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قیمتگذاری دستوری و افول تولید
از نگاه نایبرئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران ،قیمتگذاری دستوری تولید را نابود خواهد کرد و دولت
باید تکنرخی کردن ارز و پرداخت یارانه مستقیم به دهکهای پایین را دنبال کند .سید اسماعیل یزدانپناه در
گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره ارائه الیحه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به موازات قیمتگذاری دستوری
کاالهای اساسی گفت :یکی از آفات اقتصاد ایران که بخشخصوصی همواره به آن معترض بوده است چند نرخی
بودن ارز و رانت نهفته در آن است .وی تاکید کرد :نظر ما این است که ارز باید تکنرخی شود و دولت با پرداخت
یارانه مستقیم به دهکهای پایین جامعه افزایش قیمت حاصل از آن را جبران کند ،بنابراین ما بهشدت از حذف ارز
۴۲۰۰تومانی دفاع میکنیم ،چراکه معتقدیم عدمحذف آن موجب هدررفت سرمایه ملی کشور میشود بدون اینکه
نتیجه مطلوب را داشته باشد.

ردپای افت نرخ جهانی در بازار پتروشیمی
قیمت پایه محصوالت پلیمری و شیمیایی بورسکاال روز گذشته با ترکیبی از کاهش و افزایش در حالی اعالم شد
که بخش عمده این محصوالت کاهش بها را تجربه کردند .سکاندار اصلی تعیین نرخ پایه در معادله کشف نرخ این
محصوالت ،بهای جهانی مواد اولیه پتروشیمیایی به شمار میرود که عالوه بر تمایلنداشتن به افزایش بها ،در برخی
محصوالت افت محسوسی را تجربه کرد .چندی است بهای نیمایی دالر افزایش قابلتوجهی را تجربه نکرده است؛
به گونهای که مقاومت نیما در برابر رشد نرخ ،آن هم در حالی که نرخ آزاد ارز نوسان افزایشی داشته ،فاصله نرخ ارز
در این دو بازار را افزایش داده است .تجربه نشان داده زمانی که این فاصله افزایش مییابد ،امکان بروز رقابتهای
قیمتی در خرید محصوالت پتروشیمیایی در بورسکاال نیز افزایش مییابد؛ همانطور که در جریان معامالت هفته
گذشته دو بازار پلیمرها و محصوالت شیمیایی شاهد ثبت این رقابت بودیم.

در هر حال ،هنوز دورنمای بهای ارز به عنوان یکی از اهرمهای موثر بر معامالت مشخص نیست و فعاالن بازار ارز
بهسرعت موقعیت خرید و فروش خود را تغییر میدهند.

همکاری پتروشیمی با طرفهای خارجی تحت تحریم امکانپذیر است
رئیسکل امور بینالملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه تجارت بینالملل جدای از بحثهای
سیاسی است ،گفت :افزایش صادرات محصوالت پتروشیمی ایران نشاندهنده وجود راههای انجام تجارت بینالملل
در شرایط سخت تحریم است .وی همچنین از اعالم آمادگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای هرگونه همکاری
با شرکتهای عالقهمند به حضور در صنعت پتروشیمی ایران خبر داد و افزود :همه اعداد و ارقام نشان میدهد
خوشبختانه صنعت پتروشیمی ایران با وجود تحریمها رو به جلو حرکت کرده است.

توفیقهای بیشتر صادرات نفت در ماههای آینده
وزیر نفت با بیان اینکه لحظهای در تولید ،تامین و امنیت انرژی کشور کوتاهی نمیکنیم ،گفت :ماههای آینده در
بخش صادرات نفتخام و میعانات گازی توفیقهای بیشتری حاصل میشود .جواد اوجی ،دیروز گفت :همگان میدانید
که پیش از انقالب اسالمی تنها یک پاالیشگاه گاز داشتیم و آن پاالیشگاه بیدبلند یک با ظرفیت پاالیشی  ۲۵میلیون
مترمکعب بود  .وی ادامه داد :شاید ظرفیت تولید گاز کشور کمتر از  ۴۰میلیون مترمکعب در روز بود ،اما امروز به
فضل الهی و با توان نیروهای متخصص و آن تفکر بسیجی که در این صنعت حاکم شد ،امروز شاهد هستیم که
حدود یکمیلیارد مترمکعب توان تولید گاز ما بوده و بیش از  ۱۴پاالیشگاه گاز در کشور مسوولیت فرآورش گاز را
دارند.

تعریف ۱۰میلیارد یورو پروژه در شستا
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  :نشست همکاریهای اقتصادی میان دو کشور چین و ایران با حضور حامد فروزان
مدیرکل امور بینالملل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،علی رستمی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی
و شو چی سونگ رئیس دفتر بازرگانی چین برگزار شد .فروزان در این نشست با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی موجود
در کشور گفت :در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،مجموعههای اقتصادی بزرگی داریم که بخشهای مهم اقتصادی
کشور را مدیریت میکنند.

موضوعاتی که در این وزارتخانه پیگیری میکنیم عالوه بر موضوعات اقتصادی ،در حوزههای تامین اجتماعی ،تعاون،
اشتغال ،کارآفرینی و مهارت آموزی و ...است اما امروز مشخصا به موضوعات اقتصادی میپردازیم و مایل به رشد و
ارتقای روابط در زمینههای اقتصادی هستیم .او با اشاره به ظرفیتهای شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی تشریح
کرد :شستا بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور است .ما میخواهیم همکاری و سرمایهگذاریهای مشترک میان شستا
و هلدینگهای تابعه در حوزههای نفت ،گاز و پتروشیمی ،گروههای ساخت و زیرساخت ،بخش دارو ،بخش سیمان،
بخش معدنی ،حوزه گردشگری ،حملونقلهای ریلی ،دریایی و هوایی و موضوعات مالی و سرمایهگذاری محقق شود.
مدیرکل امور بینالملل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به عزم شستا در افزایش همکاری با هلدینگهای
اقتصادی چین افزود :اینکه از مدیران هلدینگهای اقتصادی مجموعه شستا خواستیم در این جلسه حاضر شوند
نشاندهنده تمایل و عالقه ما برای باال بردن سرعت گسترش روابط است .امیدواریم از توانمندی و ظرفیتی که سفارت
جمهوری خلق چین در ایران دارد استفاده کنیم تا این روابط و مناسبات تجاری گسترش پیدا کند و برخی مسائلی
که فیمابین وجود دارد حل شود .او افزود :باید این جلسه یک جلسه عملیاتی باشد و نتایج خوبی از آن حاصل شود.
بدیهی است روابط تنگا تنگی بین چین و ایران وجود دارد و باید مباحث ما فنی ،عملیاتی ،اقتصادی و نتیجه بخش
باشد .از سفیر محترم جمهوری خلق چین در ایران دعوت میکنیم از ظرفیتهای اقتصادی موجود در کشور و مشخصا
شستا بازدید داشته باشند .یک نشست نیز با موضوعات بانکی و حضور مدیران بانکی وزارتخانه با سفارت خواهیم
داشت که بتوانیم خط تبادل مالی بین ایران و چین را پیگیری و حل کنیم .فروزان با اشاره به موضوعات مطرح شده
ازجانب رئیس دفتر بازرگانی چین اظهار کرد :در این جلسه مشخص شد که مدیران ما در طرح و پیگیری مسائل
بسیار جدی هستند .پیشنهادهایی هم که ارائه شد پیشنهادهای عملی و اجرایی است و مسائلی هم که مطرح شد
مسائل واقعی است .انتظار داریم در مدت کوتاهی دوستان ما در سفارت چین برای حل این مسائل تالش کنند و پاسخ
این مسائل را بدهند .زمان برای ما خیلی مهم است و از طوالنی بودن مذاکرات و گفتوگوها استقبال نمیکنیم.
جلسات بعدی هم با موضوعات عملیاتی و با حضور افرادی که میتوانند مسائل را حل کنند برگزار میشود .امیدواریم
حضور فعاالن اقتصادی دو کشور در اسرع وقت گسترش یابد .او با اشاره به برنامهریزیهای شستا در ایجاد پروژههای
کالن اقتصادی افزود :در شستا عددی بالغ بر ۴۰۰هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری ،برنامهریزی شده است که
هماکنون بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان پروژه در دست احداث داریم .او افزود :نزدیک به ۱۰میلیارد یورو پروژه در
شستا برنامهریزی شده است که میخواهیم در اجرای آن از ظرفیت و توان شرکتهای فعال اقتصادی جمهوری خلق

چین استفاده کنیم .این ۱۰میلیارد یورو بیشتر در حوزه پتروشیمی است و عالقهمندیم از ظرفیت ایجاد شده و ابتکار
عملی که دولت جمهوری خلق چین در توافقنامه  ۲۵ساله بین ایران و چین به خرج داده است ،بهرهمند شویم.
مشخصا درخواست داریم برای بهرهبرداری از توان فنی ،مالی و اجرایی شرکتهای چینی وارد مذاکره شده و موضوعات
همکاری را پیش ببریم .موضوعات سرمایهگذاری شده در پتروشیمی موضوعاتی است که تماما موردنیاز کشور چین و
جزو واردات این کشور است .رئیس دفتر بازرگانی چین در این جلسه با اشاره به اراده جدی موجود بین شرکتهای
چینی و شرکتهای ایرانی در افزایش مناسبات و همکاریها گفت :دیدار مدیران هلدینگهای اقتصادی شستا و
گفتوگو با آنها برای من مشخص کرد که طرف ایرانی برای همکاری با جمهوری خلق چین اهمیت قائل است .ما نیز
تمایل داریم همکاری چین و ایران را توسعه دهیم .این امر را وظیفه خود میدانیم و امیدوار هستیم در آینده بتوانیم
مناسبات خود را با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسالمی ایران و مجموعه شستا گسترش دهیم .وی با
اشاره به طرح موضوعات و مسائل همکاری و پیشنهادهای سرمایهگذاری در این جلسه افزود :من تمام نظرات و
پیشنهادها را مکتوب و نکتهها را ثبت کردم.

