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خبر اقتصادی

سفیر ایران در مسکو خبر داد:
سفر قریب الوقوع هیات بزرگ تجاری 

روسیه به ایران
سـفیــر جـمهــوری 
اسالمی ایران در روسیـه 
از سفر قریب الوقوع هیات 
بــزرگ تجاری روســیه 
متشکل از شــرکت های 

مختلف تولیدی و تجاری و اتاق های بازرگانی و صنعت 
جمهوری ها و استان های فدراسیون روسیه به منظور 

دیدار با همتایان ایرانی خود به کشورمان خبر داد.
به گزارش ایلنا، کاظم جاللی، ادامه داد: این هیات که 
متشکل از بیش از ۱۰۰ نفر از فعاالن اقتصادی روسیه است 
که به سرپرستی »سرگئی کاتیرین«، رئیس اتاق بازرگانی 
و صنعت فدراسیون روسیه به ایران سفر خواهند کرد. 
بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده، هیات تجاری 
روسیه در ســفر به ایران عالوه بر دیدار با »غالمحسین 
شافعی«، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران و تعدادی از مقامات دولتی کشورمان در حوزه های 
مرتبط اقتصادی و تجاری، در همایش نشســت های 
دوجانبه با اتحادیه های مختلف صنعتی و تجاری ایران 

شرکت خواهند کرد.
هیات اتاق بازرگانی روسیه در سفر به ایران، عالوه بر 
تهران، از استان های اصفهان و گیالن نیز بازدید خواهند 
داشــت تا ضمن دیدار با فعاالن اقتصادی استان های 
گیالن و اصفهان، با ظرفیت های تجاری مناطق یادشده 

و به ویژه کریدور شمال-جنوب آشنا شوند.
    

پیشنهاد مجلس 
برای افزایش قیمت سوخت

انتخاب نوشــت: علی 
بهادری جهرمی، سخنگوی 
دولت با اشاره به برخی اظهار 
نظرها برای گران شــدن 
بنزین، گفــت: دولت هیچ 

پیشنهادی برای افزایش قیمت بنزین نداشته و ندارد، 
در مجلس شورای اسالمی پیشنهادهایی برای افزایش 
قیمت گاز، سوخت پتروشیمی و مسکن داده شده است 

که دولت این افزایش قیمت را نپذیرفته است.
    

شرکت بازرگانی دولتی: 
قیمت نان تغییر نمی کند 

مدیرکل هماهنگی و 
نظارت آرد و نان بازرگانی 
دولتی ایران اعالم کرد: ۹۹ 
درصد واحد های نانوایی به 
کارتخوان مجهز شده اند 

که با اجرای فــاز دیگر این طرح، هدررفــت حوزه آرد و 
گندم به حداقل می رســد. افزون بر این، با اجرای طرح 
هوشمندسازی تغییری در قیمت نان برای مصرف کننده 
ایجاد نمی شود و مابه التفاوت قیمت یارانه ای و تمام شده 

توسط دولت به نانوایی ها پرداخت می شود.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شرکت بازرگانی دولتی 
ایران، محمد حسن جاللی با بیان اینکه عملیات فازبندی 
اجرای طرح هوشمندســازی در هیچ یک از استان ها 
کامل نشده است، افزود: با اجرای طرح هوشمندسازی 
واحد های نانوایی تغییری در سهمیه ایجاد نشده و تنها 
جابه جایی در سهمیه واحد های کم فعالیت اتفاق افتاده 
اســت. مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امــور آرد و نان 
بازرگانی دولتی گفت: تا زمانیکه طرح هوشمندسازی به 
طور کامل اتفاق نیفتد، نمی توان درصدی از صرفه جویی 

آرد و گندم اعالم کرد.
    

