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تولید ساالنه یک میلیون مسکن عالج 
بازار آشفته مسکن

هنوز یک هفتــه از امضای قرارداد با توتال نگذشــته 
که اعتراض ها به مجلس کشــیده شده است؛هرچند که 
نمایندگان مجلس با مدل جدید قراردادهای نفتی موافقت 
کرده اند، اما شکستن تابوی قرارداد جذب سرمایه گذاری 
خارجی در نفت همچنان چالش برانگیز است. به گزارش 
خبرآنالین، سال 78 که پارس جنوبی محور برنامه هاي 
دولت وقت قــرار گرفت و به دنبال آن برداشــت گاز از 
میدان مشترک ایران و قطر آغاز شد،همه هدف ها حول 
محور رسیدن به قطر در برداشت از میدان گازی مشترک 
بود.تصمیم به جذب سرمایه خارجی از همان روزها گرفته 
شــد. با اجماع ملی که شکل گرفت، شرکت های خارجی 

در طرح هاي سرمایه گذاری صنعت نفت فعال شدند.
در دهه 80 حضور شــرکت نفتی توتــال،در فاز 2 و 3 
پــارس جنوبی در کنــار دیگر شــرکایش یعنی گازپروم 
روســیه و پتروناس مالزی رقم خورد.اگرچه برخی فازها 
با حساسیت و احتیاط بیشتری پیش می رفت،اما فعالیت 
سرمایه گذاران داخلي و خارجي موجب شده بود تا میزان 
برداشــت از این میدان مشترک نزدیک به قطر شود. آن 
روزها توتال فرانســه به جز دو فــاز 2 و 3 برای فاز 11 
پارس جنوبی هم به توافق های اولیه رسیده بود.به دنبال 
قراردادي که ســال 79 برای توسعه این  میدان مشترک 
بین شــرکت ملی نفــت و توتال امضا شــده بود،توتال 
بیشــترین نقــش را در پارس جنوبي بین شــرکت هاي 
خارجــي فعال در این میدان بــازي مي کرد.اما با اجرای 
تحریم های بین المللی توتال هم مثل دیگر شرکت های 

خارجی ناچار ایران را ترک کرد.
پس از توافق برجام خیلی از شــرکت ها به ایران چراغ 
سبز نشــان دادند، از جمله توتال؛ از سال گذشته مداکره 

بــا توتال برای حضور دوباره در پــارس جنوبی جدي تر 
شــد.  حدود 10 ماه پس از اینکــه مجلس قرارداد جدید 
وزارت نفت را ابالغ کرد، اولین قرارداد جدید نفتی در 12 
تیر سال 9۶ به امضا رسید. این نخستین قراردادی است 
که در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای 
نفتی مصوب هیات وزیران به امضا رسیده است. شرکت 
فرانســوی نفت و گاز توتال متهد شــده کــه قراردادی 
4.8 میلیارد دالری در راســتا توســعه یکی از بزرگترین 

میدان های گاز طبیعی جهان با ایران اجرایی کند. 
نقدهایی در لباس تخریب دولت

7 ماه مذاکره برای رسیدن به توافق.این خالصه رفت و 
آمدهای شرکت توتال به ایران است.رفت و آمدهایی که 
ســبب شد،سه شنبه هفته گذشته شرکت ملی نفت ایران 
و کنسرسیوم توتال فرانسه، شرکت سی  ان  پی  سی چین 
و پتروپارس پس از هفت ماه از امضای موافقنامه امضای 
اصولی یــا به عبارتی دیگر HOA قرارداد توســعه فاز 
11 پارس جنوبی را امضا کنند. این اتفاق اولین ســرمایه 
گذاری یک شرکت خارجی در زمینه انرژی در ایران پس 
از رفع تحریم ها بر اســاس توافقنامه برجام محســوب 
می شود. در این میدان نفتی، شــرکت پترو پارس 19.9 
درصد، شرکت ســی ان پی سی چین 30 درصد و توتال 

۵0.1 درصد سهم دارند.
در مراسم امضای این قرارداد، پاتریک پویان مدیرعامل 
توتــال گفته بود که» امــروز برای توتــال و ایران روز 
تاریخی اســت.می دانم کــه ایرانیان بــه تاریخ اهمیت 
می دهند و وفاداری بخش مهم تاریخ اســت و توتال در 
تاریخ وفاداری و ســودآوری برای ایران را ثابت کرده و 
امروز هم با افتخار به عنوان نخستین شرکت خارجی به 
ایران باز گشــتیم.« بیژن زنگنه وزیر نفت که این روزها 
بیشــترین فشــار و هجمه را بعد از امضای این قرارداد 
تحمل می کند، نیک می دانســت که برای توســعه فاز 
11 پارس جنوبی که سدشــکن قراردادهای جدید نفتی 
اســت،باید صبوری کند.از همین رو،همان رو در امضای 
قرارداد گفته بود:»با صبوری در ســه سال و نیم گذشته 
یک ســاختار و الگوی جدید قرارادی که قابلیت پذیرش 
برای شرکت های بین المللی داشت، به تصویب رساندیم 
و در مورد آن به اجماع ملی رسیدیم. ممکن است برخی با 
این قراردادها مخالف باشند که این موضوع طبیعی است 

و برای دولت افتخار است که این حق را برای مخالفانش 
قائل شده که بتوانند انتقاد کنند.

