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صادراتگازدرگیرودارناترازیتولیدومصرف

گزارش جدید اوپک نشان داد:

درخواست عراق برای افزایش واردات گاز از ایران نشان دهنده ضرورت تغییر رویکرد ایران در قبال گاز است ،آمارهای تولید ،مصرف
و صادرات گاز چه وضعیتی را نشان می دهد و چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

شاخص کل بورس در هفت روز کاری گذشته
یعنی از  9تا  22مــرداد ،با رشد  3درصدی
مواجه شده و از حــدود یک میلیون و 423
هــزار و  500به یک میلیون و  467هــزار و
 100واحد رسیده است .افزایش خوش بینی
سرمایه گذاران به مذاکرات برجام به خصوص
در گــروه هایی همچون بانک و خــودرو ،به
همراه وضعیت آرام بازارهای جهانی و روند
کاهشی نرخ سود بین بانکی (که از قله خود
در  30تیر به میزان  21.31درصد فاصله
گرفتهوبه 20.59درصددر 19مردادرسیده
است) از جمله دالیل روند صعودی بورس در
روزهای اخیر به شمار می روند.

بازار خبر

رکوردشکنی در صنعت
نیروگاهی ایران
ف ــارس -بــه دنــبــال رکــوردزنــی ساخت 6000
مگاوات نیروگاه در کشور در یک سال ،برای اولین
بار ساخت یک نیروگاه توسط سازنده داخلی در
کمتر از شش ماه به سرانجام رسید و حدنصاب
بینالمللیجدیدیدراینزمینهثبتشد.

میوه  ۴۰درصد ارزان شد
باشگاه خبرنگاران  -رئیس اتحادیه بارفروشان
(تهران) گفت :با توجه به گرمای هوا و کاهش
تقاضا در ایام محرم ،میوه  ۴۰درصد ارزان شده
است .دارایی نژاد افزود :با توجه به گرمای هوا
و ایام محرم ،تقاضا برای خرید میوه  ۵۰تا ۶۰
درصد نسبت به قبل کاهش یافته است.

جلوگیری از انحراف روزانه  8هزار
تن آرد با هوشمندسازی یارانه نان
تسنیم-مشاوروزیراقتصادوداراییگفت:پیشتر
به طور متوسط بین نانواییهای کشور روزانه ۲۴
هزار تن آرد توزیع میکردیم اما هم اکنون با وجود
سامانههوشمندسازییارانهآردونان،با ۱۶تا۱۸
هزارتن،نیازآردکلکشورتأمینمیشود.

ارسال پستی برگه مالیات خانه و
خودروهای لوکس
مهر -سازمان امور مالیاتی در نامه ای به ادارات
کلامورمالیاتیاعالمکرد،باهدفتکریممؤدیان
مالیاتی،برگهمالیاتیخانههاوخودروهایلوکس
بهدرمنازل(مالکان)آنهاپستشود.

افت دالر توافقی به کمتر
از  30هزار تومان
ایرنا -معامالت توافقی دالر در ساعات پایانی
معامالت دیروز در بازار ارز (شنبه ۲۲ ،مــرداد) از
کانال  ۳۰هزار تومان عقبگرد کرد و با بهای ۲۹
هزار و  870تومان داد و ستد شد .دبیرکل کانون
صرافان،ازجملهدالیلکاهشقیمتارزدرروزهای
اخیر را اخبار برجامی و همچنین افزایش عرضه
و کاهش تقاضا برای خرید ارز اعالم کرد و گفت:
قیمت دالر نسبت به هفتههای قبل  ۱۵۰۰تومان
کاهشداشتهاست.

