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میشود

با توجه به پررنگ شــدن نقش عربســتان در بازار نفت ،اثرگذاری کشورهای عضو اوپک بر قیمت نفت کاهش یافته است .شواهد بازار نشان میدهد که اوپک دیگر قیمت نفت را کنترل نمیکند .اگرچه چند دهه تاثیر اوپک بر
نوسانات قیمت نفت در بازار بینظیر بود ،اما این کارتل حاال تحت تاثیر افزایش تولید نفت شیل آمریکا قرار گرفته و تصمیمهایش تاثیر کمرنگی در بازار نفت دارد .کارشناسان براین باورند که عربستان سعودی و اوپک دیگر بازار
را مدیریت نمیکنند .هماکنون میزان تولید نفت شیل آمریکا در بازار قیمت نفت را کنترل می کند ،کارشناسان معتقدند انقالب نفت شیل خیلی از شاخص ها را در بازار تغییر داده است .این موضوع تنش و اضطراب زیادی را بین
اعضای اوپک ایجاد کرده است .بهطوری که در چند روز گذشته وزرای روسیه و عربستان اعالم کردند برای اینکه قیمت کنترل شود ،حاضرند هرکاری کنند حتی تولید خود را بیش از این کاهش میدهند .اما فعاالن اقتصادی بر
این باورند که اقتصاد عربستان و سرمایهگذاران این کشور دیگر توان نوسانات شدید و کاهش تولید نفت را ندارند .برنامه اقتصادی که عربستان برای  2030ترتیب داده ،تمرکز بر انرژیهای تجدیدپذیر است از همین رو اگر این
برنامه اجرایی شود ،نفت دیگر اثر چنانی بر اقتصاد این کشور نخواهد گذاشت.

مردم چگونه به یارانه سه برابری پاسخ منفي دادند

«نه» بزرگ به يارانه بيشتر

يــك روز قبــل از برگــزاري انتخابــات دور دوازدهــم
رياســتجمهوري ،مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشــی
اعالم كرد كه اگر دولت بخواهد کســری هدفمندی یارانهها
را جبران کند باید  ۱۴میلیون نفر از یارانه بگیران حذف کند.
اين گزارش در شــرايطي منتشر شد كه در جريان رقابتهاي
انتخاباتي برخي رقباي سياســي حســن روحاني بارها مطرح
كــرده بودند كه درآمد دولت از هدفمنــدي يارانهها  80هزار
ميليارد تومان است .عددي كه اگرچه هيچ آماري درباره اينكه
اين عدد چگونه به دست آمده ارائه نشد ،اما به سرعت موضوع
بحث محافل كارشناسي شد.
به دنبال طــرح اين موضوع بيــش از  200اقتصاددان در
نامههاي جداگانهاي نســبت به وعدههايي كه بار مالي براي
اقتصاد داشت ،هشــدار دادند .بهعنوان مثال در نامهای که به
امضای  175اقتصاددان رسید ،تصريح شده بود« :اجرای این
وعدهها» همراه با «آثار تورمی شــدید» اســت که «افزایش
ناگهانــی نرخ ارز» و «کاهش شــدید ارزش پــول ملی» را
بهدنبال خواهد داشت .همچنین این وعدهها موجب بیثباتی
اقتصادی شــده و فرآیند رشد اقتصادی و اشتغال پایدار کشور
را مختل خواهد کرد .در این نامه همچنین تاکید شده بود که
تجارب جهانی نشــان میدهد که اجرای اینگونه سیاستها