رئیس آژانس بین المللی انرژی:
نفت ۱۰۰ دالری تهدید واقعی 

برای اقتصاد است
مدیــرکل آژانس بین 
 )IEA( المللــی انــرژی
اعــالم کــرد ۱۰۰ دالری 
شدن قیمت نفت، تهدیدی 
واقعی برای اقتصاد جهان 

بود. به گزارش ایسنا، فاتح بیرول که در حاشیه کنفرانس 
اقلیمی COP۲۷ در مصر صحبت می کرد، با بیان این 
که از تصمیم اوپک پالس بــرای کاهش تولید در دیدار 
پنجم اکتبر این گروه، متعجب شد، اظهار کرد: کشورهای 
تولیدکننده نفت در گذشته تصمیماتی گرفته بودند که 
بازارها را آرام کرده بود. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
به رویترز گفت: این تصمیم، تورم را تحت فشار صعودی 

بیشتری قرار داد و اقتصاد جهانی را ضعیف کرد.
تولیدکنندگان اوپک پالس با وجود مخالفت آمریکا 
و سایر کشــورها، در دیدار اکتبر تصمیم گرفت هدف 
تولیدش را به میزان دو میلیون بشــکه در روز کاهش 
دهد. دیدار بعدی این گروه چهارم دسامبر در وین برگزار 
می شود. بر اساس گزارش رویترز، بیرول گفت: مقامات 
کشــورهای در حال توســعه که در کنفرانس اقلیمی 
 شرکت کرده اند، به قیمت باالی نفت به عنوان عامل تورم 

اشاره کرده اند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران گفت: پروپان تولیدی بندر امام 
توسط چین خریداری می شود و گرید 
۹۹ درصد را تبدیل به ۹۹.۹۹ کرده و با 
۲۰ برابر قیمت بیشــتر ما از این کشور 

وارد می کنیم.
مهراد عبــاد در گفت وگو با ایلنا، در 
ارزیابی تولید و صادرات گاز هلیوم اظهار 
داشت: حدود ۱۰۰ ســال است که گاز 
هلیوم به صورت صنعتی مورد مصرف 
قرار می گیرد و در  دستگاه های ام آر آی 
بیمارستان، آناالیزرهای شرکت های 
نفت و گاز و پتروشــیمی، نشــت یابی 
اکسیژن تنفسی غواصی و جوشکاری 

تخصصی کاربرد دارد .

انحصار امریکا و فرانسه
وی افزود: در ۱۰۰ سال اخیر بواسطه 
برخورداری از تکنولوژی و علم؛ انحصار 
گاز کرایوژنیک در دست دو کشور امریکا 

و فرانسه بوده است، قطر نیز از چاه های 
میدان پارس جنوبی برداشــت دارد و 
حدود ۱۰ سال اســت که جداسازی را 
انجام می دهد. یکی از مخــازن ما هم 
شناسایی شده که دارای هلیوم است، 
باید مشتقات از گاز طبیعی جدا شود که 
نیاز به فیلتراسیون دارد، نوع فیلتر هم در 
دست امریکا و فرانسه است، البته روسیه 
و چین هم خریداری کرده اند اما انحصار 
آن را ندارند، هلیــوم یکی از گران ترین 

گازها است و مصرف باالیی دارد. 

تمام هلیوم مورد نیاز کشور 
وارداتی است

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران تصریــح کرد: در حــال حاضر 
8۰ درصــد هلیوم مورد نیاز کشــور از 
امارات و مابقی از چین، ترکیه و روسیه 
وارد می شود، شــرکت های امریکایی 
و فرانسه در امارات شعبه دارند و ایران 

هم با واسطه از آنها خریداری می کند. 
وی گفت: قطــر 4 کارخانه در چاه های 
مشــترک با ایران راه انــدازی کرده و 
اخیرا نیز با 4 غول گازی برای توســعه 

میدان قرارداد منعقد کرده اســت، گاز 
طبیعی مشتقات زیادی دارد که ما آن 
را خام سوزی می کنیم و جداسازی انجام 
نمی شود، فقط برخی پتروشیمی ها به 
طور کامال محدود پروپــان و بوتان را با 
خلوص پایین جدا می کنند. مثال پروپان 
تولیدی بندر امام توسط چین خریداری 
می شود و گرید ۹۹ درصد را تبدیل به 
۹۹.۹۹ کرده و با ۲۰ برابر قیمت بیشتر 

ما از این کشور وارد می کنیم.

سرمایه ملی در کشور ما 
از بین می رود

عباد با بیــان اینکه یکــی از موارد 
قراردادی ما با توتال و شــرکت چینی 
برداشــت گاز هلیــوم بــوده اســت، 
خاطرنشــان کرد: با کناره گیری این 
شرکت های بین المللی پروژه جداسازی 
این گاز هم در ایران متوقف شــد، این 
سرمایه ملی در کشور ما از بین می رود 

و تنها تفکر ما برداشت گاز طبیعی است، 
اکنــون در قرارداد با روســیه بنا داریم 
که جداســازی را انجام دهیــم و واحد 
پژوهشی ارتش، دانشگاه صنعتی شریف 
و امیرکبیر به طــور مختصر و پراکنده 

روی آن کار کرده اند.

پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم
وی با بیان اینکه ما هنوز موفق به کار 
خاصی نشده و سرمایه عظیمی از بین 
می رود، گفت: بحــث صنعت گازهای 
فشرده و کرایوژنیک فوق سرد در دست 
بخش خصوصی اســت، ما پیشــنهاد 
تشکیل کنسرسیوم متشکل از بخش 
خصوصی و دولتی را دادیم که همه افراد 
متخص این حوزه متمرکز شوند و کار 
اجرایی شــود برای این کار الزم بود که 
یک چاه به طور آزمایشگاهی در اختیار 

محققین قرار گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران همچنین بیان داشت: گاز هلیوم 
در سفره های زیرزمینی تانزانیا و کانادا 
هم پیدا شده اســت، بخش دیگری از 
آن در هــوا وجود دارد کــه ۲۰ درصد 
اکســیژن، ۷۹ درصد نیتــروژن و یک 
درصد ناخالصی های دیگر است که در 
این ناخالصی هلیوم وجود دارد و ما در 
ایران فقط تکنولوژی جداسازی آرگون 

را در اختیار داریم.

بازارهای صادراتی
وی با اشــاره به بــازار صادراتی گاز 
هلیوم گفت: این محصــول در صنایع 
مختلفی استفاده می شود و کشورهایی  
که کمی صنعتی باشند از این گاز استفاده 
می کنند، مخصوصا کشورهای نفتی 
و گازی خلیج فارس مشتریان بزرگی 
هستند، اکنون کشورها این گاز را از قطر 
و امریکا وارد می کننــد، یعنی انحصار 
آن در دســت امریکا است، یعنی مرکز 

زمین شناسی امریکا کل هلیوم دنیا را 
خریداری می کند و طی مزایده به دیگر 
کشورها می فروشد، در نتیجه ما نیز اگر 
برداشت داشته باشــیم بازار صادراتی 
خوبی دارد و مانع از خروج ارز از کشــور 

می شود.

ساالنه 100هزار لیتر گاز مایع 
وارد می کنیم

عباد خاطرنشــان کرد: در ســال 
۱۰۰ هزار سیلندر گاز و ۱۰۰ هزار لیتر 
گاز مایع وارد کشــور می شود، این کاال 
استراتژیک است. اگر هلیوم وارد کشور 
ما نشود، تمام آزمایشگاه های نفت، گاز و 
پتروشیمی و ام آرآی از کار می افتند، گاز 
هلیوم صنعت مهجوری است که ما از آن 
استفاده نمی کنیم، در دنیا همه کشورها 
به ســمت انرژی های پاک می روند که 
یکی از پتانسیل های باال در این زمینه هم 
هیدروژن است، ما این پتانسیل را داریم 
که تولیدکننده عمده هیدروژن باشیم 
ولی هیچ برنامه و فکری برای آن نداریم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:

پروپانتولیدیخودمانرابا۲۰برابرقیمتازچینواردمیکنیم

 گاز طبیعی مشتقات زیادی 
دارد که ما آن را خام سوزی 
می کنیم و جداسازی انجام 

نمی شود، فقط برخی 
پتروشیمی ها به طور کامال 
محدود پروپان و بوتان را با 

خلوص پایین جدا می کنند. 
مثال پروپان تولیدی بندر 

امام توسط چین خریداری 
می شود و گرید 99 درصد 
را تبدیل به 99.99 کرده و 

با 20 برابر قیمت بیشتر به ما 
صادر می کنند

 در حال حاضر 80 درصد 
هلیوم مورد نیاز کشور از 

امارات و مابقی از چین، 
ترکیه و روسیه وارد 

می شود، شرکت های 
امریکایی و فرانسه در 

امارات شعبه دارند و 
ایران هم با واسطه از آنها 

خریداری می کند

وزیر نفت بر ورود صنعت باالدستی پتروشیمی به صنایع پایین دستی و تکمیل 
زنجیره ارزش تأکید کرد و از حمایت حداکثری وزارت نفت از سرمایه گذاران در 