رشد ۱۶۵درصدی سود خالص شرکت
فروش و سود شرکت پتروشیمی خراسان در نیمه اول امسال با رشد همراه بود .درآمدهای عملیاتی این شرکت
در نیمه اول ۱۴۰۰نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۸۷درصد رشد داشت و به ۲۰هزار و ۶۵۵میلیارد ریال رسید.
با اینکه بهای تمام شده این شرکت در نیمه اول امسال باال رفته بود ،اما سود خالص شرکت نیز با ۱۶۵درصد رشد
به مبلغ ۱۳هزار و ۵۷۳میلیارد ریال رسید که بر اساس آن سود هر سهم شرکت در نیمه اول سال معادل ۷هزار و
۵۸۳ریال ثبت شد.
شرکت در نیمه اول سال قبل به ازای هر سهم ۲هزار و ۸۶۳ریال سود داشت .شرکت پتروشیمی خراسان با تولید
محصوالتی همچون آمونیاک ،اوره وکریستال مالمین بخشی از نیاز کشاورزی و صنایع و بازارهای داخل و خارج
کشور را تامین میکند .این شرکت با تولید و فروش محصول اوره در داخل کشور در رقابت با شرکتهای پتروشیمی
پردیس ،شیراز ،کرمانشاه و رازی است .در زمینه تولید و فروش محصول کریستال مالمین نیز تنها رقیب پتروشیمی
خراسان ،پتروشیمی ارومیه است.
محصول آمونیاک خراسان نیز افزایش ۳۳۷درصدی در مقدار و افزایش ۹۲۸درصدی در ارزش را نسبت به دوره
قبل ثبت کرده است .بر اساس پیشبینی شرکت درباره قیمت اوره در ۹ماهه پیش رو با توجه به ورود به فصل
مصرف انتظار افزایش قیمتها میرود .اما شرکت در خصوص محصول مالمین در  ۹ماهه پیش رو ثبات نسبی
قیمت را پیشبینی کرده ،ولی برای شش ماه دوم به دلیل محدود بودن موجودی بازار (ریسک قطع خوراک
پتروشیمیها) و از سویی پیشبینی قوی بودن قیمت جهانی اوره ،انتظار قوی بودن قیمت را داده است .اهداف و
راهبردهای آتی مدیریت این شرکت در خصوص تولید و فروش محصوالت متمرکز بر حفظ سهم بازار اوره
افغانستان ،افزایش سهم فروش اوره صنعتی و مالمین در بازار ترکیه ،حفظ و افزایش سهم بازار اوره در عراق،

افزایش سهم فروش مالمین در بازار اروپا ،تامین نیاز صنایع پاییندستی داخلی و تامین حداکثری و به موقع نیاز
اوره بخش کشاورزی اعالم شده است.

ثبات قیمت در انتظار اوره
دنیای اقتصاد :موقعیت استراتژیک و داشتن منابع گازی فراوان و ارزان ،ایران را در شمار مهمترین قطبهای تولید
اوره و آمونیاک قرار داده و کشور را از مزیت نسبی در این زمینه برخوردار کرده است.
به همین دلیل با وجود تحریمها و عدم حضور ایران در مناقصههای جهانی و مشکالت مربوط به جابهجایی پول
کشور ما به عنوان صادرکننده برتر اوره شناخته شده و این محصول حاشیه سود و ارزآوری باالیی را ایجاد کرده
است.
در همین راستا میتوان چشمانداز خوبی برای صادرکنندگان این محصول تصور کرد؛ زیرا با توجه به مصرف داخلی
اوره که حدود  ۱ /۵تا  ۲میلیون تن است و کشورهایی مانند چین ،برزیل ،کشورهای همسایه و خاورمیانه و همچنین
هند که از متقاضیان اصلی اوره ایران هستند ،همواره بازار مناسبی در انتظار صادرکنندگان این محصول است.
امسا ل افزایش قیمت اوره به بیش از دو برابر سال قبل رسید و پیشبینیهای متفاوتی از سوی کارشناساسان برای
تداوم و پایداری رشد قیمت این محصول صورت گرفته است .پیشبینیهایی که در صورت درست بودن باعث افزایش
حاشیه سود شرکتهای اورهساز خواهد شد .گرچه برخی نیز احتمال افزایش بیشتر قیمت این محصول را بعید
دانستهاند.
در همین راستا الهه مظفری ،تحلیلگر تامین سرمایه ملت با اشاره به قراردادهای آتی بورس کاال و وضعیت مصرف
گاز به بررسی حاشیه سود شرکتهای اورهساز پرداخته است.
دالیل رشد قیمت جهانی اوره
مظفری با بیان اینکه قیمت جهانی کود اوره در سه ماه سوم سال  ۲۰۲۱به طور بیسابقهای افزایش پیدا کرد و در
اوایل نوامبر به سطوحی رسید که از زمان بحران مالی سال  ۲۰۰۹-۲۰۰۸مشاهده نشده بود ،گفت :افزایش هزینههای
انرژی ،کاهش عرضه و سیاستهای تجاری-اقتصادی از دالیل این افزایش در قیمتها بوده است.
وی افزود :از آنجا که عمده تقاضای اوره در دنیا و کشور توسط بخش کشاورزی است ،قیمت باالی کود میتواند
فشار تورمی بر قیمت مواد غذایی وارد کرده و باعث بروز نگرانیهای جدی در مورد امنیت غذایی در دنیا باشد.
این تحلیلگر تامین سرمایه ملت ادامه داد :افزایش قیمت گاز طبیعی در اروپا منجر به کاهش گسترده تولید در
آمونیاک(ورودی مهم برای کودهای نیتروژن) شد ،در حالی که افزایش قیمت زغالسنگ حرارتی در چین منجر به
سهمیهبندی مصرف برق در برخی استانها شد و کارخانههای کود را مجبور به کاهش تولید کرد .این کارشناس با
اشاره به افزایش قیمت انرژی در ایاالت متحده گفت :توفان آیدا تولید گاز طبیعی در ساحل خلیج آمریکا را با مشکل
مواجه کرد و چندین شرکت بزرگ کود شیمیایی مجبور به اعالم فورس ماژور به دلیل توقف تولید شدند.

مظفری همچنین با اشاره به اینکه چین اعالم کرده است که صادرات کودهای شیمیایی را تا ژوئن  ۲۰۲۲تعلیق
کرده است تا از تامین تقاضای داخلی خود(به دلیل نگرانیهای امنیت غذایی) اطمینان حاصل کند ،افزود :صادرات
(DAPدی آمونیوم فسفات) و اوره چین به ترتیب تقریبا یکسوم و یک دهم تجارت جهانی را تشکیل میدهد.
وی ادامه داد :عالوه بر نگرانیهای عرضه ،روسیه اخیرا محدودیتهایی را برای صادرات کود نیتروژن و فسفات به
مدت  ۶ماه اعالم کرده است که از اول دسامبر  ۲۰۲۱اجرایی میشود.
اصالح قیمت اوره تا پایان سال
این تحلیلگر در ادامه افزود :براساس اخبار مربوط به وضعیت عرضه و تقاضای جهانی و همچنین بررسی معامالت
فیوچرز قراردادهای مربوط به گاز و اوره در سطح جهانی و ...به نظر میرسد قیمت اوره تا پایان فصول سرد سال در
سطوح فعلی باقی مانده و حتی شاهد نوسانات مثبت کوتاهمدت نیز باشیم؛ اما قطعا از اواسط فصل دوم سال میالدی
و کاهش نرخ انرژی در دنیا و نگرانی پیرامون امنیت غذایی ،قیمت کود اوره نیز اصالح خواهد داشت .وی درخصوص
بازار داخلی اوره گفت :در این باره باید به دو موضوع اساسی توجه داشت که شامل تعیین نرخ فروش و نرخگذاری
شرکتهای تولیدکننده اوره و بحث خوراک گاز دریافتی این شرکتها است.
مظفری در ادامه افزود :به طور کلی میتوان گفت فروش اوره شرکتها به دو بخش اصلی تامین نیاز داخل (تحویلی
به وزارت جهاد کشاورزی و انجمن کشاورزی) و فروش صادراتی دستهبندی میشود .نرخ تامین داخلی اوره براساس
مصوبه دولت به حداقل نرخ برای کشاورزان تعیین شده و مابهالتفاوت قیمت فروش با حداقل نرخ  ۶ماه بورس کاال
براساس یارانه تخصیص داده شده به این شرکتها محاسبه میشود که شناسایی آن در طول زمان (به دلیل طرف
حساب بودن با دولت و بوروکراسیهای مربوطه) در صورتهای مالی صورت میپذیرد.
وی اضافه کرد :در بخش فروش صادراتی نیز به دلیل سیاست پیشفروش اوره که به موجب سیاستهای داخلی
شرکتها و صنعت برای حفظ مشتری برای بلندمدت ،کنترل قیمتها و وضعیت انبارداری و ...تعیین میشود؛ نرخهای
نقدی روز با فاصله یک و نیم تا دو و نیم ماه در صورتهای مالی منعکس میشود.
تحلیلگر تامین سرمایه ملت پیشبینی کرد :درحال حاضر به دلیل باال بودن نرخ قراردادهای فیوچرز در اوره جهانی
انتظار میرود شرکتهای داخلی فروش خوبی را براین اساس محقق کنند.
ریسک پیشروی اوره
مظفری موضوع بعدی و شاید ریسک مهم پیشروی اورهسازها را بحث خوراک گاز دریافتی توسط این شرکتها دانست
و گفت :در روزهای اخیر شاهد اخباری مبنی بر اعمال محدودیت تامین گاز برای فوالدسازها بودهایم و از آنجا که
ارزش افزوده بخش فوالد به طور نسبی باالتر از پتروشیمی(خوراک متان) است ،به نظر میرسد این دست سیاستها
به بخش پتروشیمی نیز سرایت پیدا کند .وی با تصریح بر اینکه با محدودیت شدید تامین گاز داخلی مواجه هستیم و
احتماال زمستان سختی را پیشرو داریم ،افزود :در صورت فشار به بخش خوراک این شرکتها در کوتاهمدت؛ بحث
کاهش تولید(به طور میانگین بین  ۳۰تا  ۴۵روز در سال) و تا حدی افزایش نرخ خوراک دریافتی شرکتها(براساس
نرخ گاز در هابهای موضوع فرمول قیمتگذاری خوراک شرکتها) انتظار میرود.