اگرچه ممکن اســت در ابتــدا و مقطع زمانی بســیار کوتاه
بهبــودی در وضعیت فقرا و طبقه آســیبپذیر ایجاد کند ،اما
پس از مدتی به ســبب تحمیل آثار منفــی اقتصادی ،فقرا و
طبقه آسیبپذیر ،قربانیان و بازندگان اصلی بوده و اقشار مرفه
جامعه ،بهرهبرداران نهایی اجرای این سیاستها خواهند بود.
يكــي از مدافعان افزايــش يارانه نقــدي در پايگاه رقيب
حســن روحاني ،حجت اهلل عبدالملكي استاد اقتصاد دانشگاه
امام صادق (ع) بود.او بارها در مناظرههايي كه در ماه گذشته
ترتيب داده شد ،گفته بود :قابلیت سه برابر شدن یارانهها برای
سه دهک اول وجود دارد .او میگفت :در حال حاضر  40هزار
میلیارد تومان یارانه پرداخت میشــود که اگر بخواهیم به سه
دهک اول ســه برابر رقم فعلی یارانه پرداخت کنیم رقم کل
آن به  60هزار میلیارد تومان میرســد .این در حالی است که
درآمد هدفمندی یارانهها  80هزار میلیارد تومان است و با این
رقم میتوان تا  65هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه را افزایش
داد .از ســويي افزایش سه برابری یارانه برای سه دهک اول
جامعــه میتواند جمعیت  24میلیون نفری را در کشــور احیا
کند ،لذا افزایش یارانه ســه دهک اول در کشــور امکانپذیر
اســت .عبدالملكي طرحي كه به واســطه آن يارانهها قابليت
سه برابر شدن دارد را هرگز بازگو نكرد .شايد به اين دليل كه
رقيب طرح او را به نام خود ثبت نكند ،با اين حال اقتصاددانان
بيشماري نسبت به اين اظهارنظرها هشدار دادند و آن را براي
اقتصاد ايران خطرناك توصيف كردند.
نظر بازوي كارشناسي مجلس
يارانه نقدي و هدفمندســازي يارانهها يكي از چالشهاي
اقتصاد ايران طي يك دهه گذشته بوده است .از همين روست
كه وقتي ســخن از يارانه به ميان ميآيد ،به همان ميزان كه
خواهان بسياري دارد ،به همان نسبت هم مخالفان سرسختي
دارد و تصميمگيري را براي دولتمردان سختتر ميكند .نهاد
مرکز پژوهشهای مجلس بهعنوان بازوي كارشناسي مجلس
در تصميمگيريهاســت ،اما نظرش بســيار نزديك به نظر
مخالفان پرداخت يارانه نقدي اســت .در گزارشی كه چند روز
پيش با عنــوان «درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانهها»
منتشر كرد ،در تاييد نظر اقتصادداناني كه نسبت به وعدههاي
افزايش يارانهها هشــدار داده بودند ،نوشت :موضوع پرداخت
یارانــه نقدی ماهیانه بــه تقریب ًا  99درصد جمعیت کشــور،

آنهم با حجمی بیــش از کل درآمدهای حاصله از افزایش
قیمتها در عمل کل اهداف قانون را تحتالشــعاع قرار داد،
از آســیبهای جدی مرحله نخست بود که نهتنها منابع الزم
برای شــرکتهای تولیدکننده انرژی را محــدود کرد ،بلکه
ی که دولت را
موجب افزایش کسری بودجه دولت شد .کسر 
بهســوی استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و در
نتیجه افزایش تورم سوق داد .این رویه زیانبار نه تنها مغایر
هدف پرداخت «هدفمند» بــود ،بلکه در هیچ تجربه اصالح
ســاختار اقتصادی در جهان ،پرداخت نقدی به تمام جمعیت
صورت نگرفته و نمیگیرد.
طبق تبصره « »14قانون بودجه ســال  ،1396ســازمان
هدفمندســازی یارانهها مجاز اســت فقط  33.5هزار میلیارد
تومــان از منابع خود را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کند.
بهعبارت دیگر ،اگر قرار باشد در سال  1396ماهیانه  45.5هزار
تومان پرداخت شــود ،فقط میتوان به  61میلیون نفر یارانه
نقدی پرداخت کرد .در حالی که در اســفندماه  1395به بیش
از  75میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت شــده است .بهعبارت
دیگر ،اجرای قانون بودجه سال  ،1396بدون هیچگونه افزایش
یارانه ،نیازمند حذف  14میلیون نفر از دریافتکنندگان یارانه
نقدی از ابتدای سال  1396است.
ينژاد در رابطه را شیوه اعطای یارانه ميگويد :باید
موسي غن 
گروههای هدف را مشخص کرد و تنها به آنها یارانه داد و نه به
همگان .دولت دهم برای سادگی کار خود ،به تمام مردم یارانه
داد .شناســایی گروههای هدف به کار کارشناسی نیاز داشت
که البته بسیار سخت است و عملی هم نیست .تنها شناسایی
افراد نیازمند در چارچوب بهزیستی و کمیته امداد ممکن است.
بقیه  80میلیون نفر ایرانی از نظر درآمد قابل شناسایی نیستند.
آن تفکر از ابتدا اشتباه بود .اما چون نمیتوانستند گروه هدف
خود را شناسایی کنند به همه مردم یارانه نقدی تعلق گرفت.
غنينژاد معقتد است :سیاســتی که در آن دیدگاه کارشناسی
حاکم نباشــد ،پوپولیستی است .عوام مردم از به دست آوردن
پول بدون زحمت خوشحال میشــوند و میگویند این افراد
چقدر سیاســتمداران خوبی هستند و به آنها رأی میدهند .در
چند انتخابات گذشته نیز برخی از این روش استفاده میکردند.
بهنظر میرسد قانون فعلی هدفمندی یارانهها از ظرفیت الزم
برای تحقق اهداف اولیه آن یعنی ساماندهی بازار انرژی کشور

