند اروپاست که تاکنون به 
عنوان ناموس روسیه بوده و به هیچ عنوان اجازه نداده 

که ایران نگاه چپ به این بازار داشته باشد.
این کارشــناس حــوزه انرژی تصریح کــرد؛ مورد 
دیگر اینکــه ما پلنت ال ان جی نداریم، روســیه هم 
تکنولوژی ان را در اختیــار ندارد، تمام واحدهایی که 
اکنون در دست بهره برداری است امریکایی و اروپایی 
است. روسیه تاکنون حتی یک واحد کوچک هم برای 
خودش نتوانسته راه اندازی کند، بنابراین انتظار نداشته 
باشیم که این کار را برای ما انجام دهد.وی گفت: برای 
صادرات گاز به عمان ما دو مســیر داریم، یکی آبهای 
کم عمق است که باید از امارات عبور کند، هم ما و هم 
روسیه توان احداث آن را داریم اما به دلیل مشکالتی 
که با امارات داریم اجازه ســاخت و احداث خط لوله را 

به ما نخواهد داد. 

طبق آمار، در مجموع پنج ماهه ابتدایی امسال، روند 
افزایش تولید فوالدی ها همچنان ادامه داشته و میزان 
تولید در مدت مذکور نسبت به پنج ماهه ابتدای سال 
گذشــته بین ۱۷ تا ۲۱ درصد افزایــش یافته و بطور 
میانگین رشــد ۱۹.۴ درصدی را نشان می دهد.طبق  
آمار ارائه شــده توســط انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران به ایســنا، از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ، 
میزان تولید کل مقاطع طویل بیشترین افزایش تولید 
را معادل ۲۱ درصد داشته  و در مقابل کمترین میزان 
افزایش را شــمش فوالد آن هم به میزان ۱۷ درصد به 
خود اختصاص داده اند.در مجموع طی این مدت مقاطع 
طویل فوالدی تولید شــده معادل پنج میلیون و ۱۸۱ 
هزار تن ثبت شــده که نسبت به چهار میلیون و ۲۹۶ 
هزار تن تولیدی طی پنج ماهه نخســت ۱۴۰۰، رشد 
۲۱ درصدی را تجربه کرده اســت.پس از آن به ترتیب 
ســه میلیون و ۸۷۲ هزار تن مقاطع تخت فوالدی و ۹ 
میلیون و ۵۳ هزار تن محصوالت فوالدی تولید شــده 

که هر یک ۲۰ درصد بیشــتر از میزان تولید آن ها در 
مدت مشابه ســال گذشته است. در پنج ماهه ابتدایی 
ســال گذشته به ترتیب ســه میلیون و ۲۲۷ هزار تن 
مقاطــع تخت فوالدی و هفت میلیون و ۵۷۳ هزار تن 
محصوالت فوالدی به تولید رســیده بود.شمش فوالد 
)فــوالد میانی( نیز با افزایش ۱۷ درصدی تولید از ۱۰ 
میلیــون و ۸۲۸ هزار تن در مــدت پنج ماهه ابتدایی 
ســال گذشته، به ۱۲ میلیون و ۶۵۱ هزار تن در مدت 
مشابه سال جاری رسیده است.در نهایت نیز تولید آهن 
اسفنجی با رشد ۱۹ درصدی به ۱۴ میلیون و ۶۵۳ در 
مجموع پنج ماه نخست امسال رسیده است. در مدت 
مشابه ســال گذشته ۱۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تن آهن 
اسفنجی تولید شــده بود.این افزایش تولید فوالدی ها 
طی پنج ماهه امســال در حالی رخ داده که همچون 
چند ساله اخیر، در تابستان برق صنایع محدود شد اما 
برخالف سال های اخیر این قطعی های برق تاثیری در 

تولدی فوالدی ها نداشته است.

رشد میانگین ۱۹.۴ درصدی تولید فوالد در ۵ ماهه ۱۴۰۰روسیه یک ریال هم در نفت و گاز ایران سرمایه گذاری نکرده است

گزارش

برابر آمارها در دولت ســیزدهم ۳۶۰ هزار فقره بازرســی به منظور نظارت 
بر مقررات ایمنی کارگاه ها انجام گرفته اســت.به گزارش ایســنا، امروزه بحث 
پیشــگیری از حــوادث کار و پیروی از آیین نامه های قانونــی از جمله اهداف 
بازرســان کار به شمار می رود که در کاهش هزینه های اضافی ناشی از حوادث 
موثر است.بازرسان کار در واقع با نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و 
ضوابــط حفاظت فنی و ایمنی در حفظ و صیانت از جان نیروهای کار، ارتقای 
کیفیت تولید و بهره وری، امنیت شغلی و ایجاد انگیزه در کارفرمایان اثرگذارند 
از ایــن رو هرچه نظارت بر کارگاه ها و محیط های کارگری کامل تر و به روزتر 