وی ادامه داد :به طور خوشبینانه ،براساس مفروضات کنونی به نظر میرسد در نیمه اول سال آینده نرخ جهانی گاز
اصالح شود و با فرض باال بودن نرخ انواع زغالسنگ(به دلیل قوانین زیست محیطی) و در نتیجه آن ثبات نرخ جهانی
اوره؛ جبران کاهش تولید احتمالی صورت گرفته اتفاق بیفتد که به نفع صنعت خواهد بود.

خاموشی های جدید در راه است؟
با مصرف بیش از  ۷۰۰میلیون متر مکعب گاز در یک روز ،وزیر نفت به مصرف کنندگان هشدار داد .متاسفانه با فرار
رسیدن فصل زمستان هشدارهایی از جانب مسئوالن برای جلوگیری از خاموشیهای زمستانه به گوش میرسد .گالیه
همیشگی مردم این است که چرا هم در گرمای تابستان و هم سرمای زمستان باید شاهد خاموشی و قطع برق باشند
در حالی که منشأ خاموشیهای تابستانه و زمستانه متفاوت است و برای رفع هرکدام باید نسخهای پیچید.
نگرانی شدیدی از قطعی برق در زمستان  ۱۴۰۰دارم .حسن طرزطلب مدیر عامل شرکت برق حرارتی از نگرانی درباره
تامین سوخت نیروگاهی در فصل سرد سال گفت :در حال حاضر بیشترین مشکل ما سوخت رسانی به نیروگاههاست.
مدیر عامل شرکت برق حرارتی اضافه کرد :در حال حاضر هماهنگیهای خوبی برای جلوگیری از مشکالت برای عدم
قطعی برق میان برق حرارتی ،وزارت نیرو و نفت در حال انجام است .علی اکبر محرابیان وزیر نیرو نیز روز در حاشیه
نمایشگاه صنعت برق گفته است :امسال با همکاری وزارت نفت ما در حال پر کردن مخازن هستیم تا در زمستان
نیروگاهها بتوانند امکان تولید کامل را داشته باشند.با توجه به محدودیتها برای صادرات میعانات گازی و عدم امکان
استفاده از آن در داخل به دلیل تکمیل نشدن پاالیشگاههای میعانات گازی سیراف ،استفاده از میعانات گازی به عنوان
سوخت نیروگاهها عالوه بر اینکه مشکل تأمین سوخت نیروگاهها در زمستان را مرتفع خواهد کرد ،بر این اساس انتظار
میرود این راهکار هرچه سریعتر در هماهنگی بین وزارت نفت و وزارت نیرو در دستور کار قرار بگیرد.

مسیر ترانزیتی امارات-ایران-ترکیه فعال شد
ب ه گزارش همشهری آنالین به نقل از مهر ،برخی خبرها از کاهش تنش سیاسی میان ایران و امارات از یک سو و
همچنین ترکیه و امارات از سوی دیگر پس از یک دهه تنش در روابط این دو کشور دارد .این تنش زدایی سبب
شده تا تجارت میان امارات و ترکیه برای ارسال کاالهای اماراتی به اروپا که پیش تر از مسیر دریایی تنگه
باب المندب -دریای سرخ-کانال سوئز از بندر شارجه تا بندر مرسین ترکیه انجام میشد ،در پی افزایش کرایه

حمل دریایی کاال ،به حمل زمینی از مسیر ترانزیتی ایران به ترکیه انجام شود .این در حالی است که مسیر پیشین
 ۲۰روز و مسیر جدید (عبور ترانزیتی از خاک ایران)  ۱۲روز به طول بینجامد.

توپ پرداخت سود  ۵۰میلیون سهامدار عدالت در زمین شورای عالی بورس
رئیس سازمان بورس با اشاره به این که امسال  ۲۷۰شرکت از طریق سجام سود پرداخت کردند ،گفت :تقسیم سود
سهام عدالت را باید در شورای عالی بورس پیشنهاد دهیم و مصوب کنیم تا سود امسال از طریق سپرده گذاری
مرکزی پرداخت شود .وی اضافه کرد :در حال حاضر کمیتههای مربوط به اخذ مجوز در حال بررسی درخواستهای
ارائه شده هستند .عشقی ادامه داد :تقسیم سود سهام عدالت را باید در شورای عالی بورس پیشنهاد دهیم و مصوب
کنیم تا سود امسال از طریق سپرده گذاری مرکزی پرداخت شود ،قرار بر این شد تا پیشنهادات نهایی شود و بعد از
اخذ مجوز از طریق شواری عالی بورس به شرکت ها ابالغ شود که در یکی دو ماه آینده ابالغ می شود.

تولید  ۲۲.۴میلیون تن فوالد توسط ایران و تثبیت جایگاه دهمی در جهان
انجمن جهانی فوالد اعالمکرد :جمهوری اسالمی ایران با تولید  ۲۲میلیون و  ۴۰۰هزار تن فوالد خام در  ۱۰ماهه
سال  ۲۰۲۱همچنان در جایگاه دهم برترین تولیدکنندگان این محصول در جهان قرار دارد .ایران در مجموع ۲۲
میلیون و  ۴۰۰هزار تن فوالد خام تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته میالدی  ۵.۷درصد کاهش یافته
است .تولید فوالد خام ایران در اکتبر سال جاری میالدی نیز با  ۱۵.۳درصد افت نسبت به اکتبر  ۲۰۲۰میالدی به
 ۲میلیون و  ۲۰۰هزار تن رسید

تدوین بودجه  ۱۴۰۱بدون کسری
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :با کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی ،قدرت خرید مردم
افزایش خواهد یافت؛ این روش بهتر از آن است که  ۲۰درصد حقوق را باال بردند و  ۳۰درصد بر تورم کشور افزودند.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه ،نشست هماندیشی الیحه بودجه  ۱۴۰۱با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه
کشور ،وزیر کشور و استانداران در تاالر پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد .سیدمسعود میرکاظمی ،رئیس سازمان
برنامه و بودجه در این نشست گفت :سیاست قطعی دولت اصالح ساختار بودجه بر اساس دستورات مقام معظم
رهبری و اسناد باالدستی و تمرکززدایی است؛ با این سیاستها اختیارات استانداران بویژه در منابع مالی ،رشد قابل

مالحظهای خواهد داشت اما آنها باید در قبال این اختیار نسبت به شاخصهای کالن اقتصادی حوزه خود پاسخگو
باشند .وی با بیان این که در بودجه  ۱۴۰۱بر رشد اقتصادی تمرکز شده است؛ ادامه داد :از زمانی که دولت سیزدهم
آغاز به کار کرده است به هیچ عنوان خلق پول نکرده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطهای در مهر و آبان
شده است؛ بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شده و مجلس هم از این سیاست دولت
حمایت کرد .وی با اشا ره به اینکه کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکالت کشور است ،افزود :وقتی بدون داشتن
منبع دولتی حقوق  ۲۰درصد افزایش مییابد در اصل با خلق پول ،دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید
هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم ،سه میلیون دیگر
از جیبشان برداشته شده است .دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم
را افزایش میدهد

دولت رئیسی ،اقتصاد را قابل پیشبینی میکند
رفع موانع کسب و کار و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد دو موضوع کلیدی است که تولیدکنندگان و فعاالن
اقتصادی بارها به آن اشاره داشتند و طی سالهای گذشته نتوانستند به خواسته بحق خود برسند .از اینرو و
با توجه به نقشه راه میتوان امید داشت که دولت سیزدهم به تولید بهای بیشتری خواهد داد و دیگر اجازه
نمیدهد که ریسک سرمایهگذاری و فعالیت تولیدی در کشور بیشتر شود .مبحث دیگری که در دولت سیزدهم
و در قالب نقشه راه مورد توجه قرار گرفته و پیش از این به آن پرداخته نمیشد ،کاهش مصارف بودجه با هدف
انضباط بخشی به بودجه ،کاهش هزینه در مراکز عمده مصرف و ساماندهی درآمد و هزینه شرکتهای دولتی
است و در این میان افزایش منابع بودجه بنا شده از طریق پایههای مالیاتی ،اصالح نظام مالیاتی و ساماندهی
معافیتهای مالیاتی دنبال شود؛ این موارد کمک خواهد کرد که تا حدودی از ناترازی بودجه کاسته شود .