تدابیر آلمانی ها برای جبران
کمبود گاز
تسنیم-مقاماتدولتآلماناعالمکردندباتوجه
بهکاهششدیدعرضهگازروسیهبهاروپا،اقدامات
جدیدی برای کاهش  20درصدی مصرف گاز در
این کشور اتخاذ شده که نیازمند کاهش مصرف
توسط بخش خصوصی و عمومی است .طبق این
اقدامات جدید ،حداکثر گرمایش  19درجهای
برای ساختمانهای عمومی در نظر گرفته شده
است ،سالنهای بزرگ بهجز در بیمارستانها و
آسایشگاههانیازیبهگرمشدنندارند،استخرهای
خصوصینبایدگرمشوندونورپردازیساختمانها
وبناهاییادبودبایدخاموششودتادرمصرفبرق
صرفهجویی شود .نورپردازی تبلیغات هم از 10
شبتا 6صبحخاموشخواهدبود.براساسآمارها،
حدود نیمی از خانوادههای آلمانی برای گرمایش
خود وابسته به گاز هستند و گاز یکسوم انرژی
صنعت را در این کشور تامین میکند .نیمی از این
گازنیزدرسالهایاخیرازروسیهواردشدهاست.

مهدی حسن زاده  -با گذشت سه هفته از
درخواست ترکیه برای افزایش واردات گاز از
ایران ،عراق نیز خواستار افزایش واردات گاز از
ایرانشد.درهمینحالوباافزایشتقاضابرای
واردات گاز از ایران ،برخی موانع مهم بر سر راه
جهشصادراتگازایرانوتحققدرخواستهای
افزایشصادراتگازوجودداردکهرفعاینموانع
وتوجهبهمزیتهایخاصواستراتژیکصادرات
گاز،نیازمندتوجهجدیبهتغییررویکرداقتصاد
ایران در مواجهه با گاز طبیعی است.به گزارش
تسنیم،وزارتبرقعراقاعالمکردباایرانبرای
افزایشوارداتگازبهمنظوراستفادهدرنیروگاه
هایبرقخودمذاکرهمیکند.سخنگویوزارت
برق عراق گفت که پس از پرداخت بدهیها
بابت گاز به ایران ،واردات گاز از این کشور به45
میلیون مترمکعب افزایش یافت اما نیاز فعلی
عراق در این زمان  50تا  55میلیون مترمکعب
گاز است .بر اساس این گــزارش ،عراق در ماه
ژوئن 1.6میلیارد دالر بدهی خود به ایران بابت
واردات گاز را پرداخت کرد.به گزارش خراسان،
اوایل ماه جاری شمسی نیز ،اردوغــان ،رئیس
جمهور ترکیه در حاشیه سفر به تهران و دیدار با
مقامات کشورمان خواستار افزایش واردات گاز
ازایرانشدواظهارکرد«:تمدیدقراردادصادرات
گاز ایران به ترکیه برای ۲۵سال آینده و افزایش
میزان صادرات گاز در دستور کار دوطرف قرار
بگیرد»کهمذاکراتآنآغازشد.
▪نگاهیبهرتبهجهانیذخایر،برداشتو
مصرفگازایران

گازایرانهموارهمشتریانفراوانیداشتهاست.

آن ،ساالنه  170میلیون مترمکعب ،مصرف
گاز کشور کاهش می یابد.
▪نیازبه 80میلیارددالرسرمایهگذاریطی
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هماکنونعالوهبرصادراتگازبهترکیهوعراق؛
قراردادگازیمعطلماندهباپاکستان،خطلوله
دردستتکمیلباعمانوسوآپگازترکمنستان
بهآذربایجانرانیزمیتوانبهفهرستمشتریان
اضافه کرد .عالوه بر این ،هند ،چین و اروپا نیز
هموارهدرخواستهایرسمیوغیررسمیبرای
وارداتگازازایرانداشتهاندکهتحققآنبهویژه
در زمینه هند و اروپا معطل فشارهای سیاسی
و تحریم بــوده اســت .در همین حال آمارهای
جهانی نشان می دهــد ،ایــران با  33تریلیون
مترمکعب ،دومین دارنده ذخایر گازی جهان و
دارای  16درصد ذخایر گازی جهان است اما
با تولید  5.7درصد گاز جهان ،رتبه سوم را در
بین کشورهای جهان دارد که نشان می دهد،
ظرفیتتولیدایرانبهنسبتذخایرگازیکشف
شده چه مقدار پایین است .این میزان مصرف
گاز در شرایطی است که ایران فقط 1.1درصد
جمعیتدنیارادارد.ایناعدادنشانمیدهدکه
سرانهمصرفگازدرایران ۶برابرجهاناست.

