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جایگاه ایران در حوزه شدت مصرف انرژی مناسب نیست

رتبه نخست ایران در بدترین میزان مصرف انرژی

درحالی که تمرکز کشــورهای پیشــرفته روی کاهش
شدت مصرف انرژی است ،این شاخص در ایران روندی رو
به رشد به خود گرفته و در بین دیگر کشورها از نظر کاهش
شدت مصرف انرژی در انتهای لیست قرار دارد.ایران بیش
از  ۲.۵برابر میانگین مصرف جهانی انرژی مصرف میکند.
شاخص شدت مصرف انرژی ایران  ۰.۶۳درصد است و بعد
از ایران ،روسیه و عربســتان سعودی به ترتیب با شاخص
شــدت انرژی  ۰.۵۳و  ۰.۵۱درصد باالترین مقدار شاخص
شدت انرژی را به خود اختصاص دادهاند.
طبق آمــار ،مجموع میزان مصرف و تلفــات ،از عرضه
ســبقت گرفته و این موضوع میتواند در آینده ایران را به
واردکننده انرژی تبدیل کند.پیشبینیها نشان میدهد تا
ســال  ۲۰۴۰مصرف انرژی در جهان  ۴۸درصد نسبت به
میزان مصرف انرژی در سال  ۲۰۱۲افزایش خواهد یافت و
کماکان آسیا در سال  ۲۰۴۰بیشترین مصرفکننده انرژی
است.
در ایــن میان بیــش از  ۵۰درصد از انــرژی جهان در
بخش صنعت اســتفاده خواهد شد.طبق آخرین آمار ،ایران
نهمین مصرفکننده انرژی در دنیا شــناخته شــده و این
مصرف انرژی معادل  ۳.۴میلیون بشــکه نفت خام اســت.
مطالعات نشان میدهد که مصرف انرژی در دنیا در طی این
سالها دو برابر شده است.در حال حاضر ایران ،بزرگترین
دارنده ذخایر هیدروکروبــوری دنیا (مجموع ذخایر نفت و
گاز) به حســاب میآید .مطابق آمار رســمی و تأیید شده
مراجع معتبر بینالمللی ،ایران حدود  ۱۵۸میلیارد بشــکه
نفــت ( ۹.۳درصد از کل منابع نفتی دنیا) و حدود  ۳۳هزار
میلیارد مترمکعــب گاز ( ۱۸درصد دنیا) در اختیار دارد.به

طور کلی ۲.۴ ،درصد انرژی کل دنیا در ایران تولید میشود
که در بین کشــورهای دنیا رده نهم از حیث تولید انرژی را
داراســت .این تولید انرژی معادل  ۳.۶میلیون بشکه نفت
خام اســت .همچنین  ۱.۸درصد انــرژی کل دنیا در ایران
مصرف میشود که این میزان مصرف سبب شده که ایران
در بین کشورهای دنیای جایگاه نهم از نظر مصرف انرژی را
داشــته باشد.در این راستا ،مدیرکل مدیریت مصرف و امور
مشــترکان توانیر با تاکید بر اینکه جایــگاه ایران در حوزه
شــدت مصرف انرژی مناسب نیست به بررسی عوامل این

افزایش  ۲درصدی صادرات غیرنفتی از پارس جنوبی
اگرچه آمریکا تحریمها را با هدف کاهش مبادالت
جهانــی ایران وضع کرده اما آمار صادرات غیر نفتی از
پارس جنوبی نشــان میدهد که صادرات غیرنفتی نه
تنها کاهش نداشته بلکه در یکسال گذشته رشدی ۲
درصدی را به ثبت رسانده است.منطقه پارس جنوبی
که بزرگترین میــدان گازی جهــان را در خود جای
داده اســت ،عالوه بر دارا بودن عنوان پایتخت انرژی
ایران ،قطب صادرات محصوالت غیرنفتی ،پتروشیمی
و میعانات گازی کشــور نیز به شمار میرود.صادرات
محصوالت مواد غیر نفتــی از اداره کل گمرک پارس
جنوبی با وجــود محدودیتهــا و تحریمهای آمریکا
روندی افزایشــی دارد؛ به طوری که از ابتدای شهریور
سال گذشته تا امروز بیش از  ۱۷.۸میلیارد تن کاال به
ارزش  ۴.۵میلیارد دالر مواد غیر نفتی صادر شــده که
در مقایسه با سال پیش از آن از نظر وزن  ۲درصد رشد
را نشان میدهد.
همچنین آمارها حاکی از آن است که در این مدت،
مقدار  ۵میلیارد و  ۶۱۱میلیون و  ۶۵هزار تن به ارزش

