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اقتصادی

گاز

زمستان قطعی گاز نداریم؟

مدیرعامــل شــرکت ملی پاالیــش و پخش
فرآوردههــای نفتــی بــا بیان اینکــه مصرف
ســوخت خودروها در کشــور حدود  ۲و نیم
برابر استاندارد جهانی است ،ازعدم قطعی گاز
خانگی در زمستان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،جلیل ساالری ،درباره احتمال
قطع شدن گاز در زمستان سال جاری ،گفت:
از آنجا که تامین ســوخت زمســتانی دغدغه
همیشــگی مســئوالن بوده ،برای تامین این
ســوخت در زمســتان نیز تاکنون جلســات
متعددی با دســتگاههای اجرایی ذیربط شامل
وزارتخانههای نیرو ،نفت و شرکتهای تابعه و
وزارت راه و شهرســازی در حوزه حمل و نقل
و لجســتیک برگزار شده اســت .در این راستا
تراز عملیاتی براساس مصارف خانگی و صنایع
خوراک و پتروشیمیها تنظیم و میزان مصرف،
مدیریت و پایش شده و به موازات آن موجودی
سوخت مایع در مخازن نیروگاهها افزایش یافت
تا درصورت کاهش فشــار گاز بتوان از سوخت
جایگزین استفاده کرد.
> افزایش  ۴۰درصدی تحویل نفت گاز نیروگاهی
در مهرماه

وی ادامه داد :به دلیل توسعه شبکه گازرسانی
در ســالهای اخیــر و مصــرف بیرویــه و
غیراستاندارد گاز طبیعی در بخشهای مختلف
اعــم از بخش خانگــی ،صنایــع ،نیروگاهها و
پیشیگرفتن رشد گاز مصرفی نسبت به تولید،
ناترازی قابــل توجهی در عرضه و تقاضای گاز
طبیعی به وجود آورده اســت ،به همین دلیل
در راســتای تأمین پایدار ســوخت مورد نیاز
کشور و به تبع آن حفظ پایداری شبکه توزیع
برق بهمنظور جلوگیری از هر گونه خاموشــی
در راســتای مدیریت مصــرف گاز طبیعی در
بخش نیروگاهی و استمرار تأمین سوخت مایع
نیروگاهی بهعنوان سوخت پشتیبان ،همچنین
ذخایر نیروگاهــی ،اقدامات موثر ،مســتمر و
روزانهای بــا هماهنگی تمامی دســتگاههای
ذیربط انجام میپذیرد.
به گفته ســاالری ازجمله اقدامات قابل اشاره
افزایش  ۴۰درصدی تحویل نفت گاز نیروگاهی
در مهرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال
قبل اســت .همچنین با توجه به بررسیهای
همه جانبه و اســتخراج چالشهای پیشرو و
نظر به اینکه تأمین سوخت مورد نیاز خانگی و
نیروگاههای مناطق شرق و شمال شرق کشور
از اهمیت خاصی برخوردار است ،با هماهنگی
شــرکت ملی گاز ایــران و زیرمجموعه وزارت
نیرو ،ضمن اتخاذ تدابیر الزم و تنظیم جداول
تراز تأمین و مصرف سوخت ،ترتیبی اتخاذ شد
که تأمین گاز طبیعی و سوخت مایع مناطق یاد
شده با اولویت ویژه در دستور کار قرار گیرد.
> ذخایر سوخت مایع نیروگاهها
در شرایط مساعدی قرار دارند

۱۰۵میلیون لیتر تولید بنزین داریم که متوسط
مصرف در کشور حدود  ۸۳تا  ۸۴میلیون لیتر
است که بیانگر رشد حدود  ۱۲درصدی نسبت
به سال گذشته است.

> مصرف سوخت خودروها در کشور
حدود  ۲و نیم برابر استاندارد

معاون وزیر نفت ادامه داد :اگرچه در گذشــته
اعمال تبصــره  ۱۳منجر به خروج خودروهای
فرســوده از چرخه حمل و نقل میشد اماعدم
تکرار و اجرای این بند در قانون بودجه سنوات
بعد منجر به افزایش تعداد خودرو و در نتیجه
مصرف باالی بنزین شده است به همین دلیل
باید عالوهبر مدیریت مصــرف ،میزان مصرف
خودورها را نیز همســو با تــراز جهانی کنیم
چراکه اکنــون مصرف ســوخت خودروها در
کشــور حدود  ۲و نیم برابر اســتاندارد جهانی
است.
> احتمال افزایش قیمت بنزین در سال جاری
وجود ندارد