کمیسر ژنرال ایران در اکسپو  ۲۰۲۰دوبی در گفتوگو با صمت مطرح کرد

گره همدلی ملل بر تاروپود فرش ایرانی
دستهبندی :نمایشگاه
11:39:00 1400/8/30
اکسپو  ۲۰۲۰بیش از یک ماه است در حال برگزاری است و در این مدت کشورها تالش کردهاند با ارائه آخرین
دستاوردهای علمی ،پژوهشی و همچنین تکیه بر فرهنگ ،سنن و تمدن خود مخاطبانی از  ۱۹۸کشور جهان را مجذوب
کشور خود کنند .ایران نیز یکی از کشورهای حاضر در این رویداد بینالمللی است و تاکنون موفق شده نقش پررنگی
در جذب مخاطب داشته باشد .
پاویون ایران در اکسپو  ۲۰۲۰دوبی توانسته در مدت ۴۰روز مخاطبان فراوانی را جذب کند .
خبرنگار اعزامی صمت به اکسپو  ۲۰۲۰گفتوگویی با حسن زمانی ،مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
ایران و کمیسر ژنرال ایران در اکسپو  ۲۰۲۰دوبی داشته و نظر وی را دراینباره جویا شده است.

اکسپو؛ جهانی کوچک
زمانی در ابتدای این گفتوگو با بیان اینکه اکسپو جهان کوچکی است که کشورها را در کنار هم قرار داده تا هر یک
خالقیتهای خود را به نمایش بگذارند ،گفت :اکسپو فرصتی برای تصویرسازی است .
اکسپو رویدادی نیست که امروز از آن بهرهبرداری کنیم ،چراکه دستاوردهای آن را بیشتر در آینده مشاهده خواهیم کرد.
اکسپو را مرکز جهانی گفتوشنود میدانند .
همه کشورها متمرکز در یک نقطه تالش میکنند شریک تجاری و سرمایهگذار پیدا کنند ،در عینحالی که فرهنگ خود
را معرفی میکنند و ترویج میدهند.
وی افزود :پاویون ایران در این دوره از برگزاری اکسپوها نیز تالش کرده با وحدت رویه ،نگاه به آینده و با تکیه بر سنتها
و فرهنگ غنی خود خاطره خوبی را برای بازدیدکنندگان فراهم کند .

پاویون جمهوری اسالمی ایران در متراژ  ۲۰۱۴مترمربع با شعار «ایران ،تمدنی کهن و استوار؛ تنوع اقوام و میزبان
ملتها» در موقعیت مکانی مطلوبی در این نمایشگاه قرار دارد .حوزه گردشگری نیز در  ۶۰مترمربع بهصورت مستقیم و
در  ۳۸۲مترمربع بهصورت مشارکتی ،معرفی ظرفیتهای صنعت گردشگری کشورمان را برعهده دارد.

فرصتی طالیی برای جبران ضررهای کرونا
کمیسر ژنرال ایران در اکسپو  ۲۰۲۰دوبی در ادامه به شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر حوزههای مختلف اقتصادی و
صنعتی اشاره کرد و گفت :بخش گردشگری جهان و ایران از شیوع این ویروس ضربههای بسیار سهمگینی را متحمل
شد .برگزاری اکسپو در شرایط کنونی بهترین ابزار برای احیای این بخش از دست رفته کشور و جذب گردشگر به میهن
به شمار میرود و فرصتی طالیی برای فعاالن صنعت گردشگری
است.زمانی در ادامه خاطرنشان کرد :در جریان برگزاری نمایشگاه ،رویکردهای آینده کشورها ،آشنایی با اقوام و جاذبههای
گردشگری ،دستاوردهای علمی و صنایع خالق ،دستاوردهای تجاری و صنعتی و همچنین گسترش مبادالت تجاری و
اقتصادی به نمایش گذاشته خواهد شد.

اهداف ایران از حضور در اکسپو دوبی
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به تشریح اهداف حضور ایران در اکسپو  ۲۰۲۰پرداخت و گفت :به نمایش
گذاشتن دستاوردهای علمی ،معرفی ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی ،اعزام هیاتهای تجاری ،برگزاری نشستهای
B ۲Bو بازارسازی برای محصوالت از مهمترین اهداف حضور ایران در اکسپو دوبی است که امیدواریم در مدت  ۶ماه
برگزاری این رویداد در نیل به این اهداف موفق عمل کنیم.
زمانی در پایان تصریح کرد :خوشبختانه در مدت زمان کوتاهی که از افتتاح اکسپو میگذرد ،استقبال خوبی از پاویون
ایران به عمل آمده و طراحی زیبا و چشمگیر این پاویون نظر مخاطبان از ملتهای مختلف جهان را به خود جلب کرده
است  .دار قالی که در پاویون ایران قرار دارد با شعار «یک گره تا همدلی» موجب شده مردم کشورهای مختلف فارغ از
نژاد و ملیت با زدن گرهای به این فرش در بافت این فرش که در انتها به موزه اکسپو اهدا خواهد شد ،نقش داشته باشند.
به عبارتی میتوان گفت گره همدلی ملل بر تاروپود قالی ایرانی نقش میبندد.

سخن پایانی
یکی از طوالنیترین و جالبتوجهترین نمایشگاههایی که در طول سال برگزار و در آن دستاوردهایی در حوزههای
صنعت ،فناوری ،گردشگری و تجاری به نمایش گذاشته میشود ،اکسپو  ۲۰۲۰دوبی است .قرار بود این نمایشگاه در
سال  ۲۰۲۰برگزار شود اما متاسفانه اپیدمی کووید  ۱۹در همین سال ،مانع از برگزاری آن شد.
اکسپو  ۲۰۲۰دوبی فرصتی طالیی برای افراد از سراسر دنیا که در حوزههای گوناگون توانستهاند نوآوری و اختراعات
چشمگیر و بینظیری را ثبت کنند.
گزارش اختصاصی خبرنگار صمت از اکسپو دوبی

از هزار و یک شب شهرزاد تا اوریگامی شرق دور
دستهبندی :نمایشگاه
10:48:00 1400/8/29
اکسپو  ،۲۰۲۰نمایشگاهی جهانی است که از  ۲۰اکتبر  ۲۰۲۱به میزبانی امارات متحده عربی و در شهر دوبی در حال
برگزاری است و بیش از  ۱۹۰کشور جهان را برای نخستینبار در منطقه خاورمیانه گردهم جمع کرده است.
شعار این دوره از برگزاری اکسپوها «پیوند افکار؛ خلق آینده» است و کشورهای حاضر در این رویداد بینالمللی تالش
کردهاند در راستای این شعار ،گذشته و حال خود را با یکدیگر پیوند و به آینده پل بزنند و از آخرین نوآوریها ،تغییرات
و پیشرفت بنیادین خود رونمایی کنند .
خبرنگار اعزامی صمت به اکسپو  ۲۰۲۰دوبی ،گزارشی از فضای این رویداد بینالمللی و پاویونهایی که از نظر طراحی
و جذب مخاطب ،موفق عمل کرده است ،تهیه کرده که در ادامه به تفکیک مطالعه خواهید کرد .با ما همراه باشید.
اکسپو دوبی ۳ ،تم را بهعنوان تم اصلی این دوره از برگزاری اکسپو معرفی کرده که فرصتها ) (Opportunityبا هدف
تحقق ظرفیت و استعدادهای افراد و جوامع بشری برای ساخت آیندهای روشن ،تحرک و پویایی ) (Mobilityبا هدف
خلق پویایی هوشمندانهتر و سازندهتر افراد ،اهداف و ایدهها به صورت فیزیکی .مجازی و پایداری )(Sustainability
با هدف ترویج زندگی در تعادل با منابع طبیعی مثل استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به جای انرژی تجدید ناپذیر مانند
انرژی خورشیدی و بهدست آوردن آب از هوا این تمها را تشکیل
میدهند .کشورهای حاضر در این رویداد تالش کردهاند با توجه به فرهنگ و نوآوریهای جدید ،پاویون خود را براساس
تم انتخابی طراحی کنند.