این بخش خبر داد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، جواد اوجی در نشست هم اندیشی با فعاالن صنعت 
پتروشیمی اظهار کرد: به دالیل مختلف در سال های گذشته سرمایه گذاری کافی 
برای تولید گاز انجام نشده است و به اهداف پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه 
نرســیده ایم. تقاضای مصرف هم مداوم در تمامی بخش هــای مصارف از جمله 
خانگی، نیروگاهی و صنایع رو به افزایش است و از طرفی افت فشار و بدنبال آن افت 
تولید گاز در میدان های گازی کشور را نیز هر سال شاهد خواهیم بود. وی با اشاره 
به اینکه در  این ســال ها در دنیا هم به دلیل شیوع کرونا و کاهش رشد اقتصادی، 
سرمایه گذاری قابل توجهی در صنعت گاز صورت نگرفته و همچنین مناقشه جنگ 
بین روسیه و اوکراین در کنار این عوامل سبب افزایش ناگهانی قیمت های جهانی 
گاز شده است، افزود: برآوردها از افزایش قیمت گاز نشان می دهد که این شرایط 
زمان زیادی طول خواهد کشید و افزایش تولید گاز به مقداری که جوابگوی تقاضای 
مصرف باشد در کار نیست و سرمایه گذاری های جدید سال ها طول می کشد تا 

به نتیجه برسد.
چرا باید ۷0 درصد محصوالت پتروشیمی 

به صورت خام و نیمه خام صادر شود؟
وزیر نفت با تأکید بر اینکــه در ایران هم به دلیل ناترازی گاز در فصل ســرد، 
نیاز به ســرمایه گذاری قابل توجهی وجود دارد که در صورتی که در این بخش 
سرمایه گذاری نکنید به مشــکل خواهید خورد، گفت: در این چند دهه فقط در 
بخش باالدستی صنعت پتروشیمی ســرمایه گذاری کرده ایم. تولید و صادرات 

مواد خام و نیمه خام با این وضع اقتصادی نیست. چرا باید ۷۰ درصد محصوالت 
پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام صادر شود و تنها ۳۰ درصد وارد زنجیره ارزش 

در داخل شود؟ تأکید ما این است که این نسبت باید معکوس شود.
اوجی با بیان اینکه دسترسی به خوراک، بازار، مقدار سرمایه گذاری پایین و نرخ 
بازگشت سرمایه باال بهترین زمینه را برای تکمیل و توسعه زنجیره ارزش فراهم 

می کند، تصریح کرد: سرمایه گذاری در این بخش ریسک کم و بازدهی باال دارد.
وی تأکید کرد: صنعت پتروشیمی باید وارد زنجیره پایین دستی شود تا هم از 
چتر حمایتی وزارت نفت و هم از تخفیف خوراک مصوب مجلس شورای اسالمی 

بهره مند شود.
وزیر نفت با اشاره به اینکه ما در هر صورت تصمیم داریم شهرک ها و پارک های 
پایین دستی پتروشیمی را برای تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی احداث کنیم و 
می طلبد همه فعاالن حوزه صنعت پتروشیمی هم مشارکت کنند، بیان کرد: نرخ 
بازگشت سرمایه در این صنعت بسیار باالست. این پرسش مهم وجود دارد که چرا 

وارد زنجیره ارزش متانول و pp نشده اید؟
اوجی افزود: نرخ خوراک پتروشــیمی ها در قانون بودجه ســال ۱4۰۱ نرخ 
گاز صادراتی گذاشته شده که ما در شــورای هماهنگی اقتصادی و دیگر مراجع 
تصمیم گیری، تالش زیادی برای اصالح آن کردیم تا پتروشیمی ها دچار مشکل 

نشوند.
وی با بیان اینکه منابع کالنی را که از صنعت پتروشیمی به دست می آورید در 
همین صنعت سرمایه گذاری کنید، اظهار کرد: در واقع پتروشیمی ها می توانند 
مانند کاری که ما بــا بعضی هلدینگ های صنعتی انجام داده ایم، برای توســعه 

میدان ها و تولید گاز سرمایه گذاری کنند و از گاز تولید شده استفاده کنند.