ســاالری با بیان اینکه احتمال افزایش قیمت
بنزین در ســال جاری وجود ندارد ،اضافه کرد:
اگرچه باید از «ســوختمحوری» به ســمت
«ســودمحوری» حرکت کرد ،امــا نزدیک به
 ۸۰درصــد انرژی فســیلی کشــور در حوزه
ســوخت مصرف میشود .در حالی که میتوان
ارزشافزوده باالیی برای کشور در حوزه زنجیره
پایین دستی و پتروشیمیها ایجاد کرد ،لذا باید
به موازات توسعه پاالیشی ،مدیریت مصرف را
نیز مدنظر قرار داد تا بتوان جایگزین مناسبی
برای پدیده خامفروشی پیدا نمود.
> آمارمستندیبرایمیزانقاچاقسوختوجودندارد

مدیرعامــل شــرکت ملی پاالیــش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران با اشــاره به اینکه آمار
مســتندی برای میزان قاچاق ســوخت وجود
نــدارد ،توضیح داد :قاچــاق در حوزه ِ
نفت گاز
خود را بیشــتر نشان داده است ،اما اگر سامانه
سدف (سامانه درخواست فرآورده) به درستی
اجرا شــود میتوانیم این بخــش را به خوبی
مدیریت کنیم.
وی همچنین درباره میــزان درآمدزایی تولید
بنزین برای کشــور ،گفت :پس از انجام مرحله
نخست هدفمندسازی یارانهها ،مصرف بنزین از
حدود  ۷۴میلیون لیتر به  ۵۹میلیون لیتر در
روز کاهش پیدا کرد .بنابراین چنانچه مصرف
انرژی بهصورت بهینه مدیریت شــود ،میتوان
درآمــد کشــور را افزایش داد .طبیعی اســت
که هر چه رشــد مصــرف را کاهش دهیم ،به
همان میزان رقم قابلتوجهی درآمدزایی ایجاد
خواهد شد.
> درآمد یک میلیارد دالری از صادرات نفت

ســاالری با بیان اینکه ذخایر ســوخت مایع
نیروگاهها در شــرایط مســاعدی قرار دارند و
شــرکت ملی گاز نیز تا به امروز نسبت به سال
گذشته نزدیک  ۹تا  ۱۰درصد گاز بیشتری به
نیروگاهها داده است ،افزود :هرچند مصرف برق
نسبت به سال گذشته افزایش قابل مالحظهای
داشــته است ،اما درصدد هستیم تا با مدیریت
منطقی مصرف در بخشهای مختلف ،بتوانیم
۵ماهه پایانی سال را با آرامش سپری کنیم.
> زمستان سال جاری قطعی گاز خانگی نخواهیم داشت

مدیرعامــل شــرکت ملی پاالیــش و پخش
فرآوردههای نفتــی در گفتوگو با خانه ملت،
با اعالم اینکه در زمســتان سال جاری قطعی
گاز خانگی نخواهیم داشــت ،افزود :از آنجا که
همیشه تمرکز بر رساندن گاز به بخش خانگی
بوده اســت ،لذا در این بخش مشــکل قطعی
ایجاد نخواهد شد و اگر سوخت گاز نیروگاهها و
صنایع قطع شود ،سوخت مایع به اندازه مناسب
برای مصرف در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
وی همچنین درباره میــزان تولید ،صادرات و
قاچــاق بنزین ،گفت :در حالی روزانه  ۱۰۴الی
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معــاون وزیر نفت با بیان اینکــه درآمدزایی از
طریق صــادرات بنزین به مصــرف داخلی در
فصول مختلف وابسته است ،اضافه کرد :گاهی
در طول یک ســال حدود یــک میلیارد دالر
صادرات داشــتیم و گاهی هم بهدلیل افزایش
نیاز داخل ،این میزان کمتر بوده است.

> باید شبکه خطوط لوله انتقال زمینی را توسعه داد

وی از داشتن برنامه مدون برای انتقال زمینی
ســوخت مایع توســط خطوط لوله خبر داد و
افزود :خوشــبختانه کرایه کامیوندارها اخیرا ً
 ۳۰درصد اضافه شد و تعداد قابلمالحظهای از
آنها به چرخه حمل و نقل عودت داده شدند،
ضمن آنکه پیشــنهادی برای اصــاح احکام
بودجه ســال آینده مبنی بر «تناســب کرایه
حمل نفتبری و باربری» در دست تهیه است.
مدیرعامــل شــرکت ملی پاالیــش و پخش
فرآوردههای نفتی ایــران ادامه داد :به موازات
این مهم ،به منظور تمرکز بر ایجاد شبکههای
ســهلالوصول انتقال ،افزایش مسائل امنیتی و
زیست محیطی ،باید شبکه خطوط لوله انتقال
زمینــی را توســعه داد ،لــذا طرحهایی تحت
بررسی داریم که نیازمند تامین اعتبار است.