طراحی پاویون با تکیه بر فرهنگ و نوآوری

پاویون ایران ،متفاوتترین پاویون اکسپو  ۲۰۲۰است و در زون تحرک قرار دارد و در زمینی با حدود  ۲۰۱۴مترمربع
مساحت ساخته شده است.
ایران که با شعار «ایران ،تمدنی کهن و استوار ،تنوع اقوام ،میزبان ملتها» در این رویداد شرکت کرده ،متفاوتترین
پاویون اکسپو دوبی را دارد .پاویون ایران تنها پاویون این دوره از برگزاری اکسپو است که در فضای باز طراحی شده و
همین تفاوت هر مخاطبی را مجاب میکند ،گشتی در آن بزند.
آنطور که در افسانهها آمده ،پادشاهی در زمانهای گذشته وجود داشته که شهرزاد هر شب با گفتن بخشی از قصه
خود به مدت هزار و یک شب ،خشونت و سیاست او را به تعویق میاندازد .طراحی پاویون ایران در اکسپو  ۲۰۲۰دوبی
نیز متأثر از روایتهای هزار و یک شب شهرزاد قصهگو شکل گرفته است .پروژه نه به صورت یک بنای تکینه ،بلکه به
صورت یک معماری عرصهوار طراحی و مانند همسایگی ،از پاکتهای فضایی مختلف تشکیل شده که در هر پاکت
مخاطبان با بخشی از قصه ایران معاصر آشنا میشود .نکته دیگری که در طراحی پاویون ایران وجود دارد مرزهای
نرمی است که بهواسطه پردههای مهرهای برای هر کدام از پاکتهای فضایی ایجادشده است .نمای هر کدام از این
پاکتها متشکل از یک سطح فیروزهای است که در مقابل آن پردههای مهرهای قرار داده شدهاند.
تقابل رنگ فیروزهای با رنگ کرم مهرهها تقابل میان عرش و فرش را به صورت نمادین یادآوری میکند .بنابراین نمای
پروژه مرزهای نرمی را برای فضاها ایجاد میکند .در فضای بینابینی نیز اتفاقات جالبی میتواند به وقوع بپیوندد .اگر
جعبههای آبی رنگ پوشیدهشده در این پرده نیمهشفاف مهرهای نرم ،نمایانگر فرهنگ رسمی ایرانیان باشد ،اتفاقاتی
که هر از چندگاهی در فضاهای بینابینی رخ میدهد ،خردهفرهنگها و تعامالت غیررسمی ایرانیان را نشان میدهد .
در ورودی پاویون ،سیمرغ ،پرنده اسطورهای شاهنامه فردوسی بهعنوان نماد کشور در معرض دید بازدیدکنندگان
قرارگرفته و بخشی از فرهنگ ،تاریخ و ادبیات ایران را به بازدیدکنندگان معرفی میکند .
مخاطبان از ملل گوناگون با تکیه بر بزرگترین مبل سهبعدی جهان که بهطور کامال دستی ساختهشده و در قسمت
ورودی پاویون ایران تعبیهشده ،عکسی به یادگار انداخته و وارد فضای پاویون میشوند و در بخشهای گوناگون از
نزدیک نمونههای برخی از آثار تاریخی و گردشگری کشور را مشاهده میکنند و با ورود به قسمت فرش مسحور این
هنر زیبا و بینظیر هنرمندان ایران میشوند .
مخاطبان با ورود به قسمت هنری پاویون با چشمیهایی روبهرو میشوند که هر کدام از آنها گوشهای از فرهنگ ،هنر
و تمدن ایران را به رخ جهانیان میکشد .توانمندیها و ظرفیتهای معدنی کشور در بخش دیگر پاویون در اختیار
بازدیدکنندگان قرار میگیرد .صنایع «هایتک» کشور نیز در بخش دیگری از پاویون در معرض دید مخاطبان
قرارگرفتهاند که همه را متعجب میکند .صنایعدستی و انواع خشکبار ایران که همواره طرفداران فراوان و خاص به
خود را دارد نیز از قسمتهایی است که موردتوجه ویژه بازدیدکنندگان قرارگرفته است .
وجود دار قالی که به «قالی صلح» معروف است نیز یکی از بخشهایی که است که هر مخاطبی را جذب میکند.
بازدیدکنندگان غرق در هنر قالیبافی هنرمندان ایرانی شده و طنین موسیقی سنتی و بوی غذاهای ایرانی فضای
دلنوازی را در پاویون ایران فراهم کرده و موجب شده پاویون کشورمان ،یکی از پر مخاطبترین پاویونهای اکسپو
باشد و مخاطب با لبخند رضایت ،پاویون ایران را ترک کند .جالب است بدانید پاویون ایران در اکسپو دوبی بهعنوان
یکی از  ۸غرفه برتر برجسته از نظر معماری در اکسپو دوبی معرفی شده است.

اسپانیا؛ پاویون درهم آمیختن نبوغ ،خالقیت و ظرفیتهای نوآورانه
پاویون اسپانیا که متشکل از مجموعهای از حجمهای مخروطی شکل رنگارنگ است در مساحت  ۵۸۰۰مترمربع و در
منطقه پایداری قرار دارد .یکی از بخشهای جذاب و دیدنی پاویون اسپانیا که با شعار «هوش برای زندگی» در این دوره
از برگزاری اکسپوها شرکت کرده ،جنگل هوش است .این قسمت یک جنگل مصنوعی چاپ سهبعدیشده دارای درختانی
با قابلیت تولید اکسیژن است که توانسته نظر مخاطبان و بازدیدکنندگان از ملل گوناگون را به خود جلب کند .قطعه ۳
صفحهای مجسمه مانندی به شکل حلقهای به هم پیوسته ،یکی دیگر از دیدنیهای این پاویون کشور اسپانیاست که در
راه روی اصلی پاویون نصبشده و جلوه زیبایی به این پاویون بخشیده است.

سوئد؛ پاویون نسل جدیدی از توسعه علوم زیستی
پاویون این کشور که در ناحیه پایداری ساخته شده ،غرفهای جنگلی با مسیرهای احاطه شده توسط تنههای چوبی است.
به عبارتی می توان گفت سوئد جنگل را به صحرای امارات آورده و همین موضوع موجب شده باوجود زیبایی بینظیری
که تنههای چوبی به پاویون این کشور بخشیدهاند ،مخاطبان از نزدیک مراحل ساخت شهرهای هوشمند ،توسعه نسل
جدید نوآوری و توسعه علوم زیستی این کشور را درک کنند.

بلژیک؛ تصویرسازی سال ۲۰۵۰
بلژیک که با عنوان تاق سبز در این دوره از برگزاری اکسپوها شرکت کرده نیز یکی از زیباترین پاویونها را دارد که در
جذب مخاطب موفق عمل کرده است .پذیرایی با شکالتهای معروف این کشور هنگام ورود به پاویون لبخند رضایت را
بر لبان بازدیدکنندگان مینشاند .چشماندازهای برنامهریزی شهری بلژیک شامل ایجاد سیستمهای جابهجایی هوشمند
برای آینده است که این موضوع با نمایش توانمندیهای بلژیک در این حوزه به مخاطبان ارائه میشود .از جمله بخشهای
جذاب پاویون بلژیک استقرار صندلیها و عینکهای واقعیت مجازی بود که مخاطبان با نشستن روی آنها سفری به فضا
و سیاره مریخ را تجربه میکردند .غرفه بلژیک چشماندازهای کشور برای سال  ۲۰۵۰را نیز براساس نوآوریهای خالقانه
امروزی در زمینه تحرک هوشمند ،تمیز و ایمن به نمایش گذاشته است.

انگلستان؛ تولید اشعار جمعی با هوش مصنوعی

برای نخستینبار است که غرفه انگلستان را یک معمار زن طراحی کرده است .این ساختمان مخروطیشکل از تعداد
زیادی قطعات باریک و کشیده که به طول  ۲۰متر از هسته مرکزی آن به صورت طره درآمده ،تشکیل شده است.
همچنین از طریق صفحات  LEDمتون مختلفی از اشعار روی ساختمان به نمایش درمیآیند که حس شاعرانگی به
ساختمان میدهد .بازدیدکنندگان نیز میتوانند در این نمایش سهم داشته و در انتخاب آنها مشارکت کنند .طراحی این
پاویون بهگونهای است که مردم را به این امر فرامیخواند که به این موضوع توجه کنند که سیاره ما پیامی را به فضا
ارسال میکند تا روزی با سایر سیارات مواجه شود .دیگر ایدهای که در طراحی این بنا مد نظر بوده ،نقش شعر بهعنوان
نظمدهنده زبان است.

ژاپن؛ نمایش شباهتهای فرهنگی با خاورمیانه
پاویون کشور ژاپن در منطقه فرصت اکسپو  ۲۰۲۰قرار دارد و طراحی آن بهگونهای است که در نگاه اول مخاطب را به
یاد هنر اوریگامی که در این کشور رواج دارد ،میاندازد  .پاویون این کشور با تمرکز بر حفظ سنتها و استفاده از سیستم
تهویه مطبوع سازگار با محیطزیست تالش کرده از طریق یک معماری متفاوت ،شباهتهای فرهنگی بین ژاپن و
خاورمیانه را به نمایش بگذارد.

عربستان؛ از بادیهنشینی تا شهرنشینی
پاویون کشور عربستان دومین پاویون بزرگ این دوره از برگزاری اکسپوهاست و با ساخت این پاویون توانسته  ۳رکورد
جدید بزرگترین صفحه نمایش آینه ، LEDطوالنیترین صفحه نمایش آبی و بزرگترین صفحه نمایش نوری را در
کتاب گینس ثبت کند .سیر تاریخی عربستان و پیشرفت این کشور با نورپردازیها و تصاویر سهبعدی به بهترین شکل
ممکن به مخاطبان ارائهشده و از بادیهنشینی تا شهرنشینی اعراب را به تصویر کشیده است.

سخن پایانی
«پیوند افکار ،خلق آینده» شعار اکسپو  ۲۰۲۰دوبی است که این روزها در حال برگزاری است .نمایشگاهی جهانی که
هر یک از کشورهای حاضر سعی دارند توان خود در زمینه تم این رویداد بینالمللی هرچه پررنگتر و قدرتمندتز به
نمایش بگذارد .شرکتهای خالق و دانشبنیان سراسر جهان نیز در این عرصه بینالمللی دستاوردها و توانمندیهای
بسیاری در معرض دید قرار دادهاند .طراحی خالق پاویون کشورمان از سوی گروهی از متخصصان نخبه معماری داخلی