برخــوردار نبوده و برای نیل به این هدف مهم و اساســی در
توسعه اقتصادی کشور ،این قانون باید مورد اصالح و بازنگری
جدی قرار گیرد تا نگاه به انرژی در کشور براساس سند ملی
مدیریت بازار انرژی کشور شکل گیرد.
آثاري كــه يارانههاي نقدي براي اقتصــاد ايران به يادگار
گذاشــته ،هنوز هم وجود دارد .هرچند كه دولتمردان برخي از
اين آثار مخرب مثل تورم را كنترل كردند ،اما بار مالي كه اين
قانون بر دوش دولت گذاشــته هنوز هم سنگيني ميكند .از
سوي مجلس در جريان تصويب قانون بودجه سال  96افزايش
يارانــه دهكهاي پايين درآمدي را هم مصوب كرده و از اين
ماه اين افزايش اعمال خواهد شد .براساس این مصوبه مجلس
از ماه جاري ،خانوارهــای یک نفره  ۹هزار و  ۵۰۰تومان ،دو
نفره  ۱۸هزار و  ۹۰۰تومان ،خانوار ســه نفره  ۲۵هزار و ۳۰۰
تومــان ،خانوارهای چهار نفره  ۳۳هزار و  ۷۰۰تومان و خانوار
پنجنفره و بیشتر  ۳۶هزار و  ۵۰۰تومان دریافتی خواهند كرد.
قانوني كه نه منابع كافي دارد و نه بدنه اجرایی دولت كشش
ادامــه آن را دارد ،كژدار و مريض جلو ميرود .بررســيهاي
كارشناسي نشان ميدهد كه افزایش مبلغ یارانه نقدی تا 250
هزار تومان امکانپذیر نیست .پرداخت همین  45هزار و 500
تومان در حالی اجرا شــد که قیمت حاملهای انرژی اصالح
شــده بود ،با این حال دولت تا مدتها دچار کســری بودجه
شــدید بود و هنوز هم این شرایط ادامه دارد .در واقع افزایش
قیمت حاملهای انرژی منابعی را تامین کرد که قرار بود 60
درصد آن به خانوار برســد 30 ،درصد به بنگاههای اقتصادی
اختصاص یابد و  10درصد بــه مراکز دولتی و عمومی تعلق
بگیرد ،اما منابعی که از این راه تامین شــد ،حتی  60درصدی
را هم که باید در سبد خانوار ریخته شود تامین نشده است.
اين قانون ناقص بايد به ســرعت اصالح شــود .اصالحي
كــه كارشناســان انجام آن را به شــدت بــه دولت توصيه
ميكننــد .به گفتــه اقتصاددانــان دولت دوازدهــم بايد به
ســرعت قانون هدفمنــدی یارانهها را اصالح كنــد .موارد
اصــاح هم بايد افزايــش يارانه دهكهــای پايين و حذف
يارانه دهكهاي باال باشــد .به نظر ميرسد كه مردم با اين
پيشــنهاد موافق هستند ،چه آنكه اگر موافق نبودند ،اقبالشان
بــه وعده نامــزدي كه يارانه ســه برابري داده بود ،بيشــتر
بود.

پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به شبهه ربوی بودن بانکها

انتقــاد به عملکــرد بانکها در اجرای بانکــداری بدون ربا
ماجــرای تازهای نبوده و اغلب از ســوی علما نســبت به این
موضــوع و ابعاد آن مســائلی پیرامون نحــوه دریافت جریمه
دیرکرد ،ســود بانکی و حتی فعالیــت و درآمد کارکنان بانکها
مطرح می شــود .چندی پیش بود کــه برخی مراجع عظام در
اظهاراتی صریح تاکید کرده بودند که نگرانیهایی در رابطه با
دریافت جریمه دیرکــرد از وامهای بانکی دارند چرا که معتقد
بودند در مواردی دریافت این جریمهها حرام اســت .از سوی
دیگر موضوع ســودهای بانکی را مورد توجه قرار داده و گفته
بودند که بانکها یکی از موانع حل مشکالت اقتصادی هستند
و با ســودهای خود مردم را بیچاره کردهاند .در عین حال که
دیرکرد وام حرام و یک نــوع ربا بوده و نباید از مردم دریافت
شود.