بورسیها از ریسمان قرمز و سبز میترسند!

پس از آوار شدن بورس بر سر مردم در سال گذشته ،چشم امید مال باختگان این بازار به وعدههای دولت جدید بود .وعدههایی که حدود چهار ماه پس از
بر مسند قدرت نشستن این دولت نه تنها محقق نشدهاند بلکه شاهد عقب نشینیهای پی در پی شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس و ادامه داستان
تلخ از دست رفتن سرمایههای مردم در این بازار هستیم؛ موضوعی که نشاندهنده ترس مردم از بازار سرمایه و از بین رفتن اعتماد آنها به بورس است
بورس در ســال  ۱۳۹۹برای ســهامداران نه قرمز بود نه سبز ،بلکه
سیاهی مطلق بود .چراکه سهام داران این بازار برای حفظ ارزش پول
خود از تورم و با اعتماد به دعوت مســئوالن ،سرمایههای خود را به
بازار ســرمایه سپردند اما نه تنها سودی عایدشان نشد بلکه بسیاری
از آنها اصل ســرمایه خود را هم از دست دادند ،به طوریکه برخی از
سهام داران همچنان برای به دست آوردن سرمایه خود ،در صفهای
فروش زندانی شده اند.
در هر حال ســال  ۱۳۹۹با همه فراز و فرودهایی که داشت به پایان
رسید و چشــم امید سهام داران از ابتدای ســال  ۱۴۰۰به تغییر و
تحول ناشی از تغییر دولت دوخته شد تا شاید بخشی از ضرر آنها با
استراتژیهای جدید جبران شود.
> وعدههای بورسی رئیسی چه بود؟

در این راســتا ،ســید ابراهیم رئیســی از همان زمانی که به عنوان
کاندیدای ریاست جمهوری معرفی شد ،از وعدهها و تصمیمات خود
درمورد بازار سرمایه سخن گفت.
وی درمورد وضعیت بازار ســرمایه گفته بود از وضعیت بورس متاثر
بودم اما بعد از دیدار با برخی سهام داران متاثرتر شدم که چرا دعوت
عمومی برای رفتن به بورس همراه با اقداماتی نیست؟ طبیعتا چون
این دعوت مدیریت نشده بود مشکالت جدی برای مردم ایجاد کرده
است .خصوصا سهامداران خرد .راهکار چیست؟ راهکار این است که
اوال نظارتهای درون سازمانی بورس فعال شود .دوم اینکه حتما باید
صندوق توســعه و تثبیت برای جلوگیری از تکانهها در سهام مردم
فعال شود .حتما باید برای پوشش دادن به مخاطرات ،مخصوصا برای
سهامداران خرد ساز و کاری ایجاد شود که بتواند مخاطرات راپوشش
دهد .حتما دولت باید ســاز و کاری فراهم کند که سهام این عزیزان
از خطر نجات دهد.
وی بر این نکته تاکید کرده بود که از نکاتی که حتما باید توجه شود
موضوع عمق دادن به بورس اســت .چرا  ۵۰تا  ۶۰شــرکت همیشه
پشت در بورس آماده هستند تا سهامشان را عرضه کنند اما کارهای
اولیهاش سریع انجام نمیشود؟ در یک بروکراسی اداری گرفتار شدند.
حتما این کار باید ســریع انجام شود .ما باید به بورس عمق ببخشیم
تا بورس بتواند اســتخر عمیقتری باشد .وقتی عمیقتر باشد ،حتما
تکانهها کمتر خواهد شــد .به نظر من در این قضیه نوعی بیتدبیری
صورت گرفت .بورس که نباید محلی برای تامین کســری بودجه یا
قلکی برای این موضوع باشد .باید یک طراحی کرد که مردم عزیز ما
آسیب نبینند .بورس قلکی برای رفع مشکالت دولت نیست .در همه
دنیا هم بانک هم بورس دو محل تامین سرمایه برای تولید هستند.
یعنی باید بورس محل تامین ســرمایه تولید باشد و اگر اینطور باشد
مردم دیگر دچار مشکل نخواهند شد.
> تاکید رئیسی بر برگرداندن اعتماد به بازار سرمایه

