اقتصادی

یکشنبه  30شهریور  2 1399صفر  20 1442سپتامبر 2020

اخبار
وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

بازگشت قیمت تخم مرغ به ۱۴۵۰۰
تومان تا چند روز آینده

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تصویب نرخ
 ۱۴۵۰۰تومانی برای هر کیلو تخم مرغ گفت:
قیمت تخم مرغ در بازار تا چند روز آینده به
میزان مصوب میرسد.
کاظم خاوازی در حاشیه امضای تفاهم
نامه وزارت جهاد کشاورزی با معاونت امور زنان
و خانواده رئیس جمهور افزود :نرخ مصوب 14
هزار و  500تومانی برای مصرف کنندگان تخم
مرغ اعالم شد و پس از آن با تمهیدات صورت
پذیرفته ،شاهد کاهش قیمت تخم مرغ در بازار
هستیم ،اما هنوز این کاهش به نرخ مصوب
نرسیده و دلیل آن این است که کاهش صادرات
این محصول و رسیدن قیمت آن به میزان
مصوب طی شدن فرآیندی را میطلبد که در
حال انجام است و تا چند روز آینده تخم مرغ در
بازار به نرخ مصوب میرسد.
وی ادامه داد :قیمتهای اعالم شده مورد
توجه تولیدکنندگان نیز قرار گرفته و امیدواریم
با روند فعلی شاهد افزایش میزان تولید تخم مرغ
توسط مرغداری نیز باشیم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش
نظارتها برای رصد قیمت تخم مرغ در بازار
گفت :سازمان تعزیرات و سایر نهادهای نظارتی،
مصمم هستند که نرخ مصوب در بازار رعایت
شود و بدون شک نظارتهای الزم در این
خصوص تشدید میشود.