▪گازایرانکجاهدرمیرود؟

با این حال و در شرایطی که بسیاری از افراد،
این مصرف باال را صرفا به فرهنگ مصرفی
غلط م ــردم ارتــبــاط مــی دهــنــد ،بــایــد گفت
که بخش خانگی ،صرفا  26درصــد گــاز را
مصرف می کند و نیروگاه ها و بخش صنعت
به ترتیب  35و  31درصــد مصرف گاز را به
خود اختصاص داده اند که بخش زیــادی از
آن به دلیل مصرف غیربهینه هدر می رود .به
عنوان مثال بازدهی نیروگاه های گازی در
ایــران نزدیک به  40درصــد است که نسبت
به میانگین بازدهی  60درصدی در جهان،
فاصله معناداری دارد .عالوه بر این ،در بخش
خانگی نیز عمده هدررفت به دلیل کیفیت
پایین بخاری ها و موتورخانه هاست ،به گونه
ای که براساس آمــار وزارت نفت  18تا 20
میلیون بخاری گازسوز در کشور وجود دارد
که عمده آن ها برچسب  Gو پایین تر دارند که
در صورت جایگزینی بخاری های استانداردبا

بااینحالعالوهبرضرورتبهینهسازیمصرف
گاز و کاهش هدررفت و اســراف آن در بخش
هایمختلف،صنعتگازبرایپاسخبهنیازهای
روزاف ــزون در آینده ،ناگزیر از توسعه میادین
گازیاست.اوایلامسالجواداوجی،وزیرنفت
اعالم کرد که صنعت گاز طی هشت سال برای
رسیدنازظرفیکمیلیاردمترمکعببرداشت
گاز به  1.4میلیارد مترمکعب در روز نیاز به 80
میلیارد دالر سرمایه گذاری دارد که تحقق آن با
وضعیت فعلی اقتصاد کشور و محدودیت های
مالی سخت است و باید ضمن جذب سرمایه
هایخارجی،امکاناستفادهبیشتریازسرمایه
های داخلی برای توسعه میادین گازی کشور
فراهمشود.
واقعیتایناستکهصادراتگازاهمیتحیاتی
برای توسعه کشور دارد و عالوه بر درآمدزایی،
تحریم پذیری اقتصاد ایــران را نیز کاهش می
دهد ،چنان که در تحریم های سال های اخیر،
همواره صــادرات گاز ایــران از تحریم ها معاف
بــود ،چرا که امنیت انــرژی خــریــداران گــاز ،به
وارداتآنگرهخوردهاستوبرخالفنفت،نمی
توان واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله را به
سادگیودرکوتاهمدتازکشوریبهکشوردیگر
جایگزین کرد .بنابراین حرکت ایران به سمت
توسعه صادرات گاز و تبدیل ایران به هاب گازی
منطقهضرورتیانکارناپذیراست.

