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وزیر نفت :

بازار انرژی باید غیرسیاسی باشد

وزیــر نفــت جمهوری اســامی
ایــران در بــدو ورود بــه مســکو
اعــام کــرد :در تبییــن مواضــع
خــود در روســیه تاکیــد
خواهــم کــرد کــه بــازار انــرژی
بایــد غیرسیاســی باشــد تــا از
دخالتهــای یکجانبــه و غیرقانونــی در آن جلوگیــری شــود.
بیــژن نامــدار زنگنــه اظهــار داشــت :مــا در همــه زمینههــا بــا
روســیه روابــط راهبــردی داریــم و در بخــش انــرژی هــم بــه
همیــن شــکل اســت ،مــا در اجــاس کشــورهای صــادر کننده
گاز فرصــت خواهیــم کــرد تــا مواضــع خــود را بیــان کنیــم.
وی گفــت :در ایــن اجــاس تاکیــد خواهــم کــرد کــه
بــازار انــرژی بایــد غیرسیاســی باشــد و ایــن بــازار بایــد از
دخالتهــای یکجانبــه و غیرقانونــی در آن دور بمانــد چــرا کــه
ایــن مســاله در دراز مــدت بــه نفــع مصــرف کننــده و هــم
تولیــد کننــده اســت .زنگنــه خاطرنشــان کــرد کــه اجــاس
کشــورهای صــادر کننــده گاز نخســتین بــار در تهــران و
بــه ابتــکار جمهــوری اســامی ایــران برگــزار شــده اســت و
افزایــش تعــداد اعضــا در بیســتمین دوره آن در مســکو نشــان
میدهــد کــه طرحــی موفــق بــوده اســت ضمــن اینکــه
امســال قــرار اســت نخســتین نشســت ســران کشــورهای
صادرکننــده گاز در گینــه برگــزار شــود .وزیــر نفــت ایــران
اظهــار داشــت :اجــاس کشــورهای صــادر کننــده گاز بــه
محلــی بــرای انتقــال تجربیــات و تبــادل اطالعــات تبدیــل
شــده اســت و افزایــش تعــداد اعضــا نیــز نشــان میدهــد
ابتــکار جمهــوری اســامی ایــران نتیجــه بخــش بــوده اســت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت :در ایــن ســفر
بــا همتایــان روســی و دیگــر کشــورها دیدارهــای دوجانبــه
خواهیــم داشــت .وزیــر نفــت در خصــوص حــوادث بوجــود
آمــده بــرای صنعــت نفــت عربســتان و کاهــش تولیــد نفــت
ایــن کشــور پــس از حملــه بــه تاسیســات نفتــی آرامکــو
نیــز گفــت :میبینیــم کــه بــازار عــادی شــده اســت؛ مــن
هرگــز بــاور نکــردم کــه بــا ایــن حملــه نیمــی از تولیــد نفــت
عربســتان از دســترس خــارج شــده باشــد ،همانطــور کــه
پیشــتر گفت ـهام ،فکــر میکنــم عربســتان دســت بــه بــزرگ
نمایــی سیاســی در ایــن رابطــه زده تــا بگویــد امنیــت انــرژی
درجهــان بــه خطــر افتــاده اســت.
زنگنــه در تاییــد اظهــارات خــود گفــت :حــدود یــک هفتــه
تــا  ۱۰روز اســت کــه هــر روز قیمــت نفــت کمتــر میشــود
و شــش دالری هــم کــه روی قیمــت نفــت رفتــه بــود بــه
صــورت کامــل از بیــن رفتــه اســت.

وزارت صنعت  ،معدن وتجارت خبرداد :