کاهش مصرف  ۱۵میلیون لیتر بنزین با
توسعه سی ان جی

سرپرست پژوهش و فناوری شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت :با
تبدیل یک میلیون و  ۴۶۰هزار خودروی عمومی
به سی ان جی ۱۵ ،میلیون لیتر در روز در
مصرف سی ان جی صرفهجویی میشود.
محمد رضایی امروز در نشستی خبری با
بیان اینکه اگر قرار باشد به جای  ۲۰میلیون
متر مکعب سی ان جی ،بنزین در کشور مصرف
شود ،نیازمند سرمایهگذاری حدود  ۷تا ۸
میلیارد دالری است تا  ۲۰میلیون لیتر بنزین
تولید کنیم ،اظهار کرد :اگر یک میلیون و ۴۶۰
هزار خودروی عمومی به دو میلیون خودرو
افزایش پیدا کند و دوگانه سوز شود،تنها نیازمند
 ۷۰۰تا  ۸۰۰میلیون دالر است که صرفهجویی
 ۲۰میلیون لیتری را محقق میکند.
وی ادامه داد :بنابراین میتوان به جای
سرمایهگذاری هشت میلیارد دالری۸۰۰ ،
میلیون دالر هزینه کنیم و با تولید خودروی
سی .ان .جیسوز به همان هدف برسیم.
سرپرست پژوهش و فناوری شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیان
اینکه ایران منابع زیادی گاز دارد و به ویژه در
فصول گرم سال عالوه بر صادرات گاز مازاد تولید
نیز داریم ،اظهار کرد :از آنجا که هنوز توسعه
ال ان جی در کشور کامل نشده و صادرات گاز
محدود بوده ،منطقی است که از این فراورده در
داخل کشور استفاده شود.
رضایی با تاکید بر اینکه اگر گاز را صادر
کنیم ،خالص درآمد حدودا متر مکعبی ۱۰
سنت است اما صادرات سوخت مایع مثل بنزین
و گازوییل قیمتهای باالتری دارد ،گفت :در این
شرایط باید در مصرف داخلی سوخت مایع را با
گاز جایگزین کنیم.
وی با بیان اینکه ماشینهای عمومی هر ماه
 ۴۰۰تا  ۵۰۰لیتر سهمیه میگیرند ،اظهار کرد:
اگر با توسعه سی ان جی این مصرف ،نصف شود،
امکان صادرات فراهم شده و میتوانیم با درآمد
ناشی از آن چرخ صنعت را بچرخانیم.
سرپرست پژوهش و فناوری شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با تاکید
بر اینکه گاز طبیعی به صورت نامحدود در کشور
است و اگر بخواهیم کل سوخت کشور گاز باشد
کمبود گاز نخواهیم داشت ،اظهار کرد :شبکه گاز
ایران در هیچ کجای دنیا نیست و این امکان
وجود دارد تا سوخت بدون هزینه حمل به دست
مصرفکننده برسد.
رضایی با اشاره به هوشمندسازی
جایگاههای سی ان جی گفت ۱۰۰ :درصد
اتفاقات در جایگاهها است و تاکنون در تصادف
و خارج از شهر انفجار رخ نداده ،تنها در زمان
سوختگیری و در بیشتر اوقات به دلیل دستکاری
مخازن بوده است.
وی افزود :در زمان سوختگیری هیچ
سیستمی وجود ندارد تا بتواند مانع شود که
ماشینی که گواهی سالمت ندارد سوخت نگیرد،
بنابراین تصمیم گرفتیم سیستمی اجرا کنیم که
تنها خودروهایی سی ان جی بگیرند که گواهی
سالمت داشته باشند.
سرپرست پژوهش و فناوری شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با
بیان اینکه باید همکاری وزارت صنعت با
اقتصاد کشور صورت گیرد زیرا تا زمانی که
تقاضا برای سی ان جی نباشد مصرفش باال
نمیرود ،اظهار کرد :اگر وزارت صنعت در
طول سالهای گذشته ،دوگانه سوزکردن
خودروها از کارخانه را انجام داده بود اکنون
تعداد خودروهای دوگانه سوز بیشتر بود .در
مهمترین اقدام نیز باید وزارت صمت به فکر
این باشد که وانت تکسوز تولید نشود.
رضایی از رایزنی با شهرداری برای تخصیص
زمین برای احداث جایگاه در مناطق مختلف
شهری نیز خبر داد و گفت :اگرچه ظرفیت سی
ان
جی در کشور  ۴۰میلیون متر مکعب در روز
است اما در مناطقی کمبود جایگاه وجود دارد.
سرپرست پژوهش و فناوری شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
با بیان اینکه تبدیل کارگاهی ،ایمن است و
استانداردهایی که وزارت نفت رعایت میکند
بسیار باالتر است ،تصریح کرد :در سالهای
گذشته  ۹۱۸هزار خودرو را وزارت نفت تبدیل
کرده است.
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

زیرساختهای شبکه ملی اطالعات تکمیل شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :در
مدت باقیمانده تا پایان دولت به طور جدی بر
تکمیل زیرساختهای شبکه ملی اطالعات متمرکز
شوید تا کارهای ارزشمندی که در این حوزه آغاز
شده است تکمیل و به اتمام برسد.
به گزارش روابط عمومی و اطالعرسانی
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،محمدجواد
آذری جهرمی بازدید دورهای خود از سازمانها
و شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات باهدف نظارت و بررسی بیشتر اقدامات
و برنامههای پیش رو ،بهمنظور تحقق اهداف
تعیینشده تا پیش از پایان دولت دوازدهم را با
حضور در سازمان فناوری اطالعات آغاز کرد.
وزیر ارتباطات در جمع معاونان و مدیران
سازمان فناوری اطالعات از آنها خواست تا در
ماههای باقیمانده تا پایان دولت همانند ماههای
ابتدایی با انگیزه کار کنند و حتی تالش دوچندانی
داشته باشند ،تا اهداف و برنامههای پیشبینیشده

تا پیش از پایان دولت محقق شود.
وی بابیان اینکه در حوزه ارتباطات و فناوری

اطالعات در دولتهای یازدهم و دوازدهم اتفاقات
بزرگی افتاده است ،تأکید کرد :رشد و توسعهای که