ایستبانکمرکزیبهتسهیالتبیرویهبانکهابه«خودیها»

بانک مرکزی اعالم کرد که بانک های متخلف در پرداخت تسهیالت به «اشخاص مرتبط» به هیئت انتظامی معرفی می شوند
و این اشخاص دیگر نمی توانند تسهیالت جدیدی دریافت کنند

بانک مرکزی در حالی از برخورد با بانک های
متخلف در موضوع پرداخت وام به «اشخاص
مرتبط» خبر داده که پیشتر فهرست وام های
کالن بانک ها به شرکت ها و «اشخاص مرتبط»
را منتشر کرده بود .بانک مرکزی تاکید کرده
که بانک های مذکور به هیئت انتظامی بانک ها
معرفی خواهند شد .این بدهکاران کالن دیگر
نمی توانند تسهیالت جدیدی دریافت کنند و
تسهیالت قبلی را هم باید در یک برنامه زمانی
مشخصتسویهکنند.
به گزارش خراسان ،با انتشار دوره ای فهرست
ابربدهکارانبانکیطیامسال،معلومشدبرخی
بانک ها اهتمام ویژه ای به اعطای تسهیالت به
اشخاص مرتبط با خود داشته اند .بانک مرکزی
همچنین در نیمه تیر ،فهرست وام های کالن
بانکها(بیشاز 100میلیاردتومان)بهشرکت
ها و اشخاص مرتبط را منتشر کــرد که نشان
می داد بانک رفــاه با بیش از  ،73ملت ،9.7
گردشگری  7.8و پاسارگاد با  3.8هزار میلیارد
توماندراینزمینهپیشتازند.

طبقمفادآییننامه«تسهیالتوتعهداتاشخاص
مرتبط»بانکمرکزی،اشخاصمرتبطبابانکها،
بهاشخاصحقیقیوحقوقیگفتهمیشودکهبه
نحوی نظیر داشتن روابط شخصی ،مالکیتی،
مدیریتی و نظارتی بتوانند به طور مستقیم یا غیر
مستقیم بر تصمیم گیری های موسسه اعتباری
اعمالکنترلکنندیانفوذقابلمالحظهایداشته
باشند ،به گونه ای که موسسه اعتباری را تبدیل
به منبع تامین مالی ترجیحی خود کنند و به این
ترتیب منافع موسسه اعتباری تحت تاثیر منافع
اشخاص مذکور قرار گیرد .مهم ترین مصادیق
اشخاص مرتبط عبارت اند از مدیران موسسه،
حسابرس،سهامدارانوخانوادهوبستگاندرجه
یکهریکازاینگروهافراد.
همچنین در ایــن آیین نــامــه ،ح ــدود اعطای
تسهیالت به اشخاص مرتبط ،تعیین شده و در
مهم ترین موارد آمده است :مجموع خالص
تسهیالت و تعهدات به هر شخص مرتبط
نبایداز3درصدسرمایهپایهموسسهاعتباری
تــجــاوز کــنــد .همچنین مجموع خالص

تسهیالت و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید از
 40درصدسرمایهپایهموسسهبیشترشود.
▪اعالمبرخوردبابانکهایمتخلفدر
پرداختوامبهخودیها

با این اوصــاف ،بانک مرکزی دیــروز از برخورد
با بانک های متخلف در این زمینه خبر داد .به
گزارش فارس ،این بانک اعالم کرد که با بانک
هاییکهدرسالهایگذشتهبیشازحدبهافراد
مرتبطخودوامدادهاندبرخوردوآنهارابههیئت
انتظامی بانک ها معرفی می کند .طبق این
گزارش و بر اساس تعاریفی که در سامانه سمات
بانک مرکزی انجام شده اســت ،افــراد متخلف
(بدهکارانکالن)نیزدیگرنمیتوانندتسهیالت
جدیدیدریافتکنندوتسهیالتقبلیراهمباید
دریکبرنامهزمانیمشخصتسویهکنند.