راهکار رئیسی برای حل مشکل بازار سرمایه این بود که به نظر من رفع
مشکل هم نیاز به انجام اقدامات سریع و هم نیاز به انجام اقداماتی زمان
بر دارد تا اعتماد را به بازار برگردانیم .اگر توفیق پیدا کردم و رای مردم به
من تعلق گرفت کاری که در ابتدا انجام میدهم این است که اعتماد را
به مردم عزیزم برگردانم و نواقص و سومدیریتها را جبران کنم.
وی همچنیــن در  ۲۵خرداد ماه که به عنــوان یکی از کاندیداهای
ریاســت جمهوری و مقامات بلندپایه به تاالر بورس در سعادت آباد
رفــت تا از نزدیک به صحبتهای ســهامداران گــوش کند ،پس از
شــنیدن حرفهای مالباختگان بورس گفت :متاسفانه کار اشکاالتی
داشت که سهامداران به ویژه ســهامداران خُ رد را نگران کرده است.
نباید مشکالت را پشت گوش انداخت بلکه باید در دل مشکالت رفت،
راهحلها را پیدا کرد و با کمک همه کسانی که میتوانند نقشآفرین
دبیر انجمن صنایع روغن نباتی گفت :بالتکلیفی
دولت در خصوص نرخ ارز و نحوه تخصیص آن در
شش ماهه دوم برای صنعت روغن نباتی مشکل
ســاز میشود .به گزارش ایسنا ،امیر هوشنگ بیرشک با بیان اینکه از
ابتدای ســال جاری تاکنون بیــش از  ۲۶۰هزار تن روغنهای بخش
خصوصی در بنادر رســوب کرده و دولت ارز مورد نیاز واردکنندگان
بخش خصوصی را تامین نمیکند گفت :دولت به بهانههای مختلف
از جمله تغییر دولت ،انتصاب وزیران ،تغییر اولویتهای ارزی ،کمبود
ارز و ...از تخصیص ارز به روغنهای رســوبی بخش خصوصی در بنادر
ســر باز میزند .وی افزود :سیاست ارزی دولت در شش ماه دوم سال
جاری نیز مشــخص نیست و هر روز شــایعاتی در زمینه تغییر نرخ
ارز به گوش میرســد و بیم آن مــیرود ادامه وضعیت کنونی باعث
برهمخوردن نظم کنونی در بازار روغن نباتی شود .بیرشک با بیان اینکه
دولت تاکنون به وعدههای ارزی خود عمل نکرده اســت تصریح کرد:
بارها و بارها در مکاتبات مختلف و نشستهای حضوری شرایط صنعت

بازار

رب گوجه فرنگی چند؟

به گفته دبیر ســندیکای صنایع کنسرو ایران،
حداکثــر قیمت یک کیلــو رب گوجه فرنگی تا
یک ماه و نیم قبل حدود  ۳۵هزار تومان بود ،اما
در حال حاضــر رب گوجه از برندهای معروف و
محصوالت استاندارد  ۳۸تا  ۴۰هزار تومان قیمت
دارد که علت این افزایش قیمت فرا رسیدن پایان
فصل گوجه فرنگی است .سیدمحمد میررضوی
در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه دلیل افزایش
قیمت رب گوجه فرنگی افزایش قیمت مواد اولیه،
بستهبندی و ســایر ملزومات تولید است ،اظهار
کرد :به طور کلی در سال جاری به دلیل کاهش
بارندگی ،برداشت گوجه فرنگی کم بود که منجر
به افزایش قیمت آن شد .وی با بیان اینکه قیمت
هر کیلو گوجه فرنگی در کارخانه ســال گذشته
 ۱۰۰۰تومان بود ،تصریح کرد :امسال قیمت هر
کیلو گوجه فرنگی حداقــل  ۲۰۰۰تومان بود و
اخیرا به بیش از  ۳۰۰۰تومان هم رســیده است.
حداکثــر قیمت رب گوجه فرنگــی از برندهای
معروف و محصوالت استاندارد در حال حاضر ۳۸
تا  ۴۰هزار تومان است .البته قیمت رب گوجه تا
یک ماه و نیم قبل حدود  ۳۵هزار تومان بود .دبیر
سندیکای صنایع کنسرو ایران علت این افزایش
ســه تا  ۵۰۰۰تومانی را فرا رسیدن پایان فصل
گوجه فرنگی ابراز کــرد و گفت :تا حدود دو ماه
و نیم دیگر گوجه فرنگی جنوب به بار مینشیند
و قیمتها دوباره متعادل میشود؛ البته به شرط
آن که قیمت بسته بندی ،قوطی ،کارتون ،درب