شکلگرفته مرهون تالشها و مرارتهای بسیاری
از کارشناسان از جمله در سازمان فناوری اطالعات
است.
آذری جهرمی با تأکید بر اینکه در مدت
باقیمانده باید از ورود به حاشیهها پرهیز شود،
گفت :همگی بایستی به اصل مأموریتها و وظایف
خود بپردازند و اهتمام ویژهای داشته باشند تا
پیش از پایان دولت ،کارهای نیمهتمام باقیمانده
به اتمام برسد .وزیر ارتباطات ادامه داد :سازمان
فناوری اطالعات هم عالوه بر وظایف سازمانی خود
باید به طور جدی بر تکمیل زیرساختهای شبکه
ملی اطالعات متمرکز شود تا کارهای ارزشمندی
که در این حوزه آغاز شده است را تکمیل کند و
به اتمام برساند.
در ادامه این جلسه وزیر ارتباطات بهمرور
برنامههای پیش روی سازمان فناوری اطالعات که
گزارش آن توسط مدیران و معاونان این سازمان
ارائه شد ،پرداخت.

وزیر راه و شهرسازی:

بیثباتی قیمتها از سرگردانی نقدینگیها آب میخورد

وزیر راه و شهرسازی ،نقدینگی سرگردان را عامل اصلی بیثباتی
بازار مسکن دانست و گفت :حجم نقدینگی لجامگسیخته موجود در
کشور این بال را بر سر بازار مسکن آورده است.
محمد اسالمی با اشاره به دالیل رکود بازار مسکن در چند هفته
اخیر ،توضیح داد :تحوالت پر التهابی که بازار مسکن با آن رو به رو
است صرفا به فعل و انفعاالت این بازار مرتبط نمیشود بلکه حجم
نقدینگی لجامگسیخته موجود در کشور این بال را بر سر بازار مسکن
آورده است.
وی ادامه داد :کافی است سوداگران احساس کنند یک بازار از
بازدهی خارج شده است سریعا نقدینگیها را از بازاری خارج و به
بازاری دیگر منتقل میکنند.
اسالمی در ادامه افزود :به طور مثال زمانی که قیمت مسکن

در منطقهای از تهران ،پایینتر از حد «مقایسهای» باشد ،سودجویان
بالفاصله نقدینگی را به آن منطقه سرازیر میکنند یا به قولی به آنجا
هجوم میبرند و بعد از مدتی این نقدینگی را به جای دیگری انتقال
می دهند ،این اتفاق به دلیل حجم زیاد پول سرگردان در بازار رخ
میدهد و هدف ایجاد تالطم در یک بازار است لذا زمانی به بازار
مسکن و زمانی هم به بازارهای دیگر همچون طال ،سکه ،خودور و...
هجوم می برند.
وزیر راه و شهرسازی راهکار حل مشکل فوق و ساماندهی
نقدینگیهای سرگردان در جامعه را اعمال سیاست و برنامه های
کاربردی از سوی دولت دانست و به خانه ملت گفت :دولت باید بتواند
نقدینگی را کنترل و با جمع کردن آن از سطح جامعه ،این پولها را
به سمت تولید هدایت کند.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور اعالم کرد:

معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور از
دپوی ۷میلیون تن کاال در بنادر جنوبی کشور خبر
داد و گفت :قطعات خودرو با توجه به درخواست
سرپرست وزارت صمت ،بدون تخصیص ارز
ترجیحی و بدون ارائه کد رهگیری کاال ،ترخیص
شدهاند.
مهرداد جمال ارونقی ابراز کرد :عالوه بر  3و
نیم میلیون کاالی اساسی ،همین میزان هم کاالی
غیراساسی در بنادر جنوبی کشور وجود دارد.
او از وجود 25هزار کانتینر حاوی کاالهای
اساسی و غیراساسی دیگر هم در بنادر جنوبی
کشور خبر داد.
ارونقی گفت :در خصوص ترخیص بدون کد
رهگیری کاالهای اساسی و دارای مجوز خروج از