اما پس از امضای قرارداد، انتقادها شدت گرفت. زنگنه 
در واکنش به برخی اظهارنظرها که می گفتند 7۵ درصد 
درآمد میدان را به خارجی ها می دهیم، گفته بود که:» این 
حرف غلط است و حداکثر از محل ۵0 درصد تولید میدان 
بازپرداخت هــا صورت می گیرد.زیرا بــرآورد ما از درآمد 
میدان با نفت ۵0 دالری حــدود 84 میلیارد دالر خواهد 
شد، اما آنچه که به توتال و مجموعه این شرکت در طول 
20 سال داده خواهد شــد که به تصویب شورای اقتصاد 
هم رسیده حدود 12 میلیارد دالر خواهد شد، یعنی حدود 
1۵ درصد درآمد کل میدان در طول عمر میدان اســت.« 
اگرچه زنگنه این روزها تالش بسیاری برای پاسخگویی 
بــه ابهام های قرارداد توتال دارد،اما برخی نقدها از دایره 
نقد خارج شده و جریان تخریبی علیه دولت یازدهم که در 
آخرین روزهای فعالیت خود قراردارد، شکل گرفته است.
جریانی که بیشتر از آنکه کارشناسی باشد،سیاسی است.

عقب نشینی از توافق؟
اگرچه مجلســی ها در مقابل مــدل جدید قراردادهای 
نفتی بیش از همه منتقــدان مقاومت کرده اند،اما دیروز 
خبر رســید که طرحی برای بررســی این قرارداد و حتی 
توقــف اجرای آن در حال تدوین اســت. ایــن درحالی 
اســت که قراردادهای جدید نفتی چندین بار بین دولت 
و مجلس رفــت و آمد کرد و بــه عبارتی چکش کاری 
شــد،تا دو طرف قانع شدند. عبدالحمید شیخ خدری، دبیر 
دوم کمیســیون انرژی در گفت و گو با خبرآنالین در این 
رابطــه می گوید:» این قرارداد یک ســری مزیت هایی 
دارد. عالوه بر انتقال تکنولــوژی، بحث افزایش تولید و 
میزان تولیــد را نیز در نظر بگیرد. در ایــن قراردادها به 
دلیل اینکه بیشتر بر میدان های مشترک تمرکز شده می 
تواند تاثیر به ســزایی در میزان تولید و افزایش تولید در 

کشور بگذارد.«
حبیــب اهلل بیطرف، معاون امور مهندســی، پژوهش و 
فناوری وزیر نفــت هم با خبرآنالین درباره ویژگی اولین 
قرارداد به امضا رســیده بــا توتال مــی گوید:»یکی از 
مشکالت اقتصادی کشور کمبود منابع مالی برای سرمایه 
گذاری اســت که با امضای این قــرارداد طی این دوره 
پــروژه، نزدیک ۵ میلیارد دالر در ایران ســرمایه گذاری 

می شــود و این موضوع باعث تولید و فرصت های جدید 
شغلی خواهد شــد.در نتیجه این قرارداد، هم سرمایه به 
کشور وارد می شود و هم فناوری؛ و این دو مورد دستاورد 
مهمی برای کشــور خواهد بود. از طرف دیگر به تدریج 

ایران می تواند صاحب این تکنولوژی ها شود.«
سرمایه گذاری حتی با تهدیدهای آمریکا 

درحالی که منتقــدان در داخل کشــور آتش توبخانه 
را علیه این قرارداد روشــن کرده اند،فرانســوی ها طرح 
بعدی خــود را آماده می کنند و آنطور که پاتریک پویان، 
مدیرعامل شرکت فرانسوی توتال پس از امضای قرارداد 
توسعه فاز 11 پارس جنوبی گفته بود،به زودی قرار است 
بــرای مذاکره بعدی به ایران برگردند.» گام بعدی توتال 
در ایران حضور در بخش پتروشــیمی و بخش باالدستی 
نفت است. فعال قصد داریم توافق درباره پارس جنوبی را 
جشــن بگیریم و بعد درباره مذاکرات آتی فکر می کنیم. 
این اظهار نظرهای پویان نشان می دهد تغییرات سیاسی 
تاثیری بر این قرارداد نخواهد گذاشت. برنامه توتال برای 
ســرمایه گذاری یک میلیارد دالری جهت توسعه میادین 
گازی ایران بدان معناســت که »مسیر به وضوح در این 