کابینه دولت دوازدهم
باید با هدف رشد ۸
درصدی متناسب باشد

هادیحق شــناس ،اقتصــاددان در گفتگو
بــا ایلنا ،با اشــاره به حضور پــر رنگ مباحث
اقتصادی در مناظرههای کاندیداهای انتخابات
ریاســت جمهوری انتخابات ریاست جمهوری،
گفت :آنچه در  ۲۹اردیبهشــت مــاه در ایران
اتفاق افتاد در واقع رشــد ســرمایه اجتماعی
کشــور بود زیرا ســرمایه اجتماعــی یکی از
مهمترین عناصر توسعه است .وی افزود :رای
مجدد به روحانی یعنی تایید سیاســتهای ۴
سال گذشته دولت تدبیر و امید .حق شناس با
اشــاره به سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم
اظهار داشت :کنترل نرخ تورم ،کنترل بازارهای
مختلف ،ثبــات و آرامش محیط اقتصاد کالن،
ارتباط با بنگاههای اقتصادی بینالمللی ،انعقاد
قراردادهای پسابرجام ،توسعه پارس جنوبی از
دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم بود و رای
به آقای روحانی به منزله تایید سیاســتهای
کالن اقتصادی دولت است .این اقتصاددان با
تاکید بر این که در حــال حاضر دولت باید به
دو موضــوع مهم توجه کند ،گفت :اول این که
دولت در چهار سال اول مشغول آوار برداری بود
و موفق شد ،اقتصاد را از لبه پرتگاه نجات دهد
اما امروز ملت از دولت انتظار دارد تا از تجارب
 ۴سال گذشته برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار
استفاده شود .وی افزود :انتظار میرود در پایان
دولت دوازدهم در سال  ،۱۴۰۰نرخ بیکاری به
زیر  ۸درصد برســد  ،نرخ تورم تک رقمی شود
و جذب سرمایه گذاری خارجی به دهها میلیارد
دالر برســد .وی ادامه داد :انتظار میرود دولت
دوازدهم کابینهای را تشــکیل دهد که ظرفیت
بالقوه اقتصادی ایران را بالفعل کرده و رشــد
اقتصادی باالی  ۸درصدی را به دست آوریم.
کابینه دولت داوزدهم باید با متناســب با هدف
رشد  ۸درصدی باشد.

در اظهــارات مراجع آمده بود که حقــوق کارمندان بانکها
هم حتی ربوی اســت چرا که حقوق حالل در برابر کار حالل
گرفته میشود ،اما اکنون ثروت در بانکهای ربوی جمعآوری
شده در صورتیکه ظرفیتهای بسیاری در نقاط مختلف کشور
نیازمند این ســرمایهها است .در جریان شدت گرفتن انتقادات
از سوی علما نســبت به ربوی بودن عملیات بانکها و نحوه
پرداخت ســود بانکی ،رئیس کل بانک مرکــزی هر چند که
مســایل مطرح شــده را کامال رد نمی کند ،امــا در این باره
توضیحاتی ارائه کرد .ولیاهلل ســیف در گفتوگو با ایســنا با
اشــاره به اینکه عملکرد بانکهــا و انتقاد به آنها در بانکداری
بدون ربا از دو بعد اقتصادی و ربوی قابل بررسی است ،توضیح
داد :از جنبه اقتصادی باید گفت وقتی کســی که پول خود را
خــرج نکرده و به عنوان پسانداز در بانکها ســپرده میکند
ترجیح بر آن اســت تا در آینده بتواند از بازدهی آن اســتفاده
کند؛ بنابراین اگر قرار باشد پولی در بانکها نگهداری و برای
آن عایدی در نظر گرفته نشــود آنگاه پساندازها کاهش پیدا
میکند که در این حالت نتیجهای برای شبکه بانکی به دنبال
نخواهد داشــت .وی با بیان اینکه بانکهــا در اقتصاد مانند

سدی عمل میکنند که پولها به ویژه منابع خرد را جمعآوری
میکننــد ،گفت :در نهایت این منابع را ســاماندهی کرده و به
ســمت سرمایهگذاری مثبت در کشور باید هدایت کنند؛ از این
رو اگر بانک نباشد چنین اتفاقی نیفتاده و اقتصاد بانکمحوری
مانند ایران دچار مشــکل خواهد شد .این در حالی است که از
سوی دیگر بودجه دولت هم در حدی نیست که بخواهد حجم
پروژههای موجود در کشور را پاســخگو باشد ،در این شرایط
نیاز بــه بانک و مکانیزم آن ضــروری خواهد بود .رئیس کل
بانک مرکزی در رابطه با مســائل مطرح شده پیرامون ربوی
بودن عملکرد بانکها نیز یادآور شــد :هر چند که انتقاداتی در
رابطــه با بانکداری بدون ربا وجود دارد و در برخی زمینهها نیز
کامال درست است اما ما بارها حضور مراجع عظام رسیده و از
دغدغههای آنها باخبریم اما گاهی نوع مطالبی که حضورشان
منعکس میشــود و همچنین اینکه از منظر چه کسی مطرح
خواهد شــد کامال متفاوت اســت و در مواقعــی تحریف و به
طور نادرست منعکس میشــود بطوریکه بخشی از مسائلی
که مطرح میشــود مبالغه و افراط شده اســت .سیف با بیان
اینکه در آییننامهای که برای اجرای بانکداری بدون ربا وجود