دپوی ۷میلیون تن کاال در بنادر جنوبی کشور

گمرک ،پنج قلم کاال شامل ذرت ،جو ،سویا ،روغن
و دانههای روغنی به چشم میخورد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور افزود:
از میزان کل  3و نیم میلیون تن کاالی اساسی،
یک و نیم میلیون تن ذرت 239 ،هزار تن جو،
 236هزار تن سویا 400 ،هزار تن روغن و  55هزار
تن دانههای روغنی در بنادر کشور دپو و نگهداری
میشود.
او تصریح کرد :در فضای گمرکی کشور،
تأیید کد رهگیری کاال از سوی بانک مرکزی
الزامی است ،اما تسهیالتی در این خصوص
اتخاذ شده است که طی آن ،این پنج قلم کاال
میتوانند با داشتن فقط مدارک مالکیت و
شناسایی ترخیص شوند.

سهم  ۲۵درصدی ایران
از اکتشاف نفت و گاز جهان

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت:
ایران در سال  ۲۰۱۹در مجموع  ۴.۹۷میلیارد
بشکه نفت قابل استحصال کشف کرده که این عدد
معادل  ۲۵درصد اکتشافات نفت و گاز جهان در
سال  ۲۰۱۹است.
صالح هندی امروز در نشستی خبری با بیان
اینکه اکتشاف ،اولین حلقه زنجیره ارزش نفت
است ،اظهار کرد :تمام شرکت های بزرگ اکتشاف
و تولید در جهان در سال  ،۲۰۱۹بودجه خود را
کاهش دادند ،موسسه مکنزی اعالم کرد که در
سال  ۲۰۱۹حدود  ۶۰۰چاه انحرافی حفر شده که
 ۲۲۰میدان و مخزن جدید را به دنبال داشته است.
وی افزود :حدود  ۲۱میلیارد بشکه معادل نفت
خام قابل استحصال کشف شده است و این موسسه
کشفیات گاز را نیز تبدیل به نفت کرده و نفت درجا
را محاسبه نکرده است.
هندی با بیان اینکه در سال ۲۰۱۹دو برابر
سال  ۲۰۱۸ذخایر کشف شده و این عدد در ۵
سال گذشته بی نظیر است ،تصریح کرد :بیشتر
اکتشافات به سمت گاز رفته و مجموعا  ۷۵درصد
کشفیات مربوط به گاز است.
با بیان اینکه  ۲۰کشف بزرگ معادل ۷۵
درصد اکتشافات است ،گفت :سهم ایران از این ۲۰
اکتشاف بزرگ ،اکتشاف اول و سوم است .ایران در
سال  ۲.۱۹میدان ارم را با  ۲.۷میلیارد بشکه نفت
قابل استحصال و  ۱۳درصد از کل نفت کشف شده
رتبه اول و میدان نام اوران با  ۲.۲نفت رتبه سوم
این رتبه را به دست اورد.
هندی با بیان اینکه ایران در یک رقابت
نابرابر است و در این شرایط تحریم موفق شدیم
بزرگترین کشف  ۲۰۱۹را از آن جمهوری
اسالمی کنیم ،تصریح کرد :با اقدامات انجام شده
توانستیم  ۲۴درصد از اکتشافات  ۲۰۱۹را با
کشف  ۴.۹۷میلیارد بشکه نفت قابل استحصال
را برای ایران ثبت کنیم.
وی ادامه داد :رتبه دوم مربوط به گاز پروم
روسیه با  ۳.۱۸میلیارد بشکه ،رتبه سوم مربوط به
بریتیش پترولیوم با  ۱.۴میلیارد بشکه ،رتبه چهارم
مربوط به اکسون موبیل با  ۰.۹میلیارد کشف و
رتبه پنجم نفت فالت قاره چین معادل  ۰.۷میلیارد
بشکه نفت قابل استحصال است و ایران بین ۵
کشور اول رتبه اول را کسب کرده است.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان
اینکه امیدواریم این منابع تبدیل به ثروت شوند و
به عنوان هزینه مصرف نشوند و اقتصاد مبتنی بر
نفت و غیر متکی بر نفت را ایجاد کنیم ،گفت :با
توجه به اکتشافات انجام شده حفظ این رتبه دور
از دسترس نیست.
وی افزود :از  ۲۰کشف بزرگ زیر  ۵۰۰میلیون