 ۵میلیــارد و  ۴۸۴میلیــون و  ۲۲هــزار و  ۵۹۵دالر
میعانات گازی صادر شده است که در مجموع صادراتی
بیش از  ۲۳میلیارد تن را از این گمرک به ثبت رسانده
اســت.احمد پورحیدر ،مدیرکل گمــرک منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس با اشــاره به صدور  ۲۳میلیارد
و  ۴۸۹میلیــون و  ۶۵۱هزار و  ۴۲۲تن کاال شــامل
متانول ،پروپان ،بوتان ،پلیاتیلن ســبک و ســنگین،
میعانات گازی ،آمونیاک ،گوگرد ،اســتایرن ،نفت خام
و  ...به ارزش افزون بر  ۹میلیارد و  ۹۹۸میلیون و ۸۹
هزار و  ۵۹۵دالر به خارج از کشور گفت که این کاالها
به کشــورهای چین ،امارات ،کره جنوبی ،هند ،ژاپن،
هنگ هنگ ،اندونزی ،ترکیــه ،مصر ،کویت و غیره ...
صادر شده اســت.همچنین مقدار  ۲۰میلیون و ۳۹۵
هزار و  ۱۲۳تن کاال به ارزش  ۹۵میلیون و  ۸۹۳هزار
و  ۴۳۵دالر جهت تکمیل فازها و ســایر پتروشیمیها
وارد منطقه شــده که این مقدار در مقایســه با مدت
مشابه سال قبل از نظر وزن  ۵۰درصد و از نظر ارزش
 ۶۱۰درصد افزایش داشته است.

موضوع پرداخت و راهکارهایی را نیز ارائه کرد.هادی مدقق
در گفتوگو با ایسنا ،با تاکید بر اینکه شدت مصرف انرژی
مهمترین شاخصی است که بر اساس آن جایگاه کشورها در
بحث بهره وری انرژی مشخص میشود ،اظهار کرد :منظور
از شدت انرژی مقدار مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی
اســت .این شاخص بیانگر این اســت که به ازای تولید به
مقدار معینــی از کاال و خدمات که بر حســب واحد پول
مشخص میشــود چه مقدار انرژی مصرف میشود .برای
مثــال در ازای تولید یک تن ســیمان چه مقدار برق و گاز

مصرف میشود.
این موضوع یکی از شاخصهای نشان دهنده بهرهوری
انرژی در یک کشــور و یکی از شاخصهای توسعهیافتگی
انرژی اســت.وی با بیان اینکه جایگاه ایران در حوزه شدت
مصرف انرژی مناســب نیســت ،گفت :ایران یا همیشه در
انتهای لیســت قرار دارد یا در یکــی مانده به آخر درحالی
که شدت مصرف انرژی در کل دنیا مخصوصا در کشورهای
اروپایی رو به بهبود است.
کشــورهایی که بحث انرژی و بهرهوری انرژی برایشان
اهمیت دارد و منابع فسیلی ندارند روی بحث بهره وری کار
میکنند.مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر با
اشاره به وضعیت تجهیزات خانگی ،عنوان کرد :رتبه انرژی
تجهیزات خانگی در طول چند ســال گذشته رو به بهبود
بوده اســت .برای مثال رتب ه انرژی یخچالها در چند سال
گذشــته در بازار  Fیا  Gبــوده اما درحال حاضر  Aیا A
پالس اســت .متاســفانه این روند در کشور منفی و شدت
مصرف انرژی در ایران رو به افزایش است.
درواقــع به اندازهای کــه مصرف انرژی زیاد میشــود
تولیدناخالص داخلی زیاد نمیشود.مدقق درمورد عوامل باال
بودن شــدت مصرف انرژی در ایران توضیح داد :مهمترین
عامل قیمت پایین انرژی است که سبب میشود به صورت
ناخودآگاه صنایع انرژیبر با راندمان پایین در کشــور زیاد
شــوند .از ســوی دیگر بحث پرداخت یارانههای انرژی نیز
در ایــن اتفاق تاثیرگذار اســت .در این حوزه به دلیل نبود
زیرساخت هدفمند ســازی یارانههای انرژی محقق نشد و
یارانههای انرژی به صــورت عادالنه در بخشهای مختلف
برای بهرهوری انرژی هزینه نشد.