ایزی اپن ،حقوق و دستمزد و هزینه حمل دوباره
افزایش پیدا نکند .امســال هزینه حمل بیش از
دو برابر شده اســت .میررضوی در ادامه با بیان
اینکه قیمت رب گوجه فرنگی نســبت به سال
گذشــته تقریبا  ۱.۸برابر شده است ،اظهار کرد:
در حــال حاضر حــدود  ۵۰درصد هزینه تولید
رب گوجهفرنگــی مربوط به خود گوجهفرنگی و
مابقی مربوط به بســتهبندی ،دستمزد ،حمل و
نقل ،حاشیه سود قانونی ،مالیات بر ارزش افزوده
و نظایر آن است.
> علت افزایش قیمت ،کاهش بارندگی است نه صادرات

وی با بیان اینکه قیمت رب گوجه طی دو ســال
و نیم گذشــته تغییر نکرده بــود ،تصریح کرد:
کلمه گرانی مربوط به زمانی اســت که قیمتها
بیضابطه افزایش پیدا کنــد؛ اما در حال حاضر
واحدهای تحت پوشش سندیکا ،بر اساس آنالیز
اعالم قیمت میکننــد .البته محصوالت صنعت
کنسرو مشمول قیمتگذاری نیستند و قیمت از
سوی تولیدکنندگان و بازار تعیین میشود .دبیر
سندیکای صنایع کنسرو ایران در پاسخ به سوالی
دربــاره وضعیت صادرات گفــت :در حال حاضر
صادرات آزاد است و به طور کلی سیاست این است
که جلوی صادرات گرفته نشود؛ چراکه تاثیری بر
قیمتها نخواهد داشت .علت افزایش قیمت فقط
خود محصول گوجه فرنگی بوده که در سال جاری
به دلیل کاهش بارندگی بوده است.

باشند ،وضعیت را به سرعت اصالح کرد .بازار بورس و مسائل آن مثل
نرخگذاری و دامنه نوســان را نمیتوان دستوری اداره کرد بلکه باید
سازوکارهایی برای آن ایجاد شود .مهمترین عامل اعتماد مردم به بازار
بورس را ثبات این بازار عنوان کرد.
وی بــا انتقاد از تغییرات مکرر قوانین و مقررات ،تاکید کرد :ثبات در
مقررات از شرایط مهم بازار سرمایه است تا سهام دار بتواند وضع بازار
را پیشبینی کند.
رئیسی در واکنش به گالیههای چند تن از مالباختگان بورس از عدم
اجرای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تزریق ۲۰۰
میلیون دالری به بازار بورس قول داد این موضوع را با جدیت پیگیری
کند و اعالم کرد که مبلغ مصوب در جلســه سران قوا باید زودتر به
بازار سرمایه تزریق شود تا وضعیت بورس هر چه سریعتر سامان یابد.
رئیســی با تاکید بر پیگیری جدی حل مشکالت بورس گفت :همه
تالش ما این است که مشــکالت مردم حل شود و امید و اعتماد به
جامعه برگردد و این هم با حرف نمیشــود؛ باید سازوکارها را دنبال
کنیم .یکی از مســائل مهم این اســت که وضعیت بازار بورس باعث
خدشــهدار شدن اعتماد مردم شده که اگر این اعتماد بازیابی نشود،
کار سخت خواهد شد .مسئله بورس یکی از دغدغههای جدی ماست
و معتقدم باید تمام راهکارهای حل مسئله به اعتمادافزایی سهامداران
و مردم منجر شود تا کام ً
ال به بازار سرمایه اعتماد داشته باشند.
در نهایت نیز رئیسی به عنوان رئیس جمهور دولت سیزدهم انتخاب
شد و سید احسان خاندوزی را به عنوان وزیر اقتصاد برگزید .خاندوزی
هم وضعیت بازار ســرمایه را نادیده نگرفت و رسیدگی به این بازار را
جزو برنامههای وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم برشمرد.
> وعدههای خاندوزی پیش از کسب تایید صالحیت