بشکه نفت را گزارش کردند و این در حالی است که
ما این ارقام را گزارش نمی کنیم و به عنوان کشف
عادی به حساب می آوریم.
هندی با تاکید بر اینکه در سال گذشته ۱۸
هزار متر حفاری صورت گرفت که چهار چاه تکمیل
شده که دو چاه مربوط به همین اکتشافات است،
گفت :در سال  ۱۳۹۹فعالیت ها گسترده تر خواهد
بود و با توجه به اینکه در سال آخر برنامه هستیم.
امسال شش چاه نهایی و حفاری هشت چاه نیز
آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد :اکتشاف به مناطق جدید ورود
کرده و دو چاه در این مناطق حفاری خواهد شد.
یک چاه در گرگان برای کشف گاز و یکی در مغان
به دنبال نفت حفر می شود.
وی با تاکید بر اینکه میدان ارم در برنامه
توسعه قرار گرفته و گاز این میدان نیز شیرین است
و نیاز به پاالیش ندارد ،اظهار کرد :الیه نفتی نام
آوران نیز در ذیل میادینی مانند اب تیمور ،سپهر و
جفیر به توسعه می رسد.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان
اینکه هزینه هر چاه اکتشافی بین  ۱۵تا  ۲۰میلیون
دالر است گفت :حدود  ۲۵درصد سرمایه گذاری در
اکتشاف نفت و گاز جهان کاهش پیدا کرده است.
وی با تاکید بر اینکه اگرچه می توان افزایش
ظرفیت تولید ضربتی داشت اما نمی توان در
اکتشاف ضربتی عمل کرد ،تصریح کرد :با توجه
به اقدامات انجام شده در سال  ۱۳۹۹حتما کشف
های جدیدی خواهیم داشت.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره
به اهمیت جذب سرمایه خارجی و انتقال تکنولوژی
گفت :این اقدامات در شرایط فعلی نزدیک صفر
است.
وی با بیان اینکه در سال  ۱۳۹۷مجوز
واگذاری بلوک های اکتشافی اخذ شد ،روز بعد از
آن خروج امریکا از برجام اتفاق افتاد و اکنون هیچ
بلوک اکتشافی با شرکت های خارجی نداریم ،ادامه
داد :ما دست بسته نیستیم .اگر دست بسته بودیم
در این  ۴۰سال اکنون نوک تیز حمالت دشمن
به سمت صنعت نفت نبود و این نشان می دهد
اثر گذار است.
وی با بیان اینکه ضریب نفوذ گاز در ایران
بی نظیر است ،گفت :ایران در بهمن سال ۱۳۹۸
در یک روز به اندازه کل مصرف اروپا گاز مصرف
کرد .باید خودمان را آماده کنیم ،هر زمان گشایشی
حاصل شد آن زمان منابعی داشته باشیم که به
کشور کمک کنیم.
وی تاریخ شروع حفاری در گرگان را اول دی
ماه سال جاری عنوان و اظهار کرد :این پروژه هشت
ماهه خواهد بود.

ارونقی در خصوص ارزش مالی این پنج قلم
کاالی اساسی گفت :تاکنون  11میلیون تن کاالی
اساسی بهارزش  6میلیارد دالر ترخیص کردهایم که
ارزش ریالی این پنج قلم کاال باید طبق این اعداد و
ارقام محاسبه گردد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور گفت:
تاکنون صاحبان 25هزار تن کاال برای ترخیص
کاالهای خود اقدام و نامهنگاری کردهاند ،اما عدهای
هم بهدلیل عدم تأمین ارز مورد نیاز از ترخیص
کاال سر باز میزنند و ترجیح میدهند اول تکلیف
ارز ترجیحی کاالها معین شود و سپس اقدام به