اعالم آمادگی نیکاراگوئه برای تجارت تهاتری با ایران
وزیــر اقتصاد نیکاراگوئه از آمادگی کشــورش برای
همکاری با ایران در زمینه تهاتر کاال در شرایط تحریم
خبر داد.الئورا اورتگا ،مشاور رئیسجمهوری نیکاراگوئه
در حوزه ســرمایهگذاری ضمن ارائه گزارشی در مورد
اقتصاد این کشــور گفت :طی  ۱۰ســال گذشته روند
تحوالت و رشد اقتصادی نیکاراگوئه از وضعیت مطلوبی
برخوردار بوده و برنامهها و قوانین منسجمی برای تداوم
این شرایط و توسعه سرمایهگذاری خارجی تدوین شده
است.به گزارش اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی
ایران ،وی در این رابطه به درآمدهای صادراتی نیکاراگوئه
اشاره و تأکید کرد :درآمد این بخش از اقتصاد نیکاراگوئه،
ســاالنه حدود پنج میلیارد دالر است .همچنین درآمد
این کشور از سرمایهگذاری خارجی بالغ بر یک میلیارد
دالر برآورد میشود.اورتگا نرخ تورم ساالنه نیکاراگوئه را
 ۳.۸درصد و نرخ ســاالنه کاهــش ارزش پول ملی را ۵
درصد اعالم کرد.به اعتقاد وی این کشور از سال ۲۰۰۷
میالدی با اتخاذ برخی سیاســتهای خاص توانسته در
اقتصاد خود تحوالت قابل مالحظهای ایجاد کند و امروز

باالترین آمار رشد اقتصادی در منطقه آمریکای مرکزی را
به خود اختصاص دهد.در ادامه نشست رئیس اتاق ایران
دیدگاههای سیاسی دو کشور را نزدیک به هم خواند و
ن را ظرفیتی برای توسعه مناسبات اقتصادی دانست.
آ
غالمحسین شافعی با اشــاره به حجم مبادالت تجاری
میان دو کشــور گفت :باید تمام تالشها برای توسعه
حجم مراودات بین ایران و نیکاراگوئه انجام شود چراکه
تا ســال  ۲۰۱۶ســطح تعامالت تجاری دو کشور سیر
صعودی داشــته اما متأسفانه پس از آن ،روند مبادالت
به تدریج سیر نزولی پیدا کرده است.شافعی تحریمهای
یکجانبه آمریکا را بخشی از جنگ اقتصادی این کشور
علیه ایران دانســت و موضوع تهاتر کاال را راهکار بخش
خصوصی ایران برای عبور از شــرایط کنونی اعالم کرد.
رئیس اتاق ایران گفت :ایران و نیکاراگوئه در حوزههای
مختلف توانایی همکاری برای تهاتر کاال دارند .به عنوان
مثال ،امکان مبادله گوشــت قرمز با رعایت اســتاندارد
حالل تولید شــده در نیکاراگوئه با کود شیمیایی تولید
شده در ایران وجود دارد.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت مطرح کرد

اجرای  ۱۴میلیارد دالر طرح در بخش معدن حاصل نقادی خبرنگاران
معاون وزیــر صنعت ،معــدن وتجارت معتقد اســت:
سازمان توســعه و نوســازی معادن وصنایع معدنی ایران
(ایمیــدرو) تاکنون  ۱۴میلیارد دالر طــرح اجرا کرده که
جذب منابع بخش خصوصــی و پروژههای جدید محصول
نقادی اصحاب رسانه اســت.خداداد غریب پور در نشست
صمیمانه با خبرنگاران به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار
(  ۱۷مــرداد) گفت :اصحــاب قلم با نقدی کــه بر پیکره
این مجموعه اقتصادی (ایمیــدرو) در قالب یک کار تیمی
مبادرت میورزند ،در واقع فعالیت معدنی را به عنوان یک
ضرورت برای توســعه کشــور ارتقا میبخشند .به گزارش
مردمســاالری ،وی خاطرنشان کرد :براســاس افق چشم
انداز  ۱۴۰۴ســازمان ایمیدرو باید  ۱۶میلیارد دالر سرمایه
گذاری جدید جذب کند که این امر تالش جمعی را طلب

میکند.غریب پور گفت :اولویت ســازمان توسعه و نوسازی
معادن وصنایع معدنی ایران ،اکتشاف است و امسال برنامه
 ۳۰۰هزار کیلومتر پیشبینی شــده که با استفاده از توان
شرکتهای بزرگ که در قالب کنسرسیوم متشکل شدهاند،
اجرایی میشود .ســازمان ایمیدرو در دولت یازدهم برنامه
اکتشاف  ۲۵۰هزار کیلومتر از اراضی کشور را برنامه ریزی
کرد که ســپس به  ۲۷۰هزار کیلومتــر ارتقا یافت.رئیس
هیات عامل ســازمان ایمیدرو اضافه کرد :این ســازمان در
اندیشه تحقق بخشیدن به فعالیت اکتشاف در وسعت ۶۰۰
هزار کیلومتر مربع اســت که امســال  ۳۰۰هزار کیلومتر
مربــع پهنههای جدیــد معدنی اضافه میشــود و به این
ترتیب ظرفیت ســرمایهگذاری در این بخش بیشتر خواهد
شــد .رئیس هیات عامل ایمیدرو که توســط وزیر صنعت،