انجامشده و از سوی مجله معماری آرکیتکچرال دیزاین ،جزو  ۸طرح برتر اکسپو این دوره انتخاب شده است .اکسپوها
محلی برای رونمایی از بزرگترین دستاوردهای فناورانه هستند و این رویداد نیز از بزرگترینها بهشمار میرود.
خبرنگار صمت از دوبی گزارش میدهد
سفر به پاویون ایران در اکسپو ۲۰۲۰
دستهبندی :نمایشگاه  ،سطح ۱
10:01:00 1400/8/23
حدود  ۵هفته از شروع برگزاری نمایشگاه اکسپو  ۲۰۲۰دوبی میگذرد و سیل بازدیدکنندگان این نمایشگاه را هر
روز پررونقتر میکند .در این مدت ،حدود  ۱۴.۸میلیون نفر به صورت مجازی از پاویونها و فضای نمایشگاه بازدید
کرده و بیش از  ۳میلیون نفر به صورت حضوری به نمایشگاه آمدهاند .در میان بازدیدکنندگان ،بیش از  ۱۰۰هزار
دانشآموز هم حضور داشتند.
براساس گزارشهای رسمی ،تعداد بازدیدکنندگان ایرانی اکسپو از مرز  ۲۰هزار نفر عبور کرده است .پاویون ایران
توانست در  ۴۰روز نخست برگزاری اکسپو  ۲۰۲۰دوبی ،مخاطبان گستردهای از ملتهای مختلف جهان را جذب
کند.
معماری سنتی و منحصر به فرد پاویون ایران در اکسپو دوبی و تفاوت با سایر پاویونها بیش از هر چیز مخاطبان را
تشویق میکند حتما سری به این پاویون بزنند .بخش گردشگری پاویون ایران همواره مورداستقبال گردشگران و
بازدیدکنندگان اکسپو قرار گرفته و طنین موسیقی سنتی ایران در فضای پاویون موجب ایجاد فضایی شاد در این
رویداد نمایشگاهی شده است.
هفته توسعه شهری و روستایی در روز جهانی شهرها در  ۳۱اکتبر آغاز شد و در  ۶نوامبر با اعالم اینکه بیش از ۱۲۰
ساختمان دائمی اکسپو  ۲۰۲۰دارای گواهینامه رهبری در طراحی انرژی و محیطی ) (LEEDهستند ،به پایان
رسید .این هفته شامل یک مجلس ویژه جهانی زنان بود که تصویری دوباره از شهرها و روستاها داشت که اگر توسط
زنان طراحی شده بودند ،و راهاندازی نقشه راه تحویل آخرین مایل ،طرحی برای ایمن و پایدار کردن سکونتگاههای
غیررسمی بود.

پاویون ایران یکی از  ۸پاویون برتر
پاویون ایران یکی از باشکوهترین پاویونهای اکسپو از نظر معماری است .با تالش و برنامهریزیهایی که انجامشده
این پاویون قرار است از نظر محتوایی هم جایگاه بسیار خوبی را در پایان اکسپو داشته باشد .تاکنون وزارت
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
در بخش فناوریهای پیشرفته ،خانه معدن ،مرکز ملی فرش ایران و تعدادی از نهادهای دیگر برنامههای خوبی را در
پاویون ایران ارائه کردهاند و پیشبینی میشود صنعت فرش بهواسطه حضور در این عرصه بینالمللی و مهم بهزودی
به جایگاه واقعی خود بازگردد و تخریبهایی که روی فرش ایران انجامشده ،خنثی شود.

بخش تجاری یکی از پربازدیدترین بخشهای پاویون ما در اکسپو است که میتوان گفت تمام مزیتهای تجاری
ایران در آنجا جمع است و در آینده نزدیک با حضور نهادهای دیگر مانند مناطق آزاد از نظر گردشگری پیشبینی
میشود موفق به جذب گردشگران خارجی و تشویق بازدیدکنندگان به سفر به ایران شویم.
از حمله مهمانان ویژه پاویون ایران محمد عبداهلل کمیسر ژنرال کشور تانزانیا در اکسپو دوبی و سفیر کشور تانزانیا
بوده که به همراه هیات اقتصادی از بخش تخصصی معادن بازدید و ضمن ابراز خرسندی از حضور در پاویون جمهوری
اسالمی ایران ،بهویژه بخش معدن ،تمایل کشور خود را برای گسترش همکاریهای صنعتی و معدنی و سرمایهگذاری
اعالم کرد .در این دیدار مقرر شد هماهنگی الزم برای دیدار و مذاکرات برای گسترش روابط با مقامات و مسئوالن
اعزامی ایران در حوزه معادن انجام شود.
براساس ارزیابیهای انجامشده از سوی نشریه ، architectural digestپاویون جمهوری اسالمی ایران به عنوان
یکی از  ۸پاویون برتر به لحاظ معماری و از سوی گزارشگران و کارشناسان نمایشگاهی رسانههای غربی در فهرست
 ۱۵پاویون برتر اکسپو انتخاب شده است .از سوی دیگر ،پاویون جمهوری اسالمی ایران با ارائه محتوای شاخص در
زمینههای فرهنگی ،اقتصادی و گردشگری با استقبال چشمگیری از سوی بازدیدکنندگان خارجی روبهرو شده است.
روز ملی ایران نیز در  ۱۸بهمن  ۱۴۰۰در ایام دهه فجر در اکسپو برگزار خواهد شد .کشور امارات دعوتنامه رسمی
برای حضور رئیسجمهوری در این روز را به کمیسر ژنرال پاویون ایران در اکسپو داده؛ بنابراین احتمال حضور ایشان
در پاویون ایران وجود دارد .وزیر صنعت ،معدن و تجارت و تعدادی از وزرای دیگر در روز ملی ایران در اکسپو حضور
پیدا خواهد کرد .تیم مستقر در دوبی امیدوار است در این روز بتواند جایگاه ایران را به جهانیان نشان بدهد.

«اکسپو» فرصتی برای فرشبافان بوشهری
فعاالن فرش دستباف استان بوشهر میتوانند از فرصت فراخوان اعزام هیاتهای تجاری ،خلق محتوا و برگزاری
رویدادهای برتر فرش دستباف ایران در اکسپو  ۲۰۲۰بهرهمند شوند.
تشکیل کنسرسیوم برای اعزام هیاتهای تجاری ،خلق محتوا و برگزاری رویدادهای برتر فرش دستباف ایران در
نمایشگاه اکسپو  ۲۰۲۰فرصتی ارزشمند جهت معرفی توانمندیهای کشور به ویژه استان بوشهر در زمینه فرش
در بازارهای خارجی است.
این کنسرسیوم در راستای حضور در رویداد جهانی اکسپو  ۲۰۲۰و خلق محتوا و برگزاری رویدادهای مرتبط با
فرش و اعزام هیاتهای تجاری به اکسپو دوبی از فعاالن حوزههای مرتبط «اتحادیهها ،تشکلها ،هنرمندان،
کارآفرینان و »...برای ثبتنام در این رویداد بینالمللی دعوت بهعمل میآورد .همچنین ،این کنسرسیوم قصد
دارد با شناسایی موفقترین رویدادها با قابلیت دانش و هوش مصنوعی «بهکارگرفتن هنر خالق به منظور حفظ
و تقویت اصالت فرش دستباف ایران» از فرصت اکسپو  ۲۰۲۱برای معرفی ظرفیتهای هنرمندان توانمند
کشورمان به جامعه جهانی استفاده و در طول مدت برگزاری اکسپو ،رویداد هنری برای مردمان  ۹۹سال آینده
خلق کند.

رویدادهای پیشنهادی باید به معرفی ظرفیتهای تخصصی فرش دستباف استان بپردازد و محورهای اشتغالزایی
زنان ،حفظ فرهنگ ،سالمت ،تمدن و زیست بوم در همگونی کامل با شعار اکسپو «ارتباط ذهنها ،خلق آینده»
و  ۳تم اصلی دوبی که در زیر به آن اشارهشده طراحی شود :
- ۱فرصتها ) (Opportunityبا هدف تحقق ظرفیت و استعدادهای افراد و جوامع بشری برای ساخت آیندهای
روشن
- ۲تحرک و پویایی ) (Mobilityبا هدف خلق پویایی هوشمندانهتر و سازندهتر افراد ،اهداف و ایدهها به صورت
فیزیکی و مجازی
- ۳پایداری ) (Sustainabilityبا هدف ترویج زندگی در تعادل با منابع طبیعی مثل استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر به جای انرژی تجدیداپذیر مانند انرژی خورشیدی و بهدست آوردن آب از هوا اشاره میشود.

بندر خمیر برای حضور در اکسپو آماده میشود
شهر تاالبی بندر خمیر خود را برای حضور در بزرگترین گردهمایی فرهنگی جهان آماده میکند .با توجه به حرکت
سریع شهر تاالبی بندر خمیر در مسیر جهانی شدن ،حضور در این نمایشگاه بزرگ عالوه بر نشان دادن ظرفیتهای
این شهر میتواند فرصتی خوبی برای کسب تجارب بینالمللی باشد.

زمیننگاره غولپیکر اکسپو  ۲۰۲۰دوبی کار کیست؟
گیومه لگروس که با نام هنری سیپ (ترکیب دو واژه «بگو» و «صلح») شناخته میشود ،برای بزرگداشت روز ملی
سوئیس در اکسپو  ۲۰۲۰دوبی یک نقاشی بسیاری غولپیکر روی زمین پارک الفرسان کشیده که شاید در نگاه اول
چندان عجیب و شگفت به نظر نرسد اما با دیدن آن از باال میتوان به بزرگی این زمیننگاره ایمان آورد .سیپ این نقاشی
زمینی را با  ۲۱ساعت کار پیاپی به پایان رسانده و آن را در مساحت  ۱۵۰۰متر مربع گسترانده است .از باال که به این
زمیننگاره نگاه کنید ،دو دست سیاه و سفید میبینید که همدیگر را محکم گرفتهاند تا نشانهای باشند از دوستی جهانی.
این هنر خاکی بخشی از پروژه بزرگتر هنرمند سوئیسی-فرانسوی در قالب «آن سوی دیوارها»ست که میخواهد نمادی
باشد از زنجیره انسانی در  ۵قاره .سیپ در حالی یازدهمین زمیننگاره خود را در ایستگاه اکسپو  ۲۰۲۰دوبی به نمایش
درآورده که پیشتر در اروپای غربی ،غرب افریقا ،استانبول و کیپتاون هنرنمایی کرده بود.
او قرار است در ادامه به بیابانی خالی در ابوظبی برود و سپس نوبت ایرلند و مصر میرسد تا میزبان نقاشیهای غولپیکر
هنرمندی باشند که سازگاری با محیطزیست را به عنوان اصلی جداییناپذیر از فعالیت خود همواره در نظر دارد .سیپ
در شهری کوچک در شمالشرقی فرانسه به دنیا آمد و در قالب یک پرستار در  ۲۰سالگی به مرز سوئیس رفت.
 ۱۲سال زندگی کردن در آن منطقه باعث شد ،گیومه شهروند سوئیس شود و حاال به این شهروندی افتخار میکند.
به همین دلیل هم زمیننگاره بزرگ خود را به بزرگداشت روز ملی سوئیس در اکسپو  ۲۰۲۰دوبی تقدیم کرده است.