زمینه های سرمایه گذاری پتروشیمی ها
وزیر نفــت همچنین بــر ســرمایه گذاری در مخــازن گاز زیرزمینی برای 
ذخیره سازی گاز و بهره مندی از آن در فصل سرد سال تأکید کرد و گفت: پیش از 
این، ذخیره سازی های شوریجه و فاز اول سراجه در شرکت ملی گاز به سرانجام 
رسیده و هم اکنون فاز دوم را هم کلید زده ایم اما پتروشیمی ها هم می توانند در این 

بخش سرمایه گذاری کنند.
اوجی ادامه داد: افزون بر این، پتروشیمی ها می توانند برای احداث واحدهای 
ال ان جی و ذخیره سازی گاز هم سرمایه گذاری کنند و در فصل گرم سال ال ان جی 
ذخیره و در فصل سرد از آن استفاده کنند. سرمایه گذاری در جمع آوری گازهای 
مشعل و استفاده از آن به عنوان خوراک مشابه کاری که با هلدینگ خلیج فارس 

انجام شده است هم از زمینه های دیگر سرمایه گذاری پتروشیمی هاست.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از صنایع پتروشیمی اروپا با این قیمت های انرژی، 
اقتصادی نیستند و به سمت تعطیلی می روند زیرا چشم انداز قیمت گاز و انرژی 
کاهشی نیست، تصریح کرد: بهترین کار در این شرایط سرمایه گذاری در تکمیل 

زنجیره ارزش است و ما هم از این موضوع به صورت حداکثری حمایت می کنیم.

اوجی خبر داد:

حمایت حداکثری وزارت نفت از سرمایه گذاران بخش پتروشیمی

نشست

قیمت دالر روزهای پرنوسانی را پشت سر می گذارد و هر چند در آخرین روز 
هفته عقبگرد تا کانال ۳4 هزار تومان را تجربه کرد، اما هنوز مستعد رشد قیمت 
است. به گزارش خبرآنالین، در ساعات پایانی روز پنجشنبه هر دالر در محدوده 

۳4 هزار و 8۰۰ تا ۳4 هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد.
قیمت دالر در روزهــای میانی هفته با ثبــت در محدوده ۳۶ هــزار تومان 
رکوردهای پیشین را شکست و در روزهای اخیر نرخ ۳۶ هزار و ۷۵۰ تومان را نیز در 

بازار برای دقایقی ثبت کرد.
افزایش قیمت دالر زمینه را برای ایجاد صف های طوالنی و همچنین افزایش 
تقاضا مهیا کرد تا جایی که هشداری از سوی دولت اعالم شد تا خریداران و اجاره 

دهندگان کارت ملی را هوشــیار کند که ممکن است در اثر معامله ارز و خرید دو 
هزار دالر، یارانه ریالی را از دست بدهند.

صرافان دالر را چند می خرند؟
گزارش های میدانی نشان می دهد همزمان با ریزش بهای دالر در بازار رسمی و 
آزاد و بازار توافقی، بهای خرید دالر نیز توسط صرافان کاهش یافته است. نرخ خرید 
دالر از مردم حدود ۳4 هزار تومان است و این موضوع نشان می دهد که بازار منتظر 
کاهش بیشتر قیمت هاست؛ امروز قدرت فروشنده در بازار بیشتر از خریدار است. 

معامالت خرد در سطح بازار انجام می شود.
قیمت دالر توافقــی نیز که صبح پنجشــنبه در کانال ۳4 هــزار تومان آغاز 
 به کار کرد اما قیمت خریــد دالر توافقی در میانه روز به ۳۳ هــزار و ۷۶۰ تومان 

رسید.
طبق اعالم بانک مرکزی، ارز توافقی در شــعب منتخب بانک های ملی ایران، 
ملت، تجارت و صادرات ایران و صرافی های عضو بازار متشکل ارزی برای اشخاص 
حقیقی باالی ۱8 سال با ارائه کارت ملی به فروش می رسد. متقاضیان ارز حداکثر 
۲ هزار یورو یا معادل آن دالر می توانند به صورت آن الین یا حضوری از صرافی ها و 

شعب منتخب بانک های عامل خرید کنند.

بازگشت ارز جنجالی به کانال34 هزار تومان

دالر با کارت ملی چند؟

گزارش