باشد، موجب کاهش حوادث ناشی از کار خواهد شد.
بر اســاس اعالم مدیرکل بازرســی کار وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
۳۶۰ هزار فقره بازرســی بــرای نظارت بر مقررات ایمنــی کارگاهها در دولت 
سیزدهم انجام شده است.وی معتقد است: یکی از روش های موثر برای پوشش 
گســترده ایمنی کار کشور، توجه به نقش نهادهای حاکمیتی از طریق نظارت 
بر خود ارزیابی واحدهای اقتصادی بزرگ مشــمول قانون کار اســت.به گفته 
پرنــده، آموزش ایمنی بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ســاعت در مرکز 
تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشــت کار، یکی از مهم ترین اقدامات 

دولت ســیزدهم بوده است.مدیرکل بازرسی وزارت کار همچنین از فعال بودن 
۲۰ هزار کمیته حفاظت ایمنی در شــرکتها برای حفظ و صیانت از نیروی کار 
خبر داده و تشکیالت ایمنی و بهداشت مجموعه های بزرگ صنعتی نظیر ایران 
خودرو با ۶۵ شــرکت فعال در زیرمجموعه و بیش از ۸۰ هزار نیروی انســانی 
را از نمونه های موفق کمیته های ایمنی و بهداشــت کار کشور عنوان می کند.
کارشناسان مهم ترین وظیفه بازرســان کار را پیشگیری از حوادث کار عنوان 
کرده و بر لزوم توجه به اجرای قوانین کار در محیط های کارگری و پیشگیری 
از وقوع حوادث تاکید دارند.ناصر چمنی ـ فعال کارگری ـ با اشــاره به اهمیت 
صیانت از نیروهای کار در محیط های کاری به ایسنا می گوید: موضوع صیانت 
از نیروهای کار یکی از وظایف اصلی بازرســان کار است و وزارت کار در بحث 
اجرای ایمنی محیط کار و نظارت بر آن مســئولیت دارد.وی بازرســی کار را 
اصلی ترین مجموعه در وزارت کار می داند و می افزاید: نقش بازرســان کار در 
نظارت بر رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی و حفظ سالمت نیروی کار در 
کارگاه ها به منظور ایجاد یک محیط کار امن توســط کارفرمایان حایز اهمیت 
اســت.به گفته این فعال کارگری، اگر چه تعداد بازرســان کار زیاد نیست و به 
تعداد بنگاه ها و واحدهای تولیدی در کشــور بازرس کار وجود ندارد تا به طور 

مداوم به کارگاه ها سرکشی کنند اما تمهیدات الزم برای تقویت و افزایش تعداد 
بازرسان کار باید اتخاذ شود.هم اکنون در کارگاه های باالی ۲۵ نفر کمیته های 
حفاظت فنی و بهداشــت کار به عنوان بازوان اجرایــی وزارت کار ناظر درون 
کارگاه ها، مسئولیت بازرسی را برعهده دارند.برابر آمارها، از زمان استقرار دولت 
سیزدهم تا پایان مهر ماه بیش از ۱۰۴ هزار فقره بازرسی از کارگاه های مشمول 
قانــون کار انجام گرفته که بیش از ۲۲ هزار مورد بازرســی ویژه از کارگاه های 
پرخطر در صنایع ســاختمان، معدن و نفت و گار و پتروشیمی بوده است.یکی 
از اقدامــات موثر معاونت روابــط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این 
مدت، گسترش نظارت بر کارگاه های مشمول قانون کار، افزایش حفاظت فنی 
و بهداشت کار و ارتقای ایمنی و سالمت شغلی بوده است.به گزارش ایسنا، در 
یکصد و هفتاد و هفتمین نشســت شورای عالی حفاظت فنی، موضوع تدوین 
آیین نامه ایمنی کار در فضای بســته در دســتور کار قرار گرفت و مقرر شد با 
تصویب این آیین نامه، کارفرمایان، پیمانکاران و مســئولین واحدهای مربوطه 
مطابق مفــاد آیین نامه، ملزم به ارتقاء ایمنی در کارگاه های تحت مســئولیت 
خود باشــند و بازرســان کار از مفاد آیین نامه مذکور در بازرسی های مربوطه 

استفاده کنند.

تازه ترین آمار بازرسی از کارگاه ها اعالم شد