ترخیص نمایند.
او در خصوص کاالهای غیراساسی موجود در
گمرک بنادر گفت 85 :درصد از  3و نیم میلیون
تن کاالی غیراساسی موجود در انبارهای بنادر
شامل مواد اولیه تولیدیها و مربوط به پروژههای
ملی مانند قطعات خودرو میشود که این دسته از
کاالها هم در انتظار تعیین تکلیف ارزهای ترجیحی
هستند .البته در خصوص قطعات خودرو باید گفت؛
با توجه به درخواست سرپرست وزارت صمت ،این
اقالم بدون تخصیص ارز ترجیحی و بدون ارائه کد
رهگیری کاال ،ترخیص شدهاند.

بانك
تصويب صورت های مالی مربوط به
سال مالی منتهی به  29اسفندماه سال
 98در مجمع عمومی عادی ساليانه
بانك صنعت و معدن

با حضور اعضاي مجمع عمومي بانك
صنعت و معدن صورت هاي مالي این بانك
مربوط به سال مالي منتهي به  29اسفندماه
سال  98تصویب شد.
به گزارش امتیاز ،نشست مجمع عمومي
عادي ساالنه بانك صنعت و معدن با حضور دكتر
فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي و
رييس مجمع اين بانك ،دكتر عباس معمار نژاد
معاون بانكي ،بيمه و شركت هاي دولتي وزارت
امور اقتصادي و دارايي و اعضاي هيأت مديره
بانك صنعت و معدن و ديگر اعضاي مجمع
عمومي ،صبح امروز در محل ساختمان مرکزی
این بانک برگزار و صورتهاي مالي سال  98اين
بانك به تصويب رسيد.
عضو هیات مدیره اعالم کرد:

برنامه ریزی برای افزايش سرعت
فرآيندها در بانک ملی ایران

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران اعالم
کرد که این بانک قصد دارد با هدف جلب رضايت
مشتريان ،سقف اختيارات ادارات امور را افزايش
دهد تا سرعت فرآيندهاي بانكي افزایش يابد.
دکتر سید فرید موسوی در نشستی با
مشتریان منتخب بانک که در محل اداره امور
شعب غرب تهران برگزار شد با بیان این که باید
قدردان حضور مشتریان بانک باشیم ،اظهار کرد:
چالش های مشتریان به فضای موجود کسب و کار
در جامعه باز می گردد و گاه برخی مقررات زائد و
محدودیت ها ،تولید را با مشکل مواجه می کند.وی
همچنین با اشاره به این که اکنون بار سنگين تامين
نقدينگي جامعه به دوش بانك هاست ،خاطرنشان
کرد :بايد گردش پول و جريان نقدينگي وجود
داشته باشد تا حضور بانك ها معني پيدا كند ،اما
اگر مشكالت موجود در سر راه بانك ها ديده نشود،
در تخصيص منابع نيز سختي ها و مشكالتی وجود
خواهد داشت .موسوی با تاکید بر اینکه در شرايط
شیوه بیماری كرونا یا سایر حوادث غیرمترقبه ،بانك
ملي ايران وظيفه دارد حضور خود را پر رنگ تر
کند ،ادامه داد :با این روش ،اثرگذاری بانک افزایش
یافته و بخش های اقتصادي جامعه همچنان فعال
خواهند ماند .عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با
بیان این که بخش توليد همواره از حمایت های این
بانک بهره مند خواهد ماند ،اظهار کرد :اين امر به
همراهي دو سويه بانك و بخش صنعت دارد تا با
حمايت از بخش توليد ،جهش توليدبه معنای واقعی
کلمه محقق شود.معاون شعب بانک ملی ایران نیز
در این نشست با بیان این که این بانک بر اساس
اعتماد مردمي شكل گرفته و برای افزایش این
اعتماد بیش از پیش تالش شود ،گفت :ما باید منابع
را به سمت اشتغال زايي و توليد و رونق اقتصادي
سوق بدهیم.