کم هزینه ترین روش تامین منابع بودجه
سید احسان خاندوزی ،سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تاکید رئیسجمهور بر همکاری حداکثری همه
دستگاههای اجرایی با وزارت اقتصاد برای فروش و مولدسازی اموال مازاد و راکد ،گفت :مولدسازی اموال و داراییهای
دولتی ،کمهزینهترین روش تامین بودجه دولت است و همزمان موجب افزایش بهرهوری و بازدهی داراییها در کشور
نیز خواهد شد .وی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت بهینه و اقتصادی اموال و داراییهای دولتی و
خاتمه دادن به سالها سوءمدیریت در این زمینه عنوان کرد :افزایش بازدهی داراییهای دولت با اقسام و انواع
صورتهایی که دارد را در دستور کار قرار داده ایم .خاندوزی از شناسایی  ۵دسته مانع برای مولدسازی اموال و
داراییهای مازاد دولتی خبر داد و این  ۵دسته را به ترتیب شامل  )۱موانع شناسایی دقیق تمام اموال مازاد و راکد
دولت در استانها و عدم شفافیت در این خصوص )۲ ،دشواری در صدور مجوز مولدسازی این داراییها )۳ ،شیوه ها
و چارچوب قیمتگذاری و ارزشگذاری داراییهای دولت برای عدم سوءاستفاده از بیتالمال )۴ ،شیوههای مدرن و
کارآمد فروش و مولدسازی داراییهای دولت و  )۵موانع نظارتی و قضائی که پیش روی مولدسازی داراییهای دولت
است ،عنوان کرد.

گاز برخی کارخانههای سیمان قطع شد
سید حامد عسگری با بیان اینکه از پانزدهم آبان ،تعدادی از کارخانجات سیمان ،محدودیت بسیار شدیدی برای
دریافت سهمیه گاز داشتند ,افزود :البته صنعت سیمان تدابیری برای استفاده از سوخت های جایگزین داشت اما
مخازن ذخیره صنایع سیمان برای استفاده از مازوت ،معموالً بیشتر از  ۱۵روز نیست و سهمیه برخی از کارخانه ها
به انتها رسیده است .رئیس انجمن صنعت سیمان اضافه کرد :زمانی که تولید سیمان به علت قطع گاز ،کاهش یابد
قیمت آن افزایش می یابد .رئیس انجمن صنعت سیمان گفت :گاز مصرفی برخی از کارخانه ها قطع شده است و از
سوخت های جایگزین استفاده می کنند؛ البته ممکن است ذخایر این سوخت های جایگزین به پایان برسد

سوخت صنایع قطع نشد
وزیر نفت جواد اوجی گفت  :از چند روز گذشته ,محدود کردن گاز در بخش صنایع به ویژه صنایع سیمانی را
آغاز کردیم اما با سوخت مایع ،جبران شده است .اوجی اضافه کرد :از ماه پیش در تدارک تامین سوخت مایع
نیروگاه ها ،صنایع عمده و سیمانی و پتروشیمی ها بودیم و با محدود کردن گاز صنایع سیمانی،

آن ها از

سوخت مایع استفاده می کنند .وزیر نفت با تاکید بر اینکه وزارت نفت مکلف است سوخت این صنایع را تامین
کند ,گفت :سوخت صنایع را قطع نکردیم بلکه فعال سوخت آن ها از گاز به مایع تبدیل شده است.

ورود مسافران خارجی بدون داشتن کارت واکسن به داخل کشور ممنوع شد
به نقل از شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ،مدیرکل دفتر ایمنی و تضمین کیفیت این شرکت اعالم کرد :طبق
آخرین دستورالعمل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و ابالغیه وزارت راه و شهر سازی ارائه تست PCR
منفی  ۹۶ساعته کرونا به همراه گواهی کامل واکسیناسیون برای تمامی مسافرین غیر ایرانی باالی  ۱۲سال برای
ورود به کشور الزامی است .محمدرضا سیف گفت :برای مسافرین ایرانی ارائه تست  PCRمنفی  ۹۶ساعته الزامی
میباشد.

سامانه صدور کارت های سوخت المثنی تا پایان هفته راهاندازی میشود
وزارت نفت ،مسعود رضایی گفت :صدور کارت های هوشمند سوخت المثنی از طریق سرویسی مشترک بین
وزارت نفت و بانک اطالعاتی پلیس راهور ناجا انجام میشود و اختالل سراسری سبب شد این ارتباط را بهدلیل
حفظ امنیت دو سیستم قطع کنیم .مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با اشاره
به فرآیند صدور ،افزود :فرآیند صدور به شیوه گذشته انجام میشود ،یعنی هموطنان میتوانند با مدارک مربوط
به خودرو ،مالک و بیمهنامه مراجعه کنند .دیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
درباره تعداد صدور کارت سوخت های المثنی ،اظهار داشت :در شرایط عادی مراجعهها به پلیس  ۱۰+بین پنج
تا  ۱۰هزار درخواست بوده است ،البته برای حدود  ۱۰۰تا  ۱۵۰هزار نفر آمادگی صدور کارت وجود دارد .رضایی
خاطرنشانکرد :کارت به مقدار کافی در کشور موجود است و هیچ مشکلی برای صدور کارتها وجود ندارد.

نرخ رسمی  ۲۴ارز کاهش یافت
بانک مرکزی نرخ رسمی  ۴۶ارز را برای امروز (چهارشنبه ،سوم آذرماه) اعالم کرد که بر اساس آن بهای  ۲۴واحد
پولی کاهش و قیمت  ۱۰ارز افزایش یافت .همچنین نرخ  ۱۲واحد پولی دیگر هم ثابت ماند .به گزارش جام جم
آنالین به نقل از ایرنا ،امروز هر دالر آمریکا  ۴۲هزار ریال ،پوند انگلیس  ۵۶هزار و  ۲۱۵ریال و یورو  ۴۷هزار و
 ۳۰۵ریال ارزشگذاری شد

باران شاخص های آلودگی هوای تهران را کاهش نداد
سازمان هواشناسی نسبت به آلودگی هوای  ۷کالنشهر طی روزهای آینده هشدار و از افزایش غلظت بیشتر آالیندهها
در شهرهای تهران،کرج و اصفهان خبر داده است .آلودگی هوا چهارمین علت مرگ در دنیا محسوب میشود و ساالنه
سبب مرگ شماری از هموطنانمان می شود .این معضل در کنار شیوع کرونا در کالنشهرهای کشورمان از جمله
تهران ،دیگر رمقی برای مردم نگذاشته است و حتی وزش باد و بارش باران هم توانایی مقابله با این دیو کهنسال را
ندارند ،به طوری روز دوشنبه این هفته بارش باران در پایتخت هم نتوانست نقش موثری داشته باشد.وی بر ضرورت
نظارت بیشتر بر مراکز معاینهفنی خودرو هم تاکید کرد و اظهار داشت :با توجه به اینکه اکثر دارندگان خودروهای
شخصی برای اخذ معاینهفنی خودرو ترجیح میدهند به مراکز موجود در شهرستانهای اطراف مرکز استان مراجعه
کنند ،اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران باید براساس قانون هوای پاک بازرسیهای الزم را از مراکز
معاینه فنی خودرو انجام دهند و مراکزی را که خارج از ضوابط فنی فعالیت دارند و اقدام به تأئید فنی خودروهای
آلوده کننده هوا میکنند  ،به محاکم قضایی معرفی کنند.

قدرت خرید مردم سال آینده افزایش مییابد
دکتر سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه که در نشست هم اندیشی الیحه بودجه  ۱۴۰۱با حضور
وزیر کشور و استانداران در تاالر پیامبر اعظم وزارت کشور سخن می گفت ،ضمن اعالم این مطلب اظهار داشت:
سیاست قطعی دولت اصالح ساختار بودجه بر اساس دستورات مقام معظم رهبری و اسناد باالدستی و تمرکززدایی
است؛ با این سیاست ها اختیارات استانداران به ویژه در منابع مالی ،رشد قابل مالحظه ای خواهد داشت اما آنها باید
در قبال این اختیار نسبت به شاخص های کالن اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند.وی افزود :در گذشته زیرساخت
های متعددی در کشور ایجاد شده اما نتیجه آن رشد نامتوازن مناطق و البته وضع بد شاخص های کالن اقتصادی
شده است .در بودجه  ۱۴۰۱بر رشد اقتصادی تمرکز شده است؛ طرح هایی که باعث ایجاد رشد می شوند در زیر
بخش های مختلف تا سطح شهرستان شناسایی شده اند و اجرای این طرح ها در دستور کار دولت و استانداران قرار
می گیرد .دکتر میرکاظمی با اشاره به اینکه کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکالت کشور است ،افزود :وقتی بدون
داشتن منابع دولتی حقوق  ۲۰درصد افزایش می یابد ،در اصل با خلق پول دست در جیب محرومان جامعه کرده و
آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی وقتی یک میلیون به حقوق افراد اضافه می شود در مقابل،تورم ناشی
از آن سبب برداشت  ۳برابری این رقم از جیب آنها خواهد شد .دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و
کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش می دهد.