راستاست که احتمال لغو توافق چندان باال نیست.«
در نهایــت آنکه اگرچه امضای قرارداد توتال یک هفته 
ای شــده و هنوز خبری از واکنش آمریکا به این قرارداد 
نیســت،اما طرحی که ســنای آمریکا چندی پیش برای 
تمدید تحریم های ایران معروف به قانون ایســا مصوب 
ساخت،نگرانی های بسیاری را برای سرمایه گذارانی که 

قصد سرمایه گذاری در ایران دارند،ایجاد کرده است. 
با این حال امیرحسین زمانی نیا معاون وزیر نفت در امور 
بین الملل و بازرگانی، درباره احتمال بازگشت تحریم ها و 
تاثیر آن بر قرارداد ایران با کنسرسیوم توتال، سی ان پی 
سی آی گفته است:»در برجام موضوع بازگشت تحریم ها 
مطرح و پیش بینی ها الزم در این زمینه انجام شده است، 
منتهــی این پیش بینی به دلیل رســیدن به توافق بوده 

است نه به دلیل احتمال عملی شدن آن.
بنابراین هیچکدام از اعضای 1+۵ و ایران این احتمال 
را نمی دهند که تحریم ها بازگردد، از سویی دولت جدید 
آمریــکا نیز بر مبنای نص برجام، تحریم های هســته ای 
ایــران را در 19 ماه مه امســال تعلیق یــا به اصطالح 

خودشان waive کرده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: ولی اهلل سیف رییس کل بانک مرکزی در جلسه غیر علنی روز سه شنبه مجلس توضیحاتی در مورد نحوه پرداخت پول سپرده گذاران موسسات اعتباری بیان کرد. 
حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید خدری در گفتگو با ایرنا با اشاره به جلسه غیر علنی امروز مجلس گفت: ولی اهلل سیف رییس مدیر کل بانک مرکزی برای ارائه توضیحاتی درباره موسسات اعتباری 
از جمله آرمان، کاسپین و فرشتگان در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسالمی حضور یافت. وی افزود: سیف در این جلسه بیان کرد که پول سپرده گذاران تا سقف ۵0 میلیون تومان بدون سود در حال 
پرداخت است که به مروردریافت می کنند. این عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: این موضوع شامل نزدیک به 93 درصد سپرده گذاران این موسسات می شود. نماینده مردم بوشهر در مجلس 
تاکید کرد: سیف در این جلسه بیان کرد که در مرحله دوم نیز پول سپرده گذاران تا سقف 100 میلیون تومان به آنان پرداخت خواهد شد.  خدری افزود: در این جلسه جمعی از نمایندگان توضیحاتی را 

در مورد وضعیت این موسسات اعتباری بیان کردند و خواهان رسیدگی هر چه سریعتر به وضعیت آنان شدند.

آخرین خبر 

توضيحات سيف 
درباره موسسات 
مالي در جلسه 
غيرعلني مجلس

حاشيه بازار 

عضو کمیســیون عمران مجلس، با تاکید بر اینکه کاهش قدرت خرید مردم 
علت افزایش خرید و فروش و اجاره واحدهای چندســال ساخت است، گفت: 
ساخت ســاالنه یک میلیون واحد مسکونی می تواند عالوه بر ساماندهی بازار 
مسکن نرخ ها را به مرز تعادل نزدیک کند. سید احسن علوی در گفتگو با خانه 
ملت، با اشاره به خرید و فروش و اجاره واحدهای چندسال ساخت در ماه های 
اخیر، گفت: کاهش توان مالی مردم عامل اصلی کم شــدن تقاضا برای خرید 
و اجاره واحدهای نوســاز است. وي از راکد شــدن معامالت مسکن و کاهش 
نیافتن نرخ ها در این بازار در نتیجه عدم همکاری بانک ها در ارایه تسهیالت 
ارزان و موفق نشدن طرح مسکن مهر در برخی مناطق انتقاد کرد و افزود: بازار 
داغ اجاره بها نتیجه سیاســت هایی اســت که خرید و فروش مسکن را دشوار 
کرده اســت. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید ساالنه یک 
میلیون واحد مســکونی در کشور تولید شود، گفت: تنها راه مقابله با نرخ های 
باال در بخش مســکن این است که عرضه واحد مسکونی افزایش یابد تا به این 
ترتیب رشد قیمت ها در نتیجه کمبود واحدهای مسکونی متوقف شود. علوی 
با اشــاره به اینکه در حال حاضر تورم از مرز 12 درصد گذشته است، تصریح 
کرد: متاســفانه افزایش نرخ تورم تاثیر مســتقیم بر نرخ اجاره بها داشته و با 
روندی که تورم در پیش گرفته احتمال رشــد مجدد و تاثیر آن بر نرخ مسکن 
بســیار است که در این صورت تمایل به خرید واحدهای چند سال ساخت باز 

هم روندی صعودی را تجربه می کند.