تخصیص  ۲۶۵هزار میلیارد ریال تسهیالت
به بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط
وزارت صنعــت  ،معــدن وتجــارت براســاس دوره پنــج ماهــه
نخســت امســال از اختصــاص  ۲۶۴هــزار و  ۹۴۳میلیــارد ریــال
تســهیالت مالــی بــه بنــگاه هــای تولیــدی ،کوچــک ،متوســط
بــرای طرحهــای نیمــه تمــام بــا پیشــرفت بــاالی  ۶۰درصــد
در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی خبــر داد.
بــر اســاس آمارهــای معاونــت طــرح و برنامــه وزارتخانــه
مزبــور ،تعــداد  ۳۸هــزار و  ۶۶فقــره متقاضیــان دریافــت
تســهیالت مزبــور بودنــد کــه در دوره مــورد بررســی  ۱۶هــزار و
 ۵۶۵مــورد ثبــت نــام بــرای دریافــت تســهیالت امســال بودنــد.
وزارتخانــه یــاد شــده تــا پایــان مــرداد مــاه تعــداد  ۱۰هــزار
و پنــج فقــره از متقاضیــان دریافــت تســهیالت بــا رقــم
درخواســت  ۲۲۴هــزار و  ۷۷۴میلیــارد ریــال را بــه بانــک
ذیربــط معرفــی کــرد .همچنیــن در چارچــوب طــرح فرآینــد
رونــق تعــداد ســه هــزار و  ۹۸۷فقــره درخواســت  ۸۴هــزار و
 ۳۳۳میلیــارد ریــال را داشــتند و تعــداد  ۳۲هــزار و  ۴۳۳فقــره
درخواســت مســتقیم بــه بانــک ارایــه شــده بــود کــه خواســتار
تخصیــص  ۱۶۵هــزار و  ۶۴میلیــارد ریــال تســهیالت بودنــد.
عــاوه برایــن براســاس جــداول آمــاری معاونــت طــرح و
برنامــه وزارت صنعــت تعــداد یکهــزار و  ۶۴۶فقــره درخواســت
 ۱۵هــزار و  ۵۴۶میلیــارد ریــال از متقاضیــان ســال گذشــته (
 )۹۷بــه امســال انتقــال یافتــه اســت.
برپایــه داده هــای ایــن گــزارش ،کار نظــارت بــر نحــوه بهــره
بــرداری تســهیالت بــر ۲۳۰فقــره درخواســت بــا رقــم هشــت
هــزار و  ۴۲۴میلیــارد ریــال نیــز بــه مــورد اجــرا درآمــد.

صنعت ،معدن و تجارت
رئیس کل بانک مرکزی :

با حذف  ۴صفر حجم اسکناس های در گردش کشور کاهش می یابد
رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت :بــا حــذف چهــار صفــر از
ریــال  ،شــاهد کاهــش حجــم اســکناس و هزینههــا و وارد
شــدن مســکوکات بــه چرخــه کار هســتیم.
عبدالناصــر همتــی در پســت اینســتاگرامی نوشــت :پــس از
تصویــب الیحــه حــذف چهــار صفــر ،جایگزینــی پولهــای
جدیــد بــا پولهــای فعلــی  ۴ســال زمــان میبــرد.
وی گفــت :ســالی نزدیــک بــه یــک میلیــارد اســکناس امحــا
میشــود نزدیــک بــه  ۹میلیــارد اســکناس در جریــان اســت
کــه اگــر چهــار صفــر از پــول ملــی حــذف شــود تعــداد
اســکناسها بــه  ۲.۲میلیــارد میرســد.
بــه گفتــه وی  ،در جلســه علنــی نوبــت عصــر امــروز مجلــس
در جریــان بررســی یــک فوریــت الیحــه حــذف چهــار صفــر
از پــول ملــی تاکیــد شــد :اصــاح ظاهــر پــول از ضروریــات
کشــور اســت .مــا در ایــن بــاره بررســیهای متعــددی
داشــتیم .واقعیــت آن اســت کــه پــول ملــی بــه دلیــل تــورم
در ســالهای طوالنــی عمــا خاصیــت خــود را از نظــر
ظاهــری از دســت داده اســت.
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه مــردم دیگــر از
ریــال بــه عنــوان واحــد پــول ملــی اســتفاده نمیکننــد