وی در همــان روزهای نخســت بعــد از معرفی اعــام کرد هفت
سیاست افزایش نقش بازار ســرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه
بازار بدهی ،متنوعســازی ابزارها و محصوالت مالی در بازار سرمایه،
حذف تنظیمگریهای غیرضروری و مضر ،تسهیل ورود شرکتها به
بازار سهام ،کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه ،لغو
انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه
مانند ســبدگردانی ،بازارگردانی و کارگزاری و اصالح نظام حکمرانی
شــرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و
خرد و ارائه مشــوق برای ســرمایهگذاری غیرمستقیم مردم در بازار
سرمایه را برای این بازار به کار خواهد گرفت.
> نظر و مطالبه نمایندگان درمورد وعدههای بورسی خاندوزی

موضوعی که باعث شد کمیســیون اقتصادی مجلس یکی از دالیل
موافقــت خود با خاندوزی را توجه وی به بازار ســرمایه بخواند و در
گــزارش خود که در مجلس قرائت شــد ،اعالم کرد که طرح اصالح
بازار سرمایه یکی از دالیل موافقت این کمیسیون با خاندوزی است.

بالتکلیفی ارزی صنعت روغن نباتی
روغن نباتی برای دولتمردان تشــریح شده است و آنها قول مساعد
برای حل مشکالت دادهاند به طوری که در جلسه اخیر با وزیر جهاد
کشاورزی ،وزیر شخصا دستور داد به سرعت مشکل ارزی روغن خام
بررسی و تعیین تکلیف شود و صنعت روغن نباتی از بالتکلیفی رهایی
یابد اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نشده است.
وی افزود :نبود رویه مشخص در تصمیمگیری باعث شده واردکنندگان
روغن خام هیچ گونه تمایلی به واردات نداشته باشند و عمال خرید آتی
روغن خام متوقف شده است .همچنین اعتبار واردکنندگان در بازارهای
جهانی از بین رفته اســت .دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در
خصــوص وضعیت تامین روغن خام مورد نیاز صنعت با توجه بهعدم
تخصیص ارز به بخش خصوصی گفت :بر اساس مصوبات موجود ،شرکت
بازرگانی دولتی وظیفه ذخیرهسازی روغن خام (ذخایر استراتژیک) را

البتــه در این گزارش انتظارات بورســی هم از وی مطرح شــده بود
که شــامل بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه با ارتقای
شفافیت اطالعات ،تقویت بورسهای کاالیی ،گسترش فعالیت بورس
انرژی از طریق عرضه نفت خام و فرآوردههای نفتی ،طراحی ابزارهای
مالی جدید ،راهاندازی مؤسســات رتبهبندی بازار اوراق بهادارو ورود
به بازارهای سرمایه سایر کشورها از طریق عرضه شرکتهای بزرگ
ایرانی میشــود .در این گزارش همچنین بر اصالح نهادی حاکمیت
شــرکتی برای شرکتهای (ســهامی) عام و نهادهای مالی بهمنظور
توسعه بازار سرمایه تاکید شده بود.
در این میان ســایر نمایندگان مجلس نیز بــر اهمیت به کارگیری
اقداماتــی در جهت ارتقا و اصالح بازار ســرمایه تاکید و اعالم کردند
که به نظر میرســد نظریههای خاندوزی در جهت اصالح این روند
اســت .برای مثال معصومه پاشــایی ،عضو کیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اسالمی اعالم کرد :در سال گذشته سرمایه مردم در
بازار سرمایه به تاراج رفت که نظریههای آقای خاندوزی نوید اصالح
این روند را دارد.
همچنین سید ناصر موسوی الرگانی ،یک عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی اظهار کرد که سهامداران بورس که حدود ۵۰
میلیون نفر از اقشار مختلف مردم عزیز ایران هستند در طول یکسال
گذشته خســارتهای فراوانی را متحمل شدند .آقای خاندوزی برنامه
مشــخص کمی برای ارتقای بازار ســرمایه و اصالح ساختار سازمان
بورس دارند .حمایت از شفافسازی و رشد شفافیت اطالعات ،توسعه
صندوق تثبیت و مقابله با قیمتگذاری دستوری راهکارهایی است که
در برنامه آقای خاندوزی به آن تاکید شده است.
> برنامههای خاندوزی برای بورس چه بودند؟