دارد شبههای نیســت ،گفت :این آییننامه به تصویب شورای
نگهبان رسیده و از فیلترهای الزم عبور کرده است .وی با بیان
اینکه در شیوه اجرای آییننامهای بانکداری بدون ربا در برخی
شــعب بانکها گاها شــبهاتی وجود دارد ،افزود :اما در قانون
برنامه ششم توسعه موضوع شورای فقهی که در گذشته بدون
قانون ایجاد شــده بود حل و فصل شده و اکنون قانونی است
که میتواند ایفای نقش کرده و از این نهاد استفاده کافی برده
شــود .رئیس شــورای پول و اعتبار به انتقادات مطرح شده در
رابطه با نرخ باالی ســود بانکی نیز پاسخ داد و گفت :در برخی
اقتصادها نرخ ســود بانکی پایین و در حد صفر نیز است ،اما در
اقتصاد ایران شرایط برای رسیدن به نرخ سود تسهیالت بانکی
در حد تک رقمی فعال وجود ندارد چرا که برخی عدم تعادلها
در حوزه بانکی مانع از این اتفاق میشــود .سیف یادآور شد :با
توجه به تک رقمی شــدن تورم در سال گذشته باید نرخ سود
بانکی نیز به این سمت سوق پیدا کند ،اما زمانی که تورم تک
رقمی پایــدار و در حد پنج درصد یا کمتــر کاهش پیدا کند،
میتوان امیدوار بود که نرخ ســود تسهیالت نیز متناسب با آن
به این حد برسد.

مذاکره ايران با هواپیماسازان بينالمللي ادامه دارد

دبیر انجمــن شــرکتهای هواپیمایی معتقد
اســت :با ورود نخســتین فروند از هواپیماهای
خریداری شــده از ســوی ایرانایر عمال ســد
سنگین تحریمها علیه صنعت هوایی ایران که
برای ســالهای طوالنی ادامه داشت شکسته
شده است .مقصود اسعدی سامانی در گفتوگو
با ایسنا ،با بیان این مطلب ،اظهار کرد :در طول
ماههایی که از اجرای توافق هستهای میگذرد
گمانهزنیهــای زیادی دربــارهی اجرایی بودن

یا ناممکن بــودن توافقات ایــران برای خرید
هواپیماهای مســافرتی مطرح شــد که در این
میان بعضی سنگاندازیها از سوی قدرتهای
خارجی باعث به وجود آمدن تردیدهایی در این
زمینه شــد .وی با بیان اینکه خوشبختانه تمام
مقدمات الزم برای رسیدن هواپیماهای جدید به
ایران طی شد ،گفت :با رسیدن نخستین ایرباس
مشــخص شد که مشــکالت و گمانهزنیهای
گذشــته دیگر وجود ندارد .چنــد روز قبل نیز با

رســیدن هواپیماهای  ATRدیدیم که امکان
اجرایی کــردن دیگر قراردادها نیز وجود دارد از
اینرو میتوان به تغییــر وضعیت ایرالینهای
ایرانی پس از اجرای این توافق امیدوار بود .دبیر
انجمن شرکتهای هواپیمایی در پاسخ به این
سوال که آیا در کنار ایرانایر دیگر ایرالینهای
ایرانی نیز شــانس خریــد هواپیماهای جدید را
خواهند داشت ،توضیح داد :همان طور که چند
هفته قبل شــرکت آسمان به توافقی با بوئینگ

دســت یافت دیگر ایرالینها نیز مذاکرات خود
را با هواپیماسازان بزرگ جهان ادامه میدهند.
البته هنوز این مذاکرات به نتیجه قطعی نرسیده
اما مــا امیدواریم با حمایتهایــی که صورت
میگیــرد و وضعیت منابع مالی شــرکتهای
هواپیمایی ایرانی را ارتقاء میدهد امکان آن به
وجود میآید که در آینده دیگر هواپیماســازان
ایرانی نیــز بتوانند نســبت بــه نهایی کردن
قراردادهای خود اقدام کنند.