و تومــان را جایگزیــن کردهانــد ،عنــوان کــرد :دربــاره
اســکناسهای  ۵۰۰هــزار ریالــی هــم آن را  ۵۰تومانــی
میگوینــد و کســی  ۵۰هــزار تومــان نمیگویــد.
ایــن عضــو کابینــه دولــت دوازدهــم بــا تاکیــد بــر اینکــه
هــدف مــا در ایــن الیحــه راحتتــر شــدن کار بــرای مــردم
اســت تــا بتواننــد اســکناسها بــا واحــد پولــی جدیــد را
در امــور بازرگانــی و مالــی خــود بــه نحــو احســن اســتفاده
کننــد ،تصریــح کــرد :در حــال حاضــر رابطــه پــول ملــی بــا
ارزهــای خارجــی هــم خــوب نیســت مثــا معــادل دالری
یــک ریــال  ۰.۰۰۰۰۰۸اســت .ایــن مبادلــه بــه فرآینــد
مبــادالت مــردم کمــک میکنــد .بــا توجــه بــه بــیارزش
شــدن واحدهــای پولــی عمــا ســکه و مســکوکات از جریــان
مبادلــه مــردم خــارج شــده بــه طــوری کــه ضــرب یــک
ســکه بیشــتر از آن هزینــه میبــرد .نمونــه آن ســکه ۵۰۰
تومانــی اســت کــه ضــرب آن  ۸۰۰تومــان هزینــه دارد.
همتــی یادآورشــد :مــا بــرای ایجــاد تعــادل در مجموعــه پولی
کشــور بــه زمــان چهــار ســاله نیــاز داریــم لــذا اگــر امــروز
مجلــس شــورای اســامی بــه فوریــت ایــن الیحــه رای دهــد
یعنــی چهــار ســال کار طــول میکشــد تــا مــا بــا انجــام

رئیس هیات عامل سازمان صنایع معدنی ایران :

تولید ركورد گونه  25میلیون تن فوالد تحقق یافت
رئیــس هیــات عامــل ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و
صنایــع معدنــی ایــران (ایمیــدرو) گفــت :پارســال بــا رشــد
تولیــد فــوالد بــه ركــورد  25میلیــون تــن تولیــد دســت
یافتیــم و بــرای امســال نیــز حــدود  10درصــد رشــد پیــش
بینــی مــی شــود.
«خــداداد غریــب پــور» در حاشــیه گردهمایــی هــم اندیشــی
و هــم افزایــی پژوهــش و توســعه فنــاوری در محــل ایمیــدرو،
در پاســخ بــه ایرنــا پیرامــون موانــع موجــود بــر ســر راه
تحقــق برنامــه ظرفیــت تولیــد  55میلیــون تنــی فــوالد در
افــق  1404افــزود :اكنــون توســعه اكتشــافات بویــژه ســنگ
آهــن بــه عنــوان یكــی از اولویــت هــا محســوب شــود.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،تكمیــل زنجیــره فــوالد در
افــق یــاد شــده نیازمنــد تولیــد بیــش از  160میلیــون تــن
ســنگ آهــن اســت كــه بایــد بــه اكتشــاف ذخایــر بیشــتری
پرداخــت .وی در پاســخ بــه پرســش دیگــر ایرنــا در ارتبــاط
بــا تاثیــر تحریــم هــا بــر صــادرات مــواد معدنــی و صنایــع

مربوطــه ،خاطرنشــان كــرد :تاكنــون بــا مســائل و مشــكالتی
در ایــن زمینــه روبــرو شــده ایــم ،امــا بــا تدبیــر شــركت هــا
عملكــرد موفقیــت آمیــزی در تحریــم هــا داشــته ایــم.
بــه گفتــه غریــب پــور ،بخشــی از تحقیقــات امســال ســازمان
ایمیــدرو ،اختصــاص بــه توســعه بازارهــای صادراتــی دارد.
** جایگزینی معدن بجای نفت در صادرات
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در ارتبــاط بــا
صــادرات ســالیانه  40تــا  80میلیــارد دالری نفــت در ســال
هــای گذشــته ،گفــت :پارســال بیــش از  9میلیــارد دالر
صــادرات از بخــش معــدن و صنایــع معدنــی انجــام شــد كــه
ســهم بیــش از  22درصــدی در صــادرات غیرنفتــی داشــت.
وی اضافــه كــرد :افزایــش صــادرات محصــوالت معدنــی در
جایگزینــی صــادرات نفتــی نقــش موثــری مــی توانــد داشــته
باشــد و موفقیــت در زمینــه اكتشــاف و شناســایی ذخایــر
معدنــی هــم اهمیــت دارد.
غریــب پــور تاكیــد كــرد :دســتیابی بــه دانــش بومــی بــرای

 20شرکت بزرگ بازار سرمایه معرفی شدند؛

شرکت ملی مس و گل گهر در جمع  5شرکت برتر بورسی ایران
اســامی  20شــرکت بــزرگ بــورس و فرابــورس ایــران اعــام
شــد کــه بــر اســاس آن،شــرکت «ملــی صنایــع مــس» و «گل
گهــر» در جمــع  5شــرکت برتــر بورســی ایــران قــرار دارنــد
و شــرکت های«میدکــو » و «گهرزمیــن» هــم در میــان
برتریــن هــای فرابــورس قــرار گرفتــه انــد.
شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه
وجــوه (ســمات) بــرای نخســتین بــار اســامی  20شــرکت
بــزرگ بــورس اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس ایــران را
اعــام کــرد.