نظارت بر زنجیره تامین و توزیع کاال نظاممند شد
عباس تابش در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن ارائه گزارش نظارتهای انجام شده بر انبارهای نگهداری کاال در
هفت ماهه اول سال جاری اظهار کرد :با توجه به اینکه تأمین به موقع کاالهای مورد نیاز از اهمیت ویژه ای
برخوردار است لذا در سامانه جامع تجارت با توجه به تکالیف ناشی از ضوابط اختصاصی موضوع تبصره  ۴ماده
 ۱۸بانک اطالعاتی برای اقالم کاالهای اساسی و دارای اولویت به تفکیک فعالین زنجیره تأمین کاالها تشکیل
شده است .وی یادآور شد :بررسی هفتگی نوسانات و رصد روزانه روند تغییرات قیمت  ۱۰۰قلم کاالی منتخب و
اتخاذ تصمیمات مقطعی مناسب و هماهنگی با دیگر دستگاههای ذینفع به منظور پیشبرد اهداف مقابله با احتکار،
اختفا ،گران فروشی و قاچاق از دیگر اقدامات سازمان حمایت بوده است .معاون وزیر صمت تاکید کرد :بازرسی

از انبارها و مراکز نگهداری کلیه اقالم از جمله محصوالت کشاورزی و مواد غذایی همچون گذشته در حیطه
صالحیت سازمان حمایت و سازمانهای صمت باقی خواهد ماند .وی گفت :بازرسان سازمانهای صنعت ،معدن و
تجارت استانها از این پس نیز برای کنترل و نظارت بر بازار همراه با همکاران بسیج و با تعامل و همکاری الزم
با کارشناسان جهاد کشاورزی زمینه افزایش نظارت بر واحدهای متخلف را فراهم خواهند کرد.

سهم  ۱۹درصدی تجارت ایران با اتحادیه اروپا
به گزارش خبرنگار مهر  ،اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی میزان تجارت مشترک میان
ایران و اتحادیه اروپا پرداخته و برای مشخص شدن میزان فاصله ایران با اهداف کالن در نظر گرفته شده ،این
آمار را با تجارت ترکیه و اتحادیه اروپا مقایسه کرده است .بر این اساس ،ارزش تجارت ایران و اتحادیه اروپا (۲۷
کشور) در  ۹ماه گذشته از سال  ،۲۰۲۱به رقمی در حدود  ۳.۴میلیارد یورو رسیده است .دادههای مرکز تجارت
اروپا نشان میدهد که طی این مدت ،ارزش صادرات کاالیی کشورهای اروپایی به ایران معادل  ۲میلیارد و ۷۲۰
میلیون یورو بوده و در مقابل ،از ایران نیز کاالهایی به ارزش  ۶۳۲میلیون یورو به اروپا صادر شدهاست .به این
ترتیب ،وضعیت تجارت ایران و اروپا در مدت  ۹ماه سال  ،۲۰۲۱تراز منفی  ۲میلیارد یورو را برای ایران نشان
میدهد .تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا در حالی به آبباریکهای در تجارت بینالملل تبدیل شدهاست که
تجارت ترکیه با اتحادیه اروپا طی  ۹ماه گذشته از سال  ۲۰۲۱حدود  ۱۱۳میلیارد یورو بوده است .به این ترتیب
ترکیه در طول این مدت  ۳۳برابر بیشتر از ایران با اروپا تجارت داشته است.

بورس انرژی باید مرجع قیمتگذاری نفت خام شود
م حمد صالحی فر ،معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی در گفت و گو با خبرنگار مهر ،گفت :بخشی از
عرضه فرآوردههای نفتی مربوط به بخش دولتی یعنی شرکتهای ملی پخش فرآوردههای نفت ،شرکت ملی نفت
و شرکت ملی گاز است و بخش دیگر مربوط به پاالیشگاهها و پتروشیمیهای خصوصی است که این بخش مانند
سابق ادامه دارد .صالحی فر با اشاره به اینکه  ۵فرآورده اصلی نفت خام شامل نفت گاز ،بنزین ،نفت سفید ،نفت
کوره و گاز مایع است ،گفت :عرضه گاز مایع بصورت منظم ادامه دارد و روز گذشته  ۱۰۸هزار تن گاز مایع در
شرایط کامالً رقابتی معامله شد و خریداران قیمتی باالتر از قیمت ارائه شده توسط عرضه کننده را ثبت کردند که
اتفاقاً همین موضوع یکی از مزیایا اصلی بورس انرژی است که درآمدی را مازاد بر قیمت اعالمی فروشنده به دلیل
رقابت خریداران ایجاد میکند .ی تصریح کرد :بورس انرژی ساختار و مقررات خاصی دارد و قراردادهای معامالتی

متنوعی از جمله معامالت نقدی ،نسیه ،سلف و کشف پریمیوم در بازار محمولههای اسپات و قراردادهای آتی در
بازار مشتقه میتوانند ابزارهای معامالتی مناسبی را دراختیار فروشندگان و خریداران قرار دهد که همین امر موجب
پیشرفت و ارتقای سطح معامالت در بازار انرژی کشور خواهد شد.

دیروز در بازارهای فرابورس چه گذشت
دیروز بازارهای فرابورس ایران شاهد معامالتی به ارزش بیش از  ۲هزار و  ۲۷۷میلیارد تومان انواع اوراق مالی بودند
و درنهایت آیفکس فرابورس در پایان بازار امروز با کاهش  ۳۷واحدی مواجه شد و در عدد  ۲۰هزار و  ۱۴۹قرار
گرفت .اخص کل فرابورس تحت تأثیر افت قیمت نمادهای فرابورس ،صبا ،آریا ،غصینو و اتکای  ۳۷واحد پایین آمد
و در رقم  ۲۰هزار و  ۱۴۹قرار گرفت .این در حالی بود که نمادهای شگویا و سمگا با معامالت مثبت از افت بیشتر
این متغیر جلوگیری کردند.

جزئیات حادثه شب گذشته در پتروشیمی شهید تندگویان
روابط عمومی پتروشیمی شهید تندگویان ضمن تکذیب خبر انفجار در این پتروشیمی و تأکید بر استمرار تولید در
خطوط تولید اعالم کرد :دیروز حین تعمیر یک دستگاه تهویه ،حادثهای رخ داد که متأسفانه به جان باختن یک تن
از تکنسینهای واحد تهویه منجر شد.

پیشنهاد تاسیس بازار گاز برای صنایع
مدیرعامل بورس انرژی ایران با بیان اینکه در کشورهای تولیدکننده گاز صنایع بزرگ از طریق این بازار میتوانند
گاز مورد نیازشان را تامین کنند و از طریق ابزارهای آتی ریسک را مدیریت کنند ،گفت :اگر بازار گاز تشکیل شود،
میتوان در بحث صادرات و واردات گاز در چارچوب بخش خصوصی کار کرد .وی افزود :ابزارهای مالی استانداردی
در بورس های کاالی دنیا برای این مساله وجود دارد اما این موضوع مستلزم همکاری نهادهای متولی انرژی کشور
از جمله وزارت نفت و برخی شرکتهای تابعه آن است.

ذخیره  ۱۵روزه مازوت شرکت های سیمانی و افزایش  ۱۵درصدی هزینه ها درباره قطع گاز
وزارت صنعت در حال مذاکره برای جلوگیری از قطع گاز شرکت ها است تا از توقف فعالیت و زیان شرکت ها و
افزایش قیمت محصول ی ممانعت شود .قطع برق شرکت های این صنعت در تابستان ،منجر به روز دشواریهای
متعدد برای شرکت ها و بازار شد  .در پاییز و زمستان هم  ،قطع گاز  ،گیربانگیر شده و برای جلوگیری از توقف
فعالیت ،ذخیره سازی  ۱۵روزه سوخت مازوت انجام شد اما منجر به افزایش هزینه  ۱۰تا  ۱۵درصدی خواهد شد .
چرا که هر چند قیمت مازوت با گاز برابر است اما هزینه حمل هر لیتر مازوت از 180تا  ۵۵۰هزار تومان متغیر
است .شیخان افزود :نگران دیگر هم مربوط به احتمال قطع برق است که راهکار دیگری مانند مازوت وجود ندارد.

چالش اصلی بورس امروز
به گزارش اقتصادنیوز  ،شاخص بورس در روز چهارشنبه با یک چالش روبه روست؛ برخی از شاخص های
عملکردی بازار سهام نشان می دهد معامله گران با توان بیشتری در سمت عرضه ظاهر شدند و همین باعث شده
ارزش صف های فروش به باالی یک هزار میلیارد تومان برسد.البته نقطه قوت بازار سهام هم این است که با
تداوم ورود پول حقیقی ها ،ممکن است در روز چهارشنبه با تحرکات سمت تقاضا روبه رو شود.با این وصف ارزش
معامالت زیر  ۵هزار میلیارد تومان ارزیابی می شود و همین نکته ضعف دیگری است که توان ورود پول
حقیقی ها را کم نشان می دهد  .با این استدالل تحلیلگران و فعاالن بازار ،حرکت روبه جلوی شاخص در روز
چهارشنبه را محتمل می دانند و وقفه روز سه شنبه را کوتاه می دانند .البته بازار در وضعیت شکننده و ناپایداری
است .با وجود نبود اهرم های رشدی بازار ،اما بنیادی ترین منطق رشدی بازار که کشش و جذابیت قیمت های
سهم هاست ،هنوز نتوانسته بخش عمده ای از خریداران را به معامالت بازار برگرداند .در هر صورت روز آخر هفته
با فشار سمت عرضه روبه رو خواهیم بود و در هر صورت نوسان شاخص به احتمال قوی محدود خواهد بود.