شیب کاهش قیمت سکه تند شد

ســکه تمام طرح جدید بــا کاهش ۴۰۰۰
تومانی قیمت نســبت به دیروز ،یک میلیون و
 ۲۱۲هزار تومــان و دالر آمریکا  ۳۷۳۶تومان
عرضه میشــود .همچنین نیم ســکه نیز هم

قیمت نیم سکه  ۱۰هزار تومان افت کرد

اکنون به قیمت  ۶۵۰هزار تومان در صرافیها
داد و ستد می شود که  ۱۰هزار تومان کمتر از
دیروز است.
به گزارش ایســنا ،هر گرم طالی  ۱۸عیار

نیز در آستانه  ۱۱۵هزار تومان قرار گرفته است.
همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب  ۶۵۵و
 ۳۷۱هزار تومان فروخته میشوند.
همچنین هــر اونس طال برای معامالت در

بازار جهانی نیز بیش از  ۱۲۵۶دالر داد و ســتد
میشود .دالر مبادلهای هم در بازار امروز ۳۲۴۴
تومان از سوی بانک مرکزی قیمتگذاری شده
است.

نیاز کشور به  30میلیارد دالر سرمایه گذاری در بخش فراساحل

معاون وزیر صنعــت ،معدن و تجارت با بیــان این که بخش
فراســاحل به  30میلیارد دالر ســرمایه گذاری نیــاز دارد،گفت:
انتخابات ریاســت جمهوری ،پیروزی یک گفتمــان بر گفتمان
دیگر بود .به گزارش ایرنا ،منصور معظمی در همایش بین المللی
صنعت فراســاحل در دانشگاه صنعتی شریف افزود :در چهار سال
آینده با توجه به رای چشمگیر مردم ،دولت منتخب توان بیشتری
خواهد داشت .وی با بیان اینکه با شرایط فراهم شده در پسابرجام
می توان کارهای بزرگی را در بخش ساحل و فراساحل انجام داد،
گفت :امروز شرکت های ایرانی در ساخت سکوهای نفتی ،توانمند
و خودکفا شده اند .دوســتان ما در وزارت نفت محافظه کاری را
کنار گذاشته و قراردادهای جدید نفتی را امضا خواهند کرد .رئیس
هیات عامل سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران(ایدرو) با
بیان این که برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) برای کشور یک
فرصت است ،گفت :همیشه فرصت ناشی از برجام برقرار نخواهد
بود .وی به ســفر اخیر رییس جمهوری امریکا به عربستان اشاره
کرد و بیان داشــت :مشخص نیســت فرصت هایی که در برجام

داشتیم را اکنون هم بتوانیم استفاده کنیم.
معظمی افزود :گالیه مندیم که  2ســال فرصت از دست رفت
که بخشــی از آن به داخل بازنمی گردد و بخشــی نیز ناشی از
رفتارهای غیرمعقول برخی کشورها بوده است.
وی با بیان این که صنعت فراساحل در ایران متولی مشخصی
ندارد ،گفت :بر اساس مطالعه ای که انجام شده است  30میلیارد
دالر در بخش فراســاحل باید ســرمایه گذاری شود .معاون وزیر
صنعت ،معــدن و تجارت به امضای  6قرارداد بین المللی صنعت
خودرو اشــاره کرد و بیان داشت :برای این که دوستان دلواپس را
دلواپس تر نکنیم قرار شده است  30درصد تولیدات را شرکتهای
طرف قرارداد صادر کنند .معظمی با اشاره به اینکه به طور قطع تا
 2سال آینده مردم ایران خودروهای با کیفیت تری سوار خواهند
شــد ،افزود :در مناظره ها و تبلیغات انتخابات مشــاهده کردیم
اشــتغال یکی از دغدغه های اصلی بود که برای تحقق آن باید
سرمایه گذاری انجام شــود .وی درباره همکاری با شرکت های
بین المللی برای ساخت کشــتی نیز گفت :با شرکت دووی کره

جنوبی و شــرکت های ملی نفتکش و کشتیرانی ،قرار است برای
ساخت کشتی همکاری شــود .رئیس هیات عامل ایدرو با اشاره
به اینکه در آینده نزدیک با شــرکت رنو قراردادی به ارزش یک
میلیارد یورو نهایی خواهد شــد ،بر تقویت بخش خصوصی تاکید
کــرد و گفت :قرار نیســت ما بنگاه داری کــرده و رقیب بخش
خصوصی باشیم.