شكل گيري جریان تخریبی عليه دولت درباره قرارداد توتال

تولید نفت در زمســتان9۵ در حدود 3میلیون و 909هــزار و صادرات 2میلیون و 
31۶هزار بشــکه بوده اســت. تازه ترین گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که 
تولید نفت فاصله ای اندک دارد تا 4 میلیون بشکه در روز شود. به گزارش خبرگزاری 
خبرآنالین، دولت یازدهم در بخش انرژی چه عملکردی داشته است؟ این را می توان 
در تازه ترین گزارش بانک مرکزی ارزیابی کرد. براساس هشتاد و هفتمین نماگرهای 
اقتصادی بانک مرکزی مربوط به ســال 9۵، تولید نفت 1۶.4 درصد و صادرات نفت 
41.3 درصد افزایش یافته اســت. به این ترتیب در سال 9۵ روزانه 3 میلیون و 7۶1 
هزار بشــکه نفت تولید و 2 میلیون و 224 هزار بشــکه نفت صادر شــده است. این 

نشان از آن دارد که تولید نفت تا رقم 4 میلیون بشکه در روز فاصله ای اندک دارد.
این در حالی اســت که این آمارها در سال های قبل به گونه ای دیگر بود. در سال 
94 تولید نفت ۵.۵ درصد و صادرات 9.7 رشــد داشته است. بنا به این آمارها، میزان 
تولیــد نفت در ســال 94 روزانه 3 میلیون و 231 هزار بشــکه و صادرات نفت یک 
میلیون و ۵74 هزار بشکه بوده است. در سال 93 اما تولید نفت 3 میلیون و ۶3 هزار 
بشــکه و صادرات نفت یک میلیون و 43۵ هزار بشکه در روز گزارش شده بود؛ این 
در حالی اســت که در سال 92 روزانه 3 میلیون و 481 هزار بشکه نفت تولید و یک 

میلیون و ۶8۵ هزار بشکه نفت صادر می شد.
گزارش بانک مرکزی از عملکرد بخش نفت در زمستان 9۵ البته چهره ای متفاوت 
را نشان می دهد؛ به نحوی که تولید و صادرات نسبت به فصول قبل منفی شده است. 
دلیل این اتفاق به نظر می رســد بی ارتباط توافق اوپک در آذر 9۶ برای کاهش تولید 
نفت نباشــد. سازمان کشــورهای صادرکننده نفت آذرماه سال گذشته برای کاهش 
تولید نفت خود معادل 1.2 میلیون بشکه در روز به توافق رسید. به این ترتیب، با این 
کاهش، میزان تولید نفت روزانه  این ســازمان باید به 32 میلیون و ۵00 هزار بشکه 
کاهش می یافت. براساس گزارش بانک مرکزی، تولید نفت در زمستان 9۵ در حدود 
3 میلیون و 909 هزار بشــکه و صادرات 2 میلیون و 31۶ هزار بشــکه بوده در روز 
بوده است. این در حالی است که در پاییز 9۵ میزان تولید نفت 3 میلیون و 9۶3 هزار 
بشکه و صادرات نفت 2 میلیون و 42۶ هزار بشکه اعالم شده بود. اما در کل عملکرد 

4 فصل سال 9۵، از مثبت شدن تولید و صادرات نفت حکایت دارد.

رخداد 
تولید نفت در آستانه ۴ میلیون بشکه در روز

 کاهش چشمگیر عرضه 
میوه های خارجی

رئیس اتحادیه میوه و سبزی 
از کاهش شــدید عرضه میوه 
های ممنوعــه خارجی در بازار 
خبر داد و گفت: وفور تولیدات 
داخلی باعث شده عرضه میوه 
های فرنگــی در بازار کاهش 
یابد. ســید حسین مهاجران در 
آخرین  دربــاره  مهر  با  گفتگو 
های  میــوه  توزیع  وضعیــت 