در نهایت خاندوزی در تاریخ ســوم شــهریور رای اعتماد مجلس را
از آن خود کرد و طبق انتظار بخشی از دفاعیه خود را به بازار سرمایه
اختصاص داد.
خاندوزی در دفاع از برنامههای بورســی خود یکی دیگر از اهداف و
برنامههای خود را بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی
توســعه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم به این بازار و
ایجاد تجربه مثبت برای سهام داران خرد عنوان کرد و راهکارهایی را
برای این مهم ارائه داد و در بخش دیگر گفت :با همکاری وزارت صمت
و وزارت خارجه تالش میکنیم سرمایههای خارجی و سرمایه ایرانیان
خارج از کشور را مورد توجه قرار دهیم ،البته بیش از سرمایهگذاران
خارجی ،ایرانیان آماده به سرمایهگذاری مورد توجه خواهند بود.
در هر صورت حدود چهار ماه از وعدههای رئیســی و بیش از دو ماه
از وعدههای خاندوزی برای رســیدگی به بازار ســرمایه میگذرد اما
ســرمایه گذاران این بازار هر روز بیشتر از دیروز شاهد از دست رفتن
سرمایههای خود در این بازار هستند .به طوریکه شاخص کل بورس
که در اوایل تابستان سال جاری توانسته بود خود را تا رقم یک میلیون
و  ۵۵۰هزار واحد نیز باال بکشــد ،روز گذشته دوباره و برای چندمین
مرتبه تا کانال یک میلیون و  ۳۰۰هزار واحد عقب گرد کرد.
این درحالی اســت که نه تنها گزارش شرکتها از حال خوب آنها
حکایــت دارد بلکه قیمتهای جهانی نیز رو به رشــد بوده و درواقع
از نظر عدد و رقم مانعی بر ســر راه رشد بازار وجود ندارد .اما به نظر
میرسید هیچکدام از این چراغ سبزها اعتماد سرمایه گذاران بورسی
را جلب نمیکند.
باید یادآور شد که مهمترین وعده بورسی دولت سیزدهم بازگرداندن
اعتماد به بازار سرمایه بوده است اما طبق گفته کارشناسان حدود ۷۲
هزار میلیارد تومان پول حقیقی طی یک سال گذشته از بازار سرمایه
خارج شده است که این موضوع بارزترین نشانه بیاعتمادی مردم به
بازار سرمایه است.
دارد اما متاسفانه به دلیل نامناسب بودن ترکیب
روغنهای موجود این شرکت ،صنعت روغن نباتی
با چالش جدی برای تولید روغن مورد نیاز صنف
و صنعت و روغن سرخ کردنی مواجه شده است .براساس اعالم انجمن
صنفی صنایع روغن نباتی وی خاطرنشان کرد :با توجه به اعالم شرکت
بازرگانی دولتی موجودی روغن پالم این شرکت به کمترین میزان در
چند سال اخیر کاهش یافته است و امکان توزیع مناسب روغن پالم در
حال حاضر وجود ندارد و این در حالی است که نزدیک به  ۱۰۰هزارتن
روغن پالم بخش خصوصی ماه هاســت در بنادر کشور رسوب کرده و
چشم انتظار تخصیص ارز است .بیرشک نبود روغن خام را چالشی مهم
برای صنعت روغن نباتی اعالم کرد و تصریح کرد :روغن پالم یک از مواد
اولیه مهم برای تولید روغنهای صنف و صنعت و روغن سرخ کردنی
است و بیم آن میرود اگر دولت در اسرع وقت ارز روغنهای پالم موجود
در بنادر را تخصیص ندهد تولید روغن صنف و صنعت و روغن سرخ
کردنی با مشکل مواجه شده و عمال متوقف شود.

حرکت ذوب آهن اصفهان در مسیر توسعه با تولید محصوالت جدید

ذوب آهن اصفهان در  ۶ماهه اول سال  ۱۴۰۰با وجود کمبود مواد
اولیه و بحــران آب ،در تولید چدن مذاب  ۱۰درصد نســبت به ۶
ماهه اول سال گذشته رشد داشت و  ۱۲محصول جدید نیز به سبد
محصوالت این مجتمع عظیم صنعتی اضافه شد.
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان این مطلب
گفت :با جهش قابل توجه درآمد ،ســود خالص این شــرکت رشد
چشمگیری نسبت به  ۶ماهه اول سال گذشته داشته است.
وی افزود :میزان صادرات  ۶ماهه اول سال جاری این مجتمع عظیم
صنعتی نیز  ۶۰۵هزار و  ۶۰۶تن میباشد که ارزش دالری آن ۱۰۵
درصد و تناژ آن  ۳۱درصد رشد داشته است.
> افزایش سود خالص

در شش ماهه سال اول جاری تقریباً  ۹۰درصد سود سال  ۱۴۰۰در
ذوب آهن اصفهان ثبت شد و برای اولین بار حاشیه سود شرکت به
باالی  ۱۰درصد رسید .شرکت ذوب آهن اصفهان در  ۶ماهه منتهی
به شــهریور برای هر سهم  ۳۳۱ریال سود محقق کرد که نسبت به
مدت مشــابه قبل رشد  ۲۷۰درصدی داشته است .سود ناخالص با
رشد  ۱۹۵درصدی به  ۳۹۳۰میلیارد تومان و سود خالص به ۲۰۳۶
میلیارد تومان رسید.