معدن و تجارت به عنوان مســئول احیا و فعالسازی معادن
کوچک تعیین شده اســت ،اظهار داشت :میزان پیشرفت
در ایــن بخش  ۱۹درصد اشــت و اکنــون کمیته اجرایی
برای این موضوع تشکیل شــده که هفتگی به استانهای
مختلف ســفر میکنند و آخرین پیشرفتها در این ارتباط
را مورد رسیدگی قرار میدهند.بهمن ماه  ۱۳۹۶طرح احیا
و فعالسازی معادن کوچک مقیاس توسط بخش خصوصی
و نظارت وزارت صنعت کلید خورد و پیش بینی شــده در
مدت پنج سال  ۵۰۰معدن کوچک مقیاس با میزان اشتغال
 ۲۵هزار نفر فعال شــود.آمارهای سازمان ایمیدرو حاکی از
آن اســت که امسال  ۱۵۰معدن کوچک مقیاس با اشتغال
سه هزار نفر فعال خواهند شــد.غریب پور در این نشست
توضیح داد :نقشــه راه معدن که به تصویب مجلس شورای

اسالمی رســیده ،دارای  ۷۲راهبرد است که سهم سازمان
ایمیدرو  ۳۳راهبرد (سهم  ۴۶درصدی) است و برای تحقق
این راهبردها  ۱۴۵هدف تعیین شــده و اکنون بیش از ۳۰
درصد در این بخش پیشــرفت به دســت آمده اســت.وی
یادآور شد :امسال  ۳.۵میلیارد دالر پروژه در برنامه سازمان
ایمیدرو قرار دارد و تمام تالش این ســازمان این است که
از ظرفیت و توان بخش خصوصی به شکل درست استفاده
شود .براســاس گزارش خبرنگار ایرنا در این نشست اعالم
شد ،عباس نعیمی به عنوان عضو موظف هیات عامل توسط
مجمع عمومی انتخاب و جانشین جمشید مالرحمان شد،
نعیمی پیش از این به عنوان مشــاور غریبپور در ایمیدرو
فعالیت داشت و مالرحمان نیز اردیبهشت امسال به عنوان
مدیرعامل شرکت صنعتی  -معدنی گل گهر منصوب شد.

اخبار انرژی
آرامش در انتظار تامین مواد اولیه پتروشیمیها
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه اقداماتی در تامین مواد اولیه
پتروشیمی و فلزات در دستور کار قرار دارد و این مدل تا پایان  ۱۳۹۸به کل مواد
پتروشیمی تعمیم مییابد ،گفت :اجرای این اقدامات نه تنها فضای تامین مواد
اولیه پتروشیمیها را به آرامش میرساند ،بلکه در آینده نیز امکان متالطم کردن
فضا وجود ندارد.فرشاد مقیمی در پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران
با اشاره به موضوع تامین مواد اولیه پتروشیمی اظهار کرد :از سال گذشته تامین
مواد اولیه در فضای پتروشیمی از موضوعاتی بود که واحدهای صنعتی نسبت به
آن گالیه داشــتند .در این راستا باید بتوانیم تضمین کنیم مواد اولیه واحدهای
صنعتی میتواند به دست تولیدکنندههای واقعی برسد.
وی ادامه داد :در تحریمهای گذشــته نیز شرایط مشابهی به ما حاکم شد و
نگرانیهای تولیدکننــدگان از تامین مواد اولیه روی رفتار متقاضیان تاثیرگذار
بــود؛ چنانچه متقاضیان از ترس اینکه محصــوالت با قیمت باالتری در اختیار
آنها قرار گیرد ،سفارشات بیشتری میدادند.به گفته مقیمی در مواردی ،تامین

مواد پتروشــیمی در بورس سخت بود ،اما در فضای بیرون از بورس به راحتی و
با قیمت بســیار متفاوت نسبت به بورس به دست میآمد .معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت با اشــاره به بازدید سرزد ه از انبارهای شورآباد تهران اظهار کرد:
در این بازدید متوجه شدیم که این حرف درست است؛ در این انبارها کاالها در
پاکتهای متفاوت بستهبندی و حتی از مرز خارج میشد.

آغاز نصب کنتورهای هوشمند
در مجتمعهای تجاری بزرگ
مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشــترکین توانیــر گفت :برای جمعآوری
دقیق اطالعات مصرفی مشترکان و ارائه برق با ولتاژ و کیفیت مناسب به آنها،
نصب کنتورهای هوشــمند برای مجتمعهای تجاری بزرگ در دستور کار قرار
گرفته است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو ،هادی مدقق افزود :طرح
ملی فراسامانه هوشــمند اندازهگیری مدیریت انرژی(فهام) در چند سال اخیر
برای مشــترکان بزرگ باالی  ۳۰کیلووات اجرا شده و تاکنون حدود  ۴۰۰هزار