ممنوعــه خارجی در بازار اظهارداشــت: در حال حاضر عرضه ایــن میوه ها در بازار 
کاهش بســیار زیادی یافته اســت. وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها 3 قلم میوه 
ممنوعه خارجی در بازار خرید و فروش می شــود، گفت: ســیب فرانسوی، آووکادو 
ترکیه و لیموترش بزریل، آفریقا، مصر و ترکیه از جمله میوه هایی هســتند که هنوز 
بــه صورت غیرمجاز در بازار ما عرضه می شــوند. مهاجــران در بخش دیگری از 
ســخنان خود با اشاره به افزایش چشــمگیر قیمت پیاز در بازار، اظهارداشت: قیمت 
هرکیلوگرم پیاز با کیفیت در حال حاضر بین 3000 تا 3۵00 تومان و پیاز با کیفیت 
پایین تر کیلویی 2800 تومان است. وی درباره اینکه چه زمانی شاهد کاهش قیمت 
ایــن محصول در بازار خواهیم بود، گفت: در حدود 1۵ تا 20 روز آینده که محصول 
جدید وارد بازار شود قیمت این محصول افت می کند اما درباره میزان کاهش قیمت 
آن فعال نمی توان اظهارنظری کرد. مهاجران افزود: مناطقی مانند شــیراز و  حاشیه 
شــهر تهران نقاطی هستند که آنجا پیاز کشت می شود و این محصوالت در حدود 
20 روز آینده وارد بازار خواهند شد. وی درباره افزایش قیمت سیب زمینی نیز گفت: 
ســیب زمینی افزایش قیمتی نداشته و هم اکنون قیمت هرکیلوگرم از آن بین 800 

تا 1800 تومان است.  

نگرانی سرمایه گذاران معادن از جریمه  شدن توسط بانک های آمریکا

رییس اتاق تهران گفت:»ویژگی هایی که 
وزرای انتخابی باید داشــته باشند، شایسته 
ساالری، جوانگرایی، پاسخگویی به انتظارات 
مــردم، حاکمیت قانون، شــفافیت و جریان 
آزاد اطالعات و مســئولیت پذیری است.« به 
گزارش خبرآنالین، مسعود خونساری، رییس 
اتاق بازرگانی تهران گفت:» دولت یازدهم تا 
کنون توفیقات خوبی داشــته اســت. از بین 
بردن و حل کردن خطاهای دولت نهم و دهم 

زمان زیادی می برد، اما دولت توانسته با اعمال 
سیاست های درست تا اندازه ای بی ثباتی را 
برطرف کند و آرامش نسبی را در اقتصاد کشور 
ایجاد کند.« خوانساری عنوان کرد:»دولت می 
تواند از این ســرمایه اجتماعی به عنوان ابزار 
اصلی برای چالش ها استفاده کند و اگر از این 
سرمایه استفاده نکند با مشکل در آینده رو به 
رو می شود.انتظار می رود دولت جدید بتواند 
اعتماد جامعــه را بیش از پیش جلب کند و 

در این راســتا چیدمان کابینه جدید بسیار 
موثر اســت.« رییس اتاق تهران بیان کرد:» 
چیدمان کابینه بسیار مهم است. ویژگی هایی 
که وزرای انتخابی باید داشته باشند، شایسته 
ساالری، جوانگرایی، پاسخگویی به انتظارات 
مــردم، حاکمیت قانون، شــفافیت و جریان 
آزاد اطالعات و مســئولیت پذیری است. در 
دولت اول و دوم بعد از اتقالب میانگین سنی 
وزرا ۳۸ الی ۳۹ ســال بود اما در حال حاضر 

میانگین ســنی به ۶2 سال رسیده است.  به 
نظر می رسد دولت باید به سمت جوانگرایی 
وزرای خود حرکت کند.« وی افزود:» از طرف 
دیگر یکی از مشــکالتی که به دولت گرفته 
می شود، شجاعانه تصمیم نگرفتن است که 
اگر کابینه جوان شود، تصمیم گیری ها نیز 
شجاعانه خواهد شــد. وزرای کابینه باید به 
اقتصاد آزاد، رقابتی بودن فضا و باور به بخش 

خصوصی توجه کنند.«

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از صادرات 
شش میلیون تن فوالد در سال گذشته خبر داد 
و گفت: هفت طرح بزرگ فوالدی توانستند دو 
میلیارد یــورو فاینانس جذب کنند. به گزارش 
مهر، مهدی کرباســیان، معاون وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در برنامه گفتگوی ویژه خبری 
با تاکید بر اینکه معدن جایگاه ویژه ای در اقتصاد 
مقاومتی دارد، گفت: در کشور ما ۷۰ نوع ماده 
معدنی وجود دارد که در معادن بزرگ، متوسط 
و کوچک هستند. وی افزود: در سال ۹۴ بحران 
جدی در دنیا اتفاق افتاد که افت قیمت داشتیم 
و در نتیجه آن، معادن کوچک ما دچار مشکل 
شــدند. معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
ادامه داد: امسال قیمت محصوالت معدنی بهتر 
شــده؛ اما معادن کوچک باید تجمیع شوند و 
کنسرسیوم تشکیل دهند تا هزینه ها کاهش یابد. 
به گفته این مقام مسئول،  ۴ تا ۵ معدن بزرگ 