سه شنبه

افزایش
عرضه گوشت
برای ماه
رمضان
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حاشیه بازار

رییس مرکزاصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی اعالم کرد :با توجه به افزایش عرضه
گوشــت قرمز برای ماه رمضان و کاهش قیمت محصول در بخش تولید ،تجرب ه نشــان
داده سیســتم داللی اجازه این کار را نخواهد داد و حتی شاید قیمت گوشت قرمز به ویژه
گوشــت گوســفندی افزایش یابد؛ لذا ناظران باید جدیتر از گذشته به بازار ورود کنند و
اجازه ســودجویی عدهای خاص را علیه مصرفکنندگان ندهند .محمدرضا مالصالحی در
گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :در زمینه تولید گوشت در حوزه دام سنگین تولید روند مناسبی
دارد و عرضه آن نیز افزایش پیدا کرده اســت که بدون تغییر با قیمت کیلویی  12هزار تا
 12هزار و  500تومان دام زنده پروار شده عرضه میشود اما در حوزه دام سبک وضعیت
قدری متفاوت اســت .وی افزود :در همه ســنوات گذشته نیز سابقه داشته که عرضه دام
ســبک در ماههای ابتدایی سال کاهش نســبی پیدا میکند اما در اواخر اردیبهشت ماه و
اوایل خرداد روند افزایشــی عرضه آن آغاز میشود که با توجه به فرا رسیدن ماه رمضان
نیز میتوان پیشبینی کرد افزایش عرضه دام سبک و تولید گوشت گوسفندی باعث ایجاد
ت آن نیز تعدیل پیدا کنــد .رییس مرکزاصالح نژاددام وبهبود
تعادل در بازار شــود و قیم 
تولیــدات دامی ادامه داد :گرچه به صورت طبیعــی افزایش عرضه یک محصول موجب
کاهش قیمت آن در بازار به نفع مصرفکننده تمام میشود اما بر اساس تجربهای که طی
سنوات گذشته وجود داشته است سیســتم داللی و واسطهگری که در بازار گوشت قرمز
وجود دارد اجازه این کار را نخواهد داد و حتی شــاید قیمت گوشت قرمز به ویژه گوشت
گوسفندی افزایش پیدا کند.

رخداد

قیمت نفت در سال آینده میالدی
به  ۶۰دالر میرسد

بانک جهانی در گزارش فصلی خود از «چشــم انداز بازار کاال» با یادآوری اینکه قیمت
نفت در ســال  ۲۰۱۷میالدی به  ۵۵دالر در بشــکه رسیده ،پیش بینی کرده است که در
این رقم در ســال  ۲۰۱۸به  ۶۰دالر برسد .در بخش انرژی گزارش ماه آوریل (فروردین
 اردیبهشــت) بانک جهانی که وزارت امور اقتصادی و دارایی دوشنبه آن را منتشر کرد،آمده اســت :شــاخص قیمت انرژی بانک جهانی در فصل نخست سال  2017نسبت به
فصل قبل  6درصد رشــد داشــت .به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایرنا ،در این دوره
زمانی قیمت نفت به واسطه کاهش تولید در بسیاری از تولیدکنندگان اوپک و غیراوپکی
با هشــت درصد افزایش همراه بود .قیمت گاز طبیعی به دلیل تقاضای بیشــتر و برخی
محدودیتهای عرضه با  6درصد افزایش همراه بود و قیمت زغال سنگ نیز با  12درصد
کاهش مواحه شــد که بخش عمده ای از آن ناشی از رفع محدودیت های وضع شده بر
تولید آن توسط چین بود.
قیمــت نفت خام به دنبال توافق بین اعضــای اوپک و برخی تولیدکنندگان غیراوپک
مبنی بر کاهش تولید در نیمه نخســت سال  2017با  8درصد افزایش در فصل نخست
سال  2017نسبت به فصل پیش از آن به طور متوسط به  52.9دالر در هر بشکه رسید.
پیش بینی می شود که گروه کشورهای غیراوپک افزایش مالیمی را در تولید سال جاری
خود داشته باشند که سهم عمده این افزایش تولید به نفت شیل آمریکا اختصاص دارد اما
این افزایش ها نمی تواند از عهده رشــد تقاضای جهانی برآید بنابراین انتظار می رود که
محدودیت های تولید وضع شــده توسط اوپک عرضه را بیش از پیش محدود کند .بانک
جهانی پیش بینی می کند که در سال  2017از آنجا که عرضه جهانی پایین تر از تقاضا
قرار خواهد گرفت ،متوسط قیمت نفت خام به  55دالر در هر بشکه برسد .همچنین انتظار
می رود که ذخایر با فرض تداوم محدودیت تولید کشورهای اوپک و غیراوپک به خصوص
در نیمه دوم سال با کاهش مواجه شود .بر اساس این پیش بینی ،در سال  ،2017تقاضای
نفت جهان با افزایشــی معادل  1.3میلیون بشــکه در روز (  1.4درصد) به متوسط 97.9
میلیون بشکه در روز میرسد و برای سال  ،2017پیشبینی میشود که عرضه کشورهای
غیراوپک با افزایش نیم میلیون بشکه در روز همراه باشد که ایاالت متحده آمریکا با 400
هزار بشکه ،بیشترین میزان را به خود اختصاص میدهد.
در حوزه تقاضای نفت انتظار بانک جهانی بر این اســت که میزان قابل توجهی از رشد
تقاضا در بازار مربوط به کشــورهایی باشــد که عضو سازمان همکاری های اقتصادی و
توســعه ( )OECDنیستند و کشورهای آســیایی نیز یک میلیون بشکه در روز از این
افزایش را به خود اختصاص دهند .همچنین پیش بینی می شود که چین و هند با افزایش
تقاضایی معادل  600هزار بشکه در روز مواجه باشند که این مقدار اندکی کمتر از افزایش
ســال  2016میالدی است .این در حالی اســت که انتظار می رود تقاضای نفت سازمان
همکاری های اقتصادی و توسعه پس از دو سال رشد نسبت ًا قوی ،ثابت و بدون رشد باشد.
در حوزه عرضه نفت ،کارشناسان بانک جهانی براین باورند که عرضه نفت به شکل قابل
توجهی در دو سال قبل ُکند شده اما همچنان یک مازاد  400هزار بشکه در روز که از سال
 2016وجود داشــته ،به قوت خود باقی است که در نتیجه آن افزایش موجودی انبارهای
نفت تداوم یافته است .در سال گذشته میالدی تولید نفت کشورهای غیراوپک به میزان
 800هزار بشکه در روز کاهش یافت که بیش از نصف این کاهش مربوط به آمریکا بود
اما این مقدار با افزایش تولید نفت کشورهای اوپک که بیشترین میزان افزایش را عراق،
جمهوری اسالمی ایران و عربستان داشتند ،خنثی شد.