انعقاد نخستین قرارداد صادرات نمک صنعت نفت به کشورهای خارجی
مدیرعامل شــرکت معدنــی امالح ایران با اشــاره
به اهمیت نمک در صنعت گفــت :تالش داریم نمک
مورد نیاز بخش صنعت نفت را تامین کنیم و نخستین
قرارداد فروش این نوع نمک را به کشــورهای خارجی
امسال بسته شد.او گفت :با رونق تولید فساد کم خواهد
شد و با شــکل گیری رقابت رانت از بین میرود.علی
رســتمی ،مدیرعامل شــرکت معدنی امالح ایران در
نشســت خبری شــرکت معدنی امــاح در محل این
شرکت در گرمســار سمنان ضمن تبریک به مناسبت
اعیاد ذی الحجه گفت :نامگذاری امسال با نام حمایت از
رونق تولید نشان از تدبیر و حکمت رهبری دارد .با رونق
تولید فساد کم خواهد شد و با شکل گیری رقابت رانت
از بین میرود.وی افــزود :حمایت از رونق تولید یعنی
بزرگ شدن کیک اقتصادی کشور که اختالس و رانت
را بیمعنی میکند .دعوا و اختالس و رانت زمانی شکل
میگیرد که رونق و تولید و رقابت نباشد .همچنان که
اگر به تعداد زیاد خودرو تولید شود رانت از بین میرود.
وی با بیان این موضوع که ما باید مســئوالنه نســبت
به رونق تولید بگوشــیم ،گفت :اقتصاد و صنعت کشور
نیاز به حمایــت همه بازیگران اقتصادی دارد و موانعی
همچون مشکالت فناوریکی ،اطالعاتی و موانع مصنوعی
باید برداشــته شود .وی با بیان این که اختالس معلول
علت بزرگی به نام ،پایین بودن بهرهوری و اثر بخشــی

است ،گفت :ما استعداد خلق در جای  ۷۰۰میلیارد دالر
در معدن را داریم اما مقادیر بســیار کمی از این منابع
معدنی را استخراج میکنیم و در زنجیره تولیدمتاسفانه
میزان کمی را فرآوری میکنیم .با بهرهوری معدن ،به
تنهایی و بدون کمک گرفتن از بخش نفت و کشاورزی
میتواند اقتصاد کشور را تامین کند.مدیرعامل شرکت
معدنی امالح ایران گفت :ما در ســه ماهه اول امســال
جمع دارایی هایمان بیش از  ۸۰درصد نسبت به مشابه
سال پیش افزایش یافته است .وی با اشاره به تاریخچه
شرکت معدنی امالح ایران افزود :امسال ارزش شرکت
ما نزدیک به یک هزار و پانصد میلیارد تومان است.وی
با اشــاره به اهمیت نمک در صنعت گفت :تالش داریم
نمــک مورد نیاز بخش صنعت نفــت را تامین کنیم و
نخستین قرارداد فروش این نوع نمک را به کشورهای
خارجی امسال بسته شد.وی افزود :از نمک نباید غافل
شویم .اگر فقط در حوزه نمک سرمایهگذاری میکردیم
پیشرفت چشم گیر و ارزآوری بسیاری خواهیم داشت.
رســتمی گفت :نمک تبلور مجــدد ،نمک هیدرومیل،
ســولفات پتاسیم ،سولفات ســدیم از جمله مهمترین
محصوالت شرکت معدنی امالح ایران است.وی با اشاره
به خودکفایی در تولید سولفات گفت :از جمله مهمترین
محصوالت نهایی ما سولفات سدیم است این محصول
جزء صنایع استراتژیک کشور است.

مشترک بزرگ صنعتی ،کشاورزی و تجاری به این سامانه مجهز شدهاند.
وی ادامه داد :استفاده از سامانه یاد شده برای پایش دقیق مصرف و همکاری
مناسب مشترکان بزرگ بخش صنعت ،کشاورزی ،تجاری و اداری موجب شده
اســت تا پیک تابستان امسال را بدون مشــکل و خاموشی سپری شود.مدقق
خاطرنشان ساخت :در مرحله دوم اجرای این طرح ،نصب کنتورهای هوشمند
برای مشترکان زیر  ۳۰کیلووات در دستور کار قرار گرفته است در این مرحله
از طرح ،اولویت با مشترکان سه فاز بخش کشاورزی ،صنعت و تجاری است که
کنتورهای ســه فاز خانگی نیز مشمول طرح نصب تجهیزات یاد شده خواهند
شد.
مدقق بــا تاکید بر اینکــه اولویت نصب کنتورهای هوشــمند همچنان با
مشــترکان پرمصرف اســت ،گفت :در بخش مشــترکان تجاری و خانگی نیز
مجتمعهــای بزرگ در اولویت هســتند؛ بدین منظــور در حال حاضر تجهیز
مجتمعهای تجاری بزرگ به کنتورهای هوشمند آغاز شده است تا با جمعآوری
دقیق اطالعات مصرفی مشترکان ،برق با ولتاژ و کیفیت مناسب در اختیار آنها
قرار گیرد.