سنگ آهن و همین تعداد معدن بزرگ مس در 
کشور وجود دارد و بیشتر معادن کشور، کوچک 
و متوسط است. کرباسیان تاکید کرد: در ابتدای 
دولت یازدهم، صنایع معدنی کشور با مشکالت 
زیادی دســت و پنجه نرم می کردند که تالش 
کردیم و بسیاری از این مشکالت رفع شود. وی 
خاطرنشــان کرد: در  ۷ طرح بزرگ فوالدی، 2 
میلیارد یورو فاینانس جذب شده است. رئیس 
ایمیدرو با اشــاره به وضعیت جذب ســرمایه 
گذاری خارجی در بخش معدن گفت: آلومینیوم 
جنوب، یک میلیارد دالر فاینانس جذب کرده 
است؛ ضمن اینکه کنسرسیوم روی مهدی آباد 
نیز، یکی از شرکت های معتبر را برای سرمایه 
گذاری در کشور متقاعد کرده است. معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: تعامل جهانی 
و ارتباطات در جذب ســرمایه گذاری خارجی 
نقش بسزایی دارد؛ در این میان، سال ۹۴ با بیمه 

های مطرح دنیا رابطه اقتصادی و جابجایی پول 
را برقرار کردیم. کرباسیان در تشریح علل عدم 
حضور ســرمایه  گذاران در معدن گفت:  میزان 
استقبال بعد از برجام در بخش معدن و صنایع 
معدنی قابل توجه بــود؛ اما از تبعات احتمالی 
هراس داشتند. وی افزود: با اقدامات اخیر دولت 
و قراردادهای جدید، فضای خوبی برای استقبال 
خارجی ها برای سرمایه گذاری در کشور ایجاد 
شده است. به گفته این مقام دولتی، برای تکمیل 
طرح ها کمبود منابع وجود دارد و سیستم بانکی 
توان حمایت ندارد، دولت از سال گذشته حمایت 
ویژه ای را آغاز کرده است. وی در تشریح وضعیت 
تولید فوالد اظهار کرد: در زنجیره فوالد کشور در 
سال ۹1، دویست هزارتن فوالد صادر شد؛ ولی 
سال گذشته شش میلیون تن فوالد صادر شده 
است. کرباسیان گفت: حدود هفت میلیارد دالر 
و معــادل بیش از ۵۰ میلیون تن، کل صادرات 

معدنی کشور در سال ۹۵ بود. وی ادامه داد: در 
هشتاد سال گذشته، حدود یکصد هزار کیلومتر 
مربع کار اکتشاف معدن که اکثرا روباز نیز هستند، 
در کشور انجام شده است، در حالیکه در دولت 
یازدهم، بیش از 2۵۰ هزار کیلومتر مربع اکتشاف 
پهنه های معدنی صورت گرفت. وی افزود: در 
سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیون تن سنگ آهن 
و بیش از ۳۵۰ میلیون تن زغال سنگ و حدود 
۴۰ میلیون تن طال به ذخایر معدنی کشور اضافه 
شد. کرباسیان خاطرنشــان کرد: در اکتشاف 
و زیرســاخت، به جهت حجم زیاد و بزرگی آن 
باید دولت و مجلس هر دو کمک کنند. وی با 
اشاره به عقب ماندگی تجهیزات معدنی گفت: 
یکی از لطمات در حوزه معدن از تحریم ها، نبود 
تکنولوژی و فرآوری بود که در یک سال و نیم 
گذشــته از تکنولوژی روز استفاده می کنیم و 

توانمندی ها افزایش یافته است.