آخرین خبر

صنعت خودرو چگونه بی نالمللی
م یشود؟

وزارت صنعــت ،معدن و تجارت راهکارهایی را برای پیوســتن صنعت خودروی
ایران به خودروســازان خارجی و بینالمللی شدن این صنعت پیشبینی کرده است.
با اجرایی شدن برجام و رفع تحریمها صنعت خودرو به تدریج از وضعیت نابسامان
آن دوران از جمله افت شــدید تولید و کاهــش کیفیت محصوالت فاصله گرفته و
در حال احیا و بازیابی خود اســت .در همین رابطه در فاصله یک و نیم سال بعد از
اجرایی شدن برجام چند توافق و تفاهمنامه بینالمللی با خودروسازان معتبر خارجی
به امضا رســیده و پژو  ۲۰۰۸به عنوان اولین خودروی پسابرجامی چندی پیش به
تولید انبوه رسید .در این شرایط وزارت صنعت اخیرا ویرایش دوم "برنامه راهبردی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت" را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه
برای توســعه بخش صنعت کشور پیشبینی شده است .بخشی از برنامه راهبردی
این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به "برنامه راهبردی صنعت خودرو" است که
در بخشــی از آن راهکارهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای بینالمللی شدن
صنعت خودروی ایران تعیین شده است .آنطور كه ايسنا گزارش داده در این برنامه
در زمینه گســترش همکاریهای بینالمللی صنعت خودرو راهکارهای زیر اعالم
شــده اســت ":پیشبینی صادرات محصول در قراردادهای همکاری با طرفهای
خارجی ،سرمایهگذاری مستقیم و مشــترک با شرکتهای قطعهساز و مجموعهساز
خارجی با نام و نشــان تجاری معتبر در جهت تقویت نشــان تجاری محصوالت،
انعقاد توافقنامه دو جانبه و چند جانبه جهت مبادله فناوری و نیز ایجاد زنجیرههای
تولید بینالمللی ،ایجاد و توســعه مراکز بازاریابی بینالمللی ،مســاعدت در تامین
خطوط اعتباری مناسب برای بازارهای هدف صادراتی ،ارتقای نقش صنعت خودرو
در پیمانهای منطقهای و جهانی در جهت توســعه صادرات و افزایش مشوقهای
صادراتی متناســب با ارزش افزوده محصوالت صادراتی و نسبت صادرات به تولید
داخل" .در این زمینه بخشــی از راهکارهای تعیین شــده برای بینالمللی شــدن
صنعت خودروی ایران مانند جذب ســرمایهگذاران خارجی ،مشارکت قطعهسازان
داخلی با قطعهســازان بینالمللی ،پیشبینی صــادرات خودروهای داخلی و انتقال
فناوری روز صنعت خودروی جهان؛ در قراردادهای پســابرجامی صنعت خودرو با
شرکتهایی همچون پژو پیشبینی و اجرایی شده است.