ی سیمان شستا در سال جاری
رشد ۲برابری سود سرمایهگذار 
به تازگی گزارشهایی از عملکرد هلدینگهای تابعه
شستا منتشر شد که نشان از تغییرات مهم در سوددهی
شــرکتهای تابعه داشت .تحوالت این شرکت مهم در
اقتصاد ایران(که صاحبان اصلیاش مردم و بیمه شدگان
تامین اجتماعی هســتند) درســایه یکی از مهمترین
وعدههــای مورد تاکید رییس جمهــور و وزیر کار رخ
داد .رضا جمارانیان مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری
سیمان تامین در گفت وگویی با خبرگزاری برنا با اعالم
اینکه ســیمان تامین در عمل یک شرکت روی کاغذ
بود که فاقد هرگونه تشکیالت اجرایی و مدیریتی واحد
در زیر مجموعههایاش محسوب میشد ،بعد از ادغام
شرکت ســرمایهگذاری عمران حمل ونقل در اابتدای
سال  ۱۳۹۷در این شرکت به نوعی ترکیب کنونی خود
را یافت .وی افزود:شستا به عنوان شرکت سرمایهگذاری
تامین اجتماعی ،مدافع حقوق اقتصادی بیمه شدگان
است و بر همین اســاس تاکید ویژه دکتر رضوانی فر،
افزایش بهره وری و ســودآوری شرکتهای مجموعه
بود تا منافع بیمه شدگان تامین شود.جمارانیان در این
گفت و گو در پاســخ به ســوالی در خصوص اقدامات
انجام شــده و دستاوردهای  6ماه اخیر گفت:در ابتدای
ورود به مجموعه با مدیران  45شــرکت تابعه شرکت
سیمان تامین بیشتر بودجهها را بررسی و اصالح کردیم
و در نتیجه این اصالحات  ،در پیشبینی بودجه سال
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 ۹۸نســبت به عملکردسال قبل ،رشــد  ۴۴درصدی
فروش ،رشــد  ۵۲درصدی ســود ناخالص و رشد ۶۵
درصدی سود خالص در بودجه شرکت ها لحاظ شد تا
افق پیش رو بزرگترشود .او افزود:همین پیگیریها باعث
شد تا در  ۳ماهه پایانی سال  ۹۷برخی تحوالت مثبت
شروع و رکوردهایی در همان دوره ثبت شود و در  ۳ماه
پایانی  ۹۷در آمد حاصل از سرمایهگذاریها به نسبت
سال قبل ۸۳ ،درصد رشــد وسود خالص  ۱۳۳درصد
افزایش یافت که یک رکورد بینظیر در این شرکت بود.
مدیرعامل هلدینگ سیمان تامین در خصوص آخرین
وضعیت تولید و فروش سیمان در بزرگترین هلدینگ
ســیمانی کشــور گفت :در حوزه تولید و فروش یکی
ازمهمترین اقدامات گروه سیمان تامین در این دوره ۳
ماهه ،بهبود وضعیت تولید درصنعت سیمان بوده است.
مقایســه وضعیت  ۳ماه ابتدایی سال  ۹۸با سال قبل
درگروه سیمان تامین نشان میدهد که تولید سیمان
 ۳درصد رشــد و مقدارکل فروش سیمان و کلینکرهم
 ۱۹درصد افزایش یافته است.
جمارانیان همچنیــن در مورد فروش برون مرزی و
صادرات ســیمان گفت :در حوزه صادرات ،باید توجه
داشت که نیاز منطقهای به محصوالت و تولید سیمان
ایران وجود دارد و میتوانیم با قیمت مناسبتری فروش
داشته باشیم.