اخبار

▪تبعاتتصمیمبانکمرکزیچیست؟

گفتنی اســت ،بخشی از تسهیالت بانک ها
مربوط به استمهال تسهیالت معوق بوده و به
این ترتیب می توان گفت با اقدام بانک مرکزی
و در صورت تاکید بر تادیه وام به جای استمهال،
بخشی از ظرفیت تسهیالت دهــی بانک ها
آزاد خواهد شــد .ضمن ایــن که با جلوگیری
از ارائه وام جدید به بدهکاران کالن در قالب
استمهال ،جلوی بخشی از رشد اجباری و بی
هدف نقدینگی گرفته می شود .با این حال،
این تصمیم ،بانک ها را در مواجهه با بدهکاران
کالن در مسیر اجرای وثایق یا وصول تدریجی
مطالبات قرار خواهد داد که می تواند از نظر
مالی بانک ها را تحت فشار قرار دهد .هر چند
در نهایت به سالم سازی تدریجی ترازنامه آن ها
منجر خواهد شد.

صادرات نفت و میعانات ایران
همچنان بیش از یک میلیون بشکه
در روز
آمار اوپک به همراه اظهارات وزیر نفت نشان می
دهد صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در
ماهگذشتهمیالدیحداقل 1.067میلیونبشکه
در روز بوده است .به گزارش خبرگزاری فارس،
طبق گزارش جدید سازمان اوپک در ماه آگوست
(مرداد) ،تولید نفت ایران در ماه گذشته میالدی
(تیر)  2.558میلیون بشکه در روز بوده که این
رقم نسبت به ماه ژوئن (خــرداد)  11هزار بشکه
کاهش داشته است .این در حالی است که طبق
آخرین گــزارش ساالنه اوپــک ،ظرفیت پاالیشی
ایران معادل  1.691میلیون بشکه در روز بوده
است ،در نتیجه با تفریق ظرفیت پاالیشی کشور
از عدد تولید ،رقم صادرات نفت خام ایران در ماه
جوالی (ماه گذشته میالدی) محاسبه میشود که
این رقم معادل 867هزار بشکه در روز است .البته
بایدتوجهداشتکهآماراوپکصرف ًامربوطبهتولید
نفت خام بدون احتساب میعانات گازی است.
طبق آخرین اظهارنظر جــواد اوجــی وزیــر نفت،
صادرات میعانات گازی ایران حدود  200هزار
بشکه در روز است که نزدیک به  67هزار بشکه آن
فقط به ونزوئال صادر میشود .در نتیجه می توان
گفت طبق بــرآورد اوپک ،مجموع صــادرات نفت
خام و میعانات گازی ایران در ماه جوالی حدود
یک میلیون و  67هزار بشکه در روز بوده است.
البتهبایددرنظرداشتکهباتوجهبهمحرمانهبودن
رقم صــادرات نفت ایــران در شرایط تحریم ،آمار
اوپک دقیق نبوده و به طور کلی رقم اوپک کوچک
تر مساوی رقم واقعی صادرات نفت ایران است.
به بیان دیگر صادرات نفت خام و میعانات گازی
ایــران در ماه گذشته میالدی حداقل 1.067
میلیون بشکه در روز بــرآورد می شــود .گزارش
اوپک همچنین نشان می دهد که متوسط قیمت
هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه جوالی۲۰۲۲
(تیر  )1401به  107.63دالر رسیده و متوسط
قیمتنفتایراندرهفت ماهنخستامسالحدود
 41دالر افزایش داشته است.

مصوبه حق مسکن کارگران در
انتظار ابالغ دولت
تسنیم  -ابوی ،نماینده کارگران در شورایعالی
کاردربارهحقمسکن 650هزارتومانیکارگران
گفت:اینمصوبهطبقمصوبهشورایعالیکارباید
از فروردین اجرا شود .دولت بهزودی باید مصوبه
جدید را ابالغ کند .هر زمان این مصوبه ابالغ شود
مابهالتفاوتآن(نسبتبه 550هزارتومان)بایداز
فروردینبهکارگرانپرداختشود.

«صمت»بهدنبالتشکیل
کنسرسیوممشترکخودروسازان
ایسنا  -وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :به
دنبال این هستیم یک کنسرسیوم ایجاد کنیم تا
چند خودروساز یک پلتفرم مشترک تولید کنند و
هر کدام  ۲۰درصد را داخلی سازی کند.