مجید سلیمی بروجنی

در طی چند ماه اخیر شــاهد تشــدید شــایعات درباره 
وضعیت نظام بانکی و ورشکستگی برخی موسسات مالی 
و اعتبــاری و بانک ها بودیم. در پــی باال گرفتن این گونه 
شایعات، برخی ســپرده گذاران این موسسات و بانک ها با 
هجوم به آنها، خواســتار پس گرفتن سپرده هایشان بودند. 
این روزها خبرهای خوبی از گشایش های اقتصادی ایران 
بعد از توافق هسته ای و برجام شنیده می شود. در روزهایی 
که اخبار خــوش انعقاد قرارداد با شــرکت های اروپایی و 
بزرگ جهانی، اقتصاد ایران را امیدوارتر به آینده روشــن 
می کند، شــنیدن اخبار و شــایعات پیرامون بحران نظام 

بانکی، می تواند خطر بزرگی محسوب شود.
چند سالی است که بانک ها موسسات مالی چهره شهرها 
را شــبیه خود کرده اند و بیشــتر از هر فروشگاه دیگری، 
نمادهای اقتصادی و بانکی به چشــم می آیند. ســودهای 
باالی بانکی »حتی تا 30 درصد « در یک دهه گذشــته 
حدود 2۵0 هزار میلیارد را جذب موسسات مالی و اعتباری 
غیرمجاز کرده؛ تا جایی کــه نزدیک به 20 درصد از کل 
نقدینگی کشــور فقط در اختیار همین موسسات با 7 هزار 
شــعبه آنها در سراسر کشــور قرار دارد. بنابر اعالم بانک 
مرکزی، 8۵ موسســه مجاز فعــال و 20 بانک غیردولتی 
در بــازار پول ایران حضور فعال دارند. جدای از این ها، نام 
دو بانک قرض الحســنه معتبر نیز در سایت بانک مرکزی 

دیده می شود.
براساس گزارش ها، میزان کل تسهیالت اعطایی شبکه 
بانکی به حدود 9۵0 هزار میلیارد تومان می رســد. با این 
حال، حدود 4۵ درصد از منابع بانک ها قفل شــده اســت. 
بخش عمده ای از نقدینگی بانک ها در بخش ســاختمان 
قفل شــده که شــاید به این زودی ها آزاد نشود. از طرف 
دیگــر، معوقات بانکــی و بدهی های بانک هــا به بانک 
مرکزی و بدهی دولت به بانک ها، یک کالف ســردرگم 
را در نظام بانکی ایران به وجود آورده اســت. متاســفانه 
موسســات مالی و اعتباری غیرمجاز توســط کسانی اداره 
می شود که هیچ گونه صالحیت علمی و فنی برای مدیریت 
این امور نداشــته اند. معموال موسســان این موسسات، از 
پشتوانه سیاســی برخوردار بوده که توانسته اند با دور زدن 
قانون و عدم تمکین آن، در سراســر ایران شــعبه زده و 

سرمایه میلیون ها نفر را جذب کنند.
امروز به واســطه حضور پررنگ مردم در شــبکه های 
اجتماعی و باالتر رفتن ســطح آگاهی آنها، حساسیت ها به 
اخبار ورشکســتگی موسســات مالی و اعتباری و بانک ها 
بیشتر از گذشته شده اســت. این حساسیت بیشتر موجب 
شــده که اعتماد به برخی از موسســات غیرمجوزدار که 
فعالیت گســترده ای نیز دارند، کمتر شــده و یک حرکت 
جمعی خودجوش برای بازپس گیری ســپرده ها آغاز شود. 
مقامات بانک مرکزی ســخن از ادغــام به عنوان راه حلی 
برای حل مشکالت سیســتم بانکی به میان آورده اند. در 

مورد ادغــام ثامن، مهر اقتصاد و کوثــر، ادغام به خودی 
خود می تواند یک راه حل باشد، اما انتشار خبر هیجانی اش 
می تواند روی سپرده گذاران اثر معکوس بگذارد؛ همان گونه 
که طی چند هفته اخیر دیدیم که پس از انتشــار این خبر، 

بسیاری از سپرده گذاران به موسسات حمله ور شدند.
آنچه نگران کننده اســت، نحوه برخورد بانک مرکزی با 
این موضوع مهم اســت. مجبور کردن بانک های بزرگ تر 
به پذیرش موسسات مشــکل دار و انتقال مشکالت آنها، 
راه حل مناســبی برای مواجهه با این موسســات نیست. 
بانک مرکزی در انتخاب هیات مدیره بانک ها و موسسات 
اعتبــاری به احــراز صالحیت می پــردازد. الزمه انتخاب 
مدیران بانکی، آشــنایی آنها با مفاهیم مدیریت ریســک 
و از جملــه مدیریــت منابع و مصارف اســت که یکی از 
اصلی تریــن دغدغه هــای بانکــداری مدرن اســت. ذ از 
ســویی تاکید زیادی بر روی بــه روز بودن دانش مدیران 
در زمینه مدیریت ریســک وجود ندارد و بیشــتر به بحث 
سابقه مدیران و آشنایی با قوانین و مقررات ورود می کنند. 
بانــک مرکزی باید رفتار ســخت گیرانه تری هم در تایید 
صالحیت مدیران و هم در ادامه فعالیت آنها داشــته باشد. 
اگر مدیران بانکــی تخلفی در زمینه پرداخت نرخ ســود 
علی الحســاب انجام دادند، باید فورا رســیدگی و جرایمی 
حتی تا مرحله تعلیق برای آنها در نظر گرفته شود. مدیرانی 
که به دنبال جذب ســپرده بدون رعایت ضوابط مدیریت 
ریسک نقدینگی باشند، با ایجاد رقابت نرخ سود و افزایش 