بــر ایــن اســاس صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس بــا ارزش
 539هــزار و  850میلیــارد ریــال در صــدر بزرگترین شــرکت
بــورس تهــران ایســتاد و شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان بــا
 509هــزار و  340میلیــارد ریــال و صنایــع ملــی مــس ایــران
بــا  326هــزار و  274میلیــارد ریــال در رتبههــای دوم و
ســوم قــرار دارنــد.
همچنیــن شــرکتهای ســرمایه گــذاری نفــت و گاز
پتروشــیمی تامیــن ،معدنــی و صنعتــی گل گهــر ،مخابــرات
ایــران ،پتروشــیمی پــارس ،پاالیــش نفــت اصفهان ،گســترش

معاون وزارت کشاورزی اعالم کرد:

 ۱۴میلیون تن گندم تولید شد
معــاون امــور زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت :در یــک
ســال زراعــی گذشــته  ۱۴میلیــون تــن گنــدم تولیــد شــد
و از مناســبترین ســالهای تولیــد بــود ،امــا شــرایط خریــد
تضمینــی باعــث شــد تــا کشــاورزان رغبتــی بــه فــروش
محصــول خــود نشــان ندهنــد و بــه همیــن دلیــل ســه میلیــون
تــن گنــدم در انبارهــا مانــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از وزارت جهــاد کشــاورزی ،عبــاس
کشــاورز ادامــه داد :ایــن کشــاورزان منتظــر ســال زراعــی جدید
هســتند تــا بلکــه محصــوالت خــود را بــا قیمــت مناســب بــه
فــروش برســانند.
وی خاطرنشــان کــرد :بــرای ســال زراعــی پیــش رو هــم
هواشناســی پاییــز و زمســتان مطلوبــی را بــرای کشــور

پیشبینــی کــرده و بــه ایــن ترتیــب پیشبینــی میشــود کــه
بیــش از  ۱۴میلیــون تــن گنــدم در ایــن ســال تولیــد شــود.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی یــادآور شــد :البتــه میــزان
گنــدم هــم در صورتــی بــه صــورت کامــل بــه بــازار عرضــه
میشــود کــه قیمــت خریــد تضمینــی بــرای تولیدکننــدگان
گنــدم مقــرون بــه صرفــه باشــد.
طبــق اعــام پایــگاه اطالعرســانی وزارت جهــاد کشــاورزی
بــه نقــل از خبرگــزاری صــدا و ســیما؛ کشــاورز بــا اشــاره بــه
بحثهــای مطــرح شــده در چنــد مــاه اخیــر در خصــوص
مقیاسهــای انــدازه گیــری افــت گنــدم اظهــار کــرد :در
خصــوص میــزان افــت گنــدم بزرگنمایــی شــده اســت و بــه
هیــچ وجــه افــت  ۱۰درصــدی مــورد تاییــد وزارت جهــاد