> پروژههای توسعه

ذوب آهن اصفهان در  ۶ماهه اول ســال جاری ۶پروژه جهت تامین
پایدار آب کارخانه ۲ ،پروژه جهت توسعه و بهینهسازی ظرفیت تولید
و  ۵پروژه جهت اصالح ساختار فنی کارخانه در دست اقدام دارد.

> طراحی و تولید محصوالت جدید

ذوب آهن اصفهان با اهداف وشــاخصهای برنامهای خود هر سال

تعدادی از پروژههای طراحی و توســعه محصــول جدید را آغاز و
در طــی آن ،محصوالت جدید فوالدی در رده فوالدهای صنعتی و
ساختمانی را تولید و عرضه مینماید که در این راستا در شش ماهه
ابتدای سال جاری و مطابق با اهداف استراتژیک تعریف شده اقدامات
زیر انجام شده است:
 .۱میلگرد آجدار ،قطر ،۱۲مارکDIN488B500B
 .۲میلگرد ساده قطر  ۳۰مارک 70CR2
 .۳کالف قطر  ۷.۵کششی مارک SAE ۱۰۰۸
 .۴تیرآهن سبک  Mسایز ،۱۴مارک۳۷
 .۵میلگرد ساده ،سایز  ،۵۰مارک 70CR2
 .۶میلگرد ساده ،سایز  ،۶۰مارک 37-ST
 .۷تیرآهن بال شیبدار ،سایز ،۲۰مارک ۵۲
 .۸میلگرد ساده ،قطر  ،۸۰مارک 31MN5
 .۹بیلت  ۱۳۰*۱۳۰مارک C۸۲D۲
 .۱۰بیلت  ۱۳۰*۱۳۰مارک C82D2+CR
 .۱۱آرک تونلی TH36مارک 31MN4
 .۱۲ریل UIC50
> دستاوردهای مهم ذوب آهن اصفهان در نیمه نخست سال جاری

 انتخاب ذوب آهن به عنوان بنگاه اقتصادی ممتاز وزارت کار انجام موفقیتآمیز تعمیرات اساسی کوره بلند شماره ۲ تقدیر استاندار از مدیریت ذوب آهن به عنوان کارفرمای سالمتمحور استان
 بومیسازی چرخ و محور قطارهایهای مانوری در پویش بازرگانذوب آهن
 کاهش  ۵۰درصدی مصرف آب با اجرای طرحهای توسعه -تولید میلگرد  ۵۰مارک 70CR2با ارزش افزوده باال جهت تامین

نیاز کشور
 تولید ریل مترو  ۵۴E۱جهت مترو تهران تولید آرک معدن TH36 صادرات اولین محموله آرک معدن V۲۱ تولید میلگرد آلیاژی ۳۰ کسب تندیس طالئی و گواهینامه برند سبز بارگیری مواد فلهای از کشتی به واگن و ارسال به ذوب آهن -دستیابی به رکورد تولید ۲۵ساله کالف

> جوایز ،گواهینامهها و تقدیرنامههای اخذ شده توسط شرکت

 کسب تندیس طالئی و گواهینامه برند سبز تمدیــد اعتبار و صــدور گواهینامههای سیســتمهای مدیریتیاستاندارد شرکت
 انتخــاب شــرکت ذوب آهن به عنــوان بنگاه اقتصــادی ممتازوزارت کار
 دریافت تندیس زرین رضایت مندی مشتری صدور مجدد گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست تقدیر استاندار اصفهان از مدیریت ذوب آهن به عنوان کارفرمایسالمت محور نمونه استان
 دریافت نشان عالی روابط عمومی از صنعت روابط عمومی ایران تقدیر مدیرکل امور مالیاتی استان از اقدامات مبارزه با پول شوییذوب آهن اصفهان.
 تقدیر وزیر راه و شهرسازی از زحمات بیدریغ مدیریت و کارکنانذوب آهن اصفهان.
 کســب عنوان تعاونی برتر ملی برای دومین بار ،توســط تعاونیمصرف کارکنان دریافت تندیــس زرین و لوح تقدیر در بزرگترین
گردهمایی مدیران صنعت و تجارت