احتمال ورشکســتگی خود، قطعا کل سیستم بانکی و در 
نتیجه سیستم اقتصادی کشور را مختلف می کنند. تجربه 
نشان داده در بیشــتر مواقع، بحران بانکی قبل از این که 
کشورها به یک اجماع سیاســی برای تغییرات ساختاری 
ضروری در نظام بانکی خود برســند، اتفــاق می افتد. در 
یک بحران بانکی، سپرده گذاران، وام دهندگان به بانک ها 
و صاحبان ســرمایه بانک ها، همه به دنبال نجات سرمایه 
خود و خروج از بانک ها هســتند.  یک بانک به تنهایی و 
بدون عکس العمل ملی می تواند ورشکست شود، اما زمانی 
که بخش بزرگی از سپرده ها در نظام بانکی درگیر هستند، 
مشکل سیســتماتیک می شود و احتمال فلج شدن اقتصاد 
زیاد می شود. در این گونه شــرایط دولت ها چاره ای به جز 
دخالت مســتقیم در این ماجرا ندارند و معموال راه حل های 
موجود، پرهزینه و سخت هســتند. ما باید از تجربه سایر 
کشــور در این حوزه به خوبی اســتفاده کنیم. باید ببینیم 
کشورهایی که از ما پیشرفته تر هستند و بانکداری مدرن را 
زودتر از ما شروع کرده اند، در برخورد با این مشکالت چه 

تدابیری اندیشیده اند.  
دولت ها نباید از نقش خود در بروز این گونه بحران ها به 
سادگی بگذرند. تا زمانی که کسری بودجه وجود دارد و تا 
وقتی دولت بر آن باشد که تعهدات پایان ناپذیر را از منابع 
بانک ها تامیــن کند و تا زمانی که نپذیرد که بانک ها باید 
به فکر سود و زیان خود باشند، مشکالت همچنان بر جای 

خود باقی خواهند ماند.

راه نجات از بحران  بانکی

              جنجال قرارداد با غول نفتي فرانسه تا کی ادامه دارد؟

کابینه جوان شود، تصمیم گیری ها شجاعانه می شود
پیشنهاد ترکیه برای 

انتقال گاز ایران به اروپا 
به صرفه نیست

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با اشاره 
به پیشنهاد ترکیه برای انتقال گاز ایران به اروپا اظهار 
کرد: این پیشنهاد برای ایران مقرون به صرفه نیست. 
امیرحسین زمانی نیا در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه 
مذاکرات با ترکیه برای انتقال گاز ایران از طریق این 
کشور به اروپا درحال انجام است، افزود:مذاکرات در 
این مورد در حال انجام اســت اما یک ایده است که 
برای ما در شــرایط فعلی به دلیل قیمت بین المللی 
گاز اقتصادی نیســت. از سوی دیگر در حال حاضر 
موجودی گاز اروپا بیشتر از نیازی که به گاز دارد است. 
در واقع عرضه گاز در اروپا بیشتر از نیاز اروپا است. وی 
تاکید کرد: قیمت های جهانی گاز  پایین اســت و با 
توجه به هزینه انتقال این پیشنهاد برای ایران مقرون 
به صرفه نیســت. در حال حاضر همه همسایه های 
ایران نیازمند گاز هستند. از عراق گرفته تا پاکستان، 
عمان، امارات، کویــت و ... و تولیدات گاز ایران هم 
به تدریج زیاد می شــود و می تواند بازارهای منطقه 
را هدف صــادرات خود قرار دهد. پیش از این اعالم 
شده بود ترکیه پیشنهاد کرده گاز ایران از خاک این 
کشور به اروپا منتقل شود. شرط ایران برای انعقاد این 
قرارداد سه جانبه این است که گاز ایران مستقیما به 
اروپا ارسال شده و در ترکیه مصرف نشود. معاون وزیر 
نفت در ادامه در مورد عالقه هندی ها به مشارکت در 
توسعه میدان گازی فرزاد نیز توضیح داد: مذاکرات با 
هندی هــا در مورد میدان گازی فرزاد همچنان ادامه 
دارد اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. گاز پروم 
هنوز مطالعات خود را در مورد میدان گازی فرزاد بی 

نهایی نکرده است.

حل بحران بانکی اجماع سیاسی می خواهد؟