قدرت مناطقآزاد در گرفتن زهر تحریمها

مســئوالن در مناطق آزاد معتقدند که با توجه به ظرفیت باالی موجود در
ایــن مناطق در صورت احترام به قوانین مربوطه و رفع موانع ســرمایهگذاری،
مناطــق آزاد میتواند به موتور محرکه اقتصاد تبدیل شــده و زهر تحریمها را
بگیرد.محمد امین الهداد-دبیر کمیته راهبردی فناوری اطالعات مناطق آزاد-
در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به اهمیت مناطق آزاد در وضعیت کنونی اقتصاد
کشور ،گفت :اگر اختیارات و ظرفیتهای مناطق در چهارچوب قانونی خودشان
دیده شــده و مورد احترام واقع شود معتقدم که میتواند بسیاری از مشکالت
را به ویژه در زمان تحریم حل و فصل کند و در شــرایط فعلی راهکار مناسبی
برای کمک به اقتصاد کشور باشد.
این در حالی اســت کــه انتظارات از مناطق آزاد بســیار باال بوده و به یک
مطالبه عمومی تبدیل شــده که این مسئله از نگاه ما اتفاق خوشایندی است.
وی با بیان اینکه متاسفانه شــناخت کافی در مورد مناطق آزاد وجود ندارد و
برای تحقق توســعه ،باید به طور ویژه مورد توجه قرار داد ،افزود :در شــرایط
ن رعایت شــده و
کنونی بزرگترین کمک به مناطق آزاد این اســت که قانون آ 
مقررات بین مناطق و ســازمانهای همجوار نیز تسهیل شود که اگر این اتفاق
بیفتد مناطق آزاد ظرفیــت آن را دارند که به مهمترین موتور محرکه اقتصاد
کشور تبدیل شوند.
دبیر کمیته راهبردی فناوری اطالعات مناطق آزاد با بیان اینکه در شرایطی
که صحبت از توسعه علمی و اقتصادی کشور میکنیم باید نگاه ویژه به مناطق
آزاد وجود داشــته باشــد ،افزود :امتیازات این مناطق برای ســرمایه گذاران
حوزههــای مختلف از جمله حوزه تولید جذاب اســت؛ به طوریکه یک تولید
کننده در مناطق آزاد برای ورود ماشــین آالت خود مشکالت کمتری داشته
و هزینــه کمتری نیــز میپردازد .در مورد مواد اولیــه تولید برای مناطق آزاد
تعرفه گمرکی وجود ندارد و هزینههای لجستیکی صادرات نیز به شدت کاهش
پیدا میکنند و این مســائل در کنار ظرفیتهای اختصاصی هر یک از مناطق
آزاد ایران ،فضای خوبی برای تولید و ســرمایه گذاری ایجاد میکنند که نباید
از آنها غافل شــد .ولی مسئله اینجاســت که در موضوع تولید ،زنجیره آن از
اهمیت ویژهای برخوردار است و حتی اگر یکی از این حلقهها درست کار نکند
میتواند مشکل ساز شود.الهداد با اشاره به اینکه در رویهای که در مناطق آزاد
وجود دارد دو موضوع سهولت کسب و کار و شفافیت مورد توجه جدی هستند،
گفت :ما در حال پیشبرد رویهای هســتیم که سهولت کسب و کار و شفافیت
را بصورت همزمان داشته باشیم.
ما چیزی برای پنهان کردن نداریم و اگر مقایســهای بین مناطق آزاد خود
و مناطق همجوار داشــته باشــیم مشخص میشــود که کارنامه منفی نداریم
ولی نیازمند حمایت بیشــتری هستیم .مناطق آزاد از لحاظ بودجهای به نوعی
خودگردان هســتند و دولت اعتبار جداگانهای برای آنها در نظر نمیگیرد ،از
ایــن رو مهمترین اقدامی که دولت میتواند انجام دهــد تاکید عملی بر الزام
کلی ه ســازمانها به رعایت قانون مناطق آزاد در این مناطق است.وی در ادامه
وضعیت مناطق آزاد ایران در مقایسه با منطقه و جهان مورد بررسی قرار داد و
گفت :مناطق آزاد کشور نسبت به مناطق همسایه خود در استانهای مختلف
وضعیت بهتری دارند ،اما تا کنون وضعیت توســعه فناوری اطالعات در آنها
تابعی از وضعیت توسعه دولت الکترونیک در کشور بوده است.
در این حوزه آمارهای بین المللی به وضوح وضعیت کشــورمان را مشخص
میکنــد و نمیتوان انکار کرد که مناطق آزاد جدا از ایران نبوده و آنها هم به
دلیل وابستگیها به اطالعات سازمانهای همجوارشان در سرزمین اصلی تابع
همین وضعیت هســتند .اما در دو ســال اخیر و در قالب پروژه توسعه پنجره
واحد مناطق آزاد ،تالش بر آن اســت تا تحولــی در حوزه کاربرد فناوریهای
نوین در مناطق آزاد رقم زده شــود.الهداد در توضیح بیشتر گفت :بانک جهانی
برای سهولت کسب و کار  ۱۰شاخص اصلی از جمله دریافت مجوزهای ساخت
و ساز ،حمایت از سرمایههای کوچک ،تامین اعتبار واعطای وام و قوانین کار را
مد نظر قرار میدهد و سپس رتبه بندی انجام میشود.
این در حالی است که عملکرد ما در این سالها طبق گزارش سال ۲۰۱۸
بین  ۱۹۰کشور نشان داده که بهترین رتبه ایران در بحث مجوز ساخت و ساز
بوده که در رتبه  ۲۵قرار داریم ولیدر شاخصی همچون حمایت از سرمایههای
کوچک رتبه کشــور ما  ۱۷۰است .باید توجه داشت که با وجود همسایههایی
که در منطقه داریم رقابت بسیار سنگین است و آنها با تالشی که در سالهای
اخیــر کردهاند در رتبههــای باالیی قرار گرفتهاند ،در حالی که ما با ســرعتی
متناســب با همســایگانمان پیش نرفته ایم و اکنون تمام تالش ما بر جبران
این فاصله اســت.وی در این رابطه مهمتریــن چالش موجود را موانع مقرراتی
و هماهنگی بین ســازمانها دانســت و گفت :باید ایــن فرآیندها طبق قانون
چگونگی اداره مناطق آزاد یکپارچه شوند.
نه اینکه سرمایه گذار به مناطق آزاد بیاید و برای دریافت مجوز نه تنها در
منطقه بلکه در ســرزمین اصلی نیز فرآیندی جداگانه و عموماً تکراری را طی
کند.اله داد در مورد با رفع موانع ســرمایه گذاری مســائل دیگری را نیز مورد
اشاره قرار داد و گفت :اوالً باید مسائل مقرراتی اصالح شده و سهولت کسب و
کار به عنوان یک مســئله در نظر گرفته شود .ما در کلیه رویهها باکنترلهای
تکراری و موازی مواجه هستیم .این در حالی است که کسی منکر شفاف سازی
و کنترل نیســت ،ولی سوال بسیار اساسی این است که یک سرمایه گذار باید
چند بار و نزد چند ســازمان اطالعات یکســانی را ارائه و مجوزهای یکسانی را
دریافت کند .چرا باید تا این حد فرآیندها طوالنی شوند تا سرمایه گذار را دچار
دلســردی کنند در حالیکه میتوانگردش اطالعات را جامع و سیستمی بین
سازمانهای مختلف پیش برد.
به گزارش ایسنا ،آخرین گزارشی که چندی پیش دبیر شورای عالی مناطق
آزاد در رابطه با وضعیت ســرمایه گذاری خارجی در این مناطق اعالم کرد از
این حکایت داشت که در سال  ۱۳۹۷معادل  ۳۰درصد کاهش نسبت به سال
 ۱۳۹۶رخ داده و از حــدود یک میلیارد دالر به  ۶۵۰میلیون دالر کاهش یافته
است که دلیل اصلی آن شرایط تحریمی بوده است.
بازار انرژی