مقدمــات الزم بــه تدریــج پولهــای جدیــدی را جایگزیــن
پولهــای قدیمــی کنیــم .بــا اصــاح قانــون پولــی و بانکــی
هزینههــا در میانمــدت کاهــش پیــدا میکنــد.
وی ادامــه داد :ســالی نزدیــک بــه یــک میلیــارد اســکناس
امحــا میشــود نزدیــک بــه  ۹میلیــارد اســکناس در جریــان
اســت کــه اگــر چهــار صفــر از پــول ملــی حــذف شــود
تعــداد اســکناسها بــه  ۲.۲میلیــارد میرســد ایــن یعنــی
بــا حــذف چهــار صفــر شــاهد کاهــش حجــم اســکناس و
هزینههــا و وارد شــدن مســکوکات بــه چرخــه کار هســتیم.
همتــی اظهارداشــت :برخیهــا مطــرح میکننــد کــه بایــد
حــذف چهــار صفــر را بــه دلیــل شــرایط خــاص اقتصــادی
بــه زمــان دیگــری موکــول کنیــم امــا بــه بــاور مــا اکنــون
فرصــت خوبــی بــرای ایــن کار اســت چــون واقعــا صفرهــای
جلــوی پــول ملــی ارزش خــود را از دســت داده بایــد بــه
اعتبــار ظاهــری پــول هــم توجــه کــرد ،لــذا موکــول کــردن
آن بــه آینــده مشــکلی را حــل نمیکنــد.
اســتحصال و فــرآوری مــواد معدنــی و رشــد اكتشــافات در
عمــق ،از دیگــر الــزام هــای رشــد صــادرات بخــش معــدن
اســت .وی خاطرنشــان كــرد :شــركت هــای ایرانــی بویــژه در
بخــش فــوالد توانســته انــد در برخــی زمینــه هــا بــه فنــاوری
بومــی دســت یابنــد و بــا وجــود تحریــم هــای ظالمانــه تولیــد
كننــدگان در مســیر رشــد تــاش مــی كننــد ،امــا اولویــت
بــرای ارتقــای دانــش بومــی بــا كمــك دانشــگاه هــا و ســایر
مراكــز علمــی در دســتور كار اســت.
رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو گفــت :بخــش تحقیــق و
پژوهــش شــركت هــای تابعــه ایمیــدرو فعــال شــده انــد تــا
خــود بــه دنبــال شناســایی فرصــت هــا و خلــق ارزش باشــند.
** بازگشت ارز حاصل از صادرات
غریــب پــور یــادآور شــد :بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
مطابــق قانــون ،الزامــی اســت و شــركت هــای معدنــی در 2
قالــب ســامانه نیمــا یــا تامیــن نیازمنــدی هــای شــركت هــا
بــه مــواد اولیــه و واســطه ای در حــال انجــام اســت.
وی همچنیــن از برنامــه ریــزی امســال بــرای فعــال ســازی
 50معــدن كوچــك خبــر داد و گفــت :شــركت تهیــه و تولیــد
مــواد معدنــی ( وابســته بــه ایمیــدرو ) بــرای  150معــدن
كوچــك دیگــر نیــز برنامــه اجرایــی تهیــه مــی كنــد.
نفــت و گاز پارســیان و گــروه مپنــا در مکانهــای ســوم تــا
دهــم بزرگتریــن شــرکتهای بورســی ایســتاده انــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،پتروشــیمی مــارون بــا ارزش 310
هــزار و  248میلیــارد ریــال در صــدر بزرگتریــن شــرکتهای
فرابورســی قــرار دارد و ســنگ آهــن گهــر زمیــن بــا 202
هــزار و  64میلیــارد ریــال و تولیــد نیــروی بــرق دماونــد بــا
 151هــزار و  524میلیــارد ریــال در ردههــای بعــدی قــرار
گرفتنــد.
پتروشــیمی زاگــرس ،هلدینــگ توســعه معــادن و صنایــع
معدنــی خــاور میانــه (میدکــو) ،ذوب آهــن اصفهــان ،فــوالد
هرمــزگان جنــوب ،پتروشــیمی امیــر کبیــر و پاالیــش
نفــت شــیراز نیــز در مکانهــای ســوم تــا دهــم برتریــن
شــرکتهای فرابورســی ایســتادند.
کشــاورزی نیســت.
وی ادامــه داد :در خصــوص گنــدم دو نــوع افتزنــی انجــام
میپذیــرد یکــی مفیــد و دیگــری غیرمفیــد؛ کــه در خصــوص
افــت غیرمفیــد مقیــاس الــک اســتفاده شــده چنــدان تاثیرگــذار
نیســت و در میــزان آن تاثیــر قابــل توجهــی نــدارد.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی ادامــه داد :البتــه در خصــوص
افــت مفیــد میــزان انــدازه گیــری شــده بــا الــک دو در ۲۰
حــدود چهــار درصــد افــت بیشــتر را نســبت بــه الــک دو در
دو نشــان میدهــد کــه البتــه گندمــی کــه بــا ایــن روش
افتزنــی شــده ،هرچنــد در صنعــت آرد و نــان قابــل اســتفاده
نیســت ،ولــی میتوانــد بــه مصــرف دامــی برســد.
کشــاورز گفــت :بــه هــر صــورت ارقــام مطــرح شــده در
خصــوص افــت گنــدم بــه هیــچ وجــه قابــل قبــول نیســت و
بــا روش افتزنــی کــه در  ۳۰ســال اخیــر مرســوم اســت ،افــت
غیرمفیــد کمتــر از یــک و ســه دهــم درصــد و افــت مفیــد هــم
کمتــر از یــک و نیــم درصــد اســت.