کاهش قیمت نفت درپی چشمانداز تیره تقاضا
قیمت نفت در معامالت روز سهشــنبه تحت تاثیر نگرانیها نسبت به چشم
انداز تقاضا ،رشــد قیمت روز گذشته را از دســت داد و با کاهش روبرو شد.به
گزارش ایســنا ،بهای معامالت آتی نفت برنت  ۱۸ســنت یا  ۰.۳درصد کاهش
یافت و به  ۵۸دالر و  ۳۹ســنت در هر بشــکه رسید.بهای معامالت آتی وست
تگزاس اینترمدیت آمریکا  ۱۲سنت یا  ۰.۲درصد کاهش پیدا کرد و به  ۵۴دالر
و  ۸۱ســنت در هر بشکه رسید .استفن اینس ،یکی از شرکای شرکت «ونگارد
مارکتس» در یادداشتی نوشــت :اگرچه دورنمای نفت تیره به نظر میرسد اما
قیمت نفت هفته جاری پس از واکنش ســریع عربستان سعودی که برای اقدام
در جهت حمایت از قیمت نفت جدی اســت ،پشتیبانی شد.عربستان سعودی
که بزرگترین صادرکننده عضو اوپک است ،اواخر هفته گذشته اعالم کرد قصد
دارد صــادرات نفت خود را در اوت و ســپتامبر پایین هفت میلیون بشــکه در
روز نگه دارد تا به پایین رفتن ســطح ذخایر نفت کمک کند.تحلیلگران انتظار
دارد این کشــور در آستانه برنامه خود برای عرضه اولیه عمومی سهام آرامکو از
قیمت نفت پشتیبانی کند.یکی از مدیران اجرایی آرامکوی سعودی اظهار کرد
که آرامکو آماده عرضه اولیه عمومی سهام خود است اما زمان عرضه آن توسط
تنها ســهامدارش که دولت عربستان است ،تصمیمگیری خواهد شد.کویت روز
دوشــنبه دوباره پایبندی خود به توافق کاهش تولید اوپک پالس را تکرار کرد
و خالد الفاضل ،وزیر نفت کویت اظهار کرد که این کشــور تولید خود را بیش
از ســقفی که مقرر شده بود کاهش داده است.بر اســاس گزارش رویترز ،اداره
اطالعات انرژی آمریکا در گزارشــی پیشبینــی کرد تولید هفت منطقه بزرگ
شیل این کشور در سپتامبر  ۸۵هزار بشکه در روز رشد کرده و به رکورد ۸.۷۷
میلیون بشکه در روز صعود خواهد کرد.

