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اقتصاد

منسوخ شدن سیستم
برابرسازی واحد
پول با طال در دنیا

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ،گفت :سیستم برابری واحد پول با طال در دهههای اخیر تقریبا در دنیا منسوخ شده و دیگر دولتها حجم پولی را که در بازار دارند با طال برابرسازی نمیکنند .علی اکبر کریمی در
گفتگو با خانه ملت ،با اشاره به مصوبه هیات وزیران برای تبدیل واحد پولی از ریال به تومان ،گفت :براساس قانون پولی و بانکی کشور یک ریال به عنوان واحد پول کشور ضریبی از میزان خاصی طال تعریف شده است،
اما سیستم برابری واحد پول با طال در دهههای اخیر تقریبا در دنیا منسوخ شده است و دیگر اینگونه نبوده که دولتها حجم پولی را که در بازار دارند با طال برابرسازی کنند .وی با بیان اینکه دولتها باید پشتوانههای
قانونی برای حجم پول در بازار تامین کنند ،افزود :این پشتوانه ذخایر طال ،داراییهای خارجی و منابع ارزی دولتی و همچنین اعتبار عمومی و کلی دولتها بوده که پشتوانه پول رایج در هر کشوری محسوب میشود.
کریمی ادامه داد :مصوبه هیات دولت باید در قالب یک الیحه به مجلس ارسال شود و تصمیم نهایی درباره آن اخذ شود و به لحاظ منطقی الزامی نبوده که تمام پولهای موجود از بازار جمع آوری و تعویض شود که باید
این فعالیتها به صورت تدریجی انجام شود.

سریال ناتمام تعطیلی کارخانهها بخاطر حکم توقیف اموال

سریال ناتمام کارخانه روغن نباتی جهان اینبار به دلیل
توقیف اموال کارخانه توســط تعدادی از کارگران اخراجی
کابــوس بیکاری را به واقعیت تبدیــل کرد .پس از تعدیل
نیروی سال قبل تقریبا  ۱۳۵نفر در کارخانه مشغول بودند
که در نتیجه اســتعفای چند نفر دیگر در نهایت  ۱۲۵نفر
در کارخانه مشغول به فعالیت بودند که پس از تعطیلی در
حال حاضر فقط پنج یا  ۶نفر به عنوان نگهبان آن هم برای
نگهداری از اموال مشغول به فعالیت هستند .به گفته یک
منبع آگاه حدود  ۱۶۰تن از روغن کارخانه توسط کارگران
توقیف شــده اســت .این کارخانه که روزی با  ۶۰۰کارگر
چرخ تولید روغن نباتی را به گردش درمیآورد با تعطیلی و
تعدیل نیروهای مکرر به کمتر از  ۱۵۰کارگر رسیده بود و با
ظرفیتی محدود به تولید میپرداخت.
تعــدادی از کارگران روغن نباتی جهــان که در آذر ماه
سال گذشته از کارخانه اخراج شده بودند برای گرفتن حق
و حقوق خود از ســنوات گرفته تا حق بیمه راه به ســوی
مراجع قضایی در پیش گرفتند و با اخذ حکم توقیف اموال،
دست به خارج کردن مقادیری روغن از این کارخانه زدند.
مســئوالن این کارخانه نیز با تعطیلکردن کارخانه باز هم
کابوس بیکاری کارگران را به واقعیت تبدیل کرد تا اندک
نیروهای باقیمانده نیز خانهنشــین شوند .ناصر فغفوری،
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زنجان نیز
در مورد تعطیلی کارخانــه روغن نباتی جهان گفت :بعد
از ظهر امروز استانداری برای بررسی وضعیت این کارخانه
تشکیل جلسه میدهد و نتیجه قطعی برای تعیین تکلیف
آن از طریق مسئوالن استانداری اعالم میشود .وی دلیل
تعطیلی این بار کارخانه را توقیف اموال توســط  ۲۶کارگر
سابق این کارخانه عنوان کرد و افزود :البته این کارخانه به
طور معمول بعد از یــک دوره کاری نزدیک به یک هفته
تعطیل میشــد ،اما اینبار به دلیل مشکل به وجود آمده
تعطیلی آن به بیش از  ۱۰روز به درازا کشید.
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زنجان با
اشاره به اینکه تمام تالش خود را برای بازگشایی کارخانه
روغــن جهان انجام میدهیم ،تصریح کــرد :مواد اولیه در
این کارخانه موجود اســت و تــاش میکنیم تا به چرخه
تولید بازگــردد .وی با بیان اینکه ضعفهای مدیریتی نیز
در تعطیلیهــای این کارخانه دخیل اســت ،ابراز کرد :در

هادی حقشــناس کارشــناس اقتصادی میگوید:
«زمانیکــه دولت در اقتصاد کشــور دخالت میکند،
نباید انتظار رشــد بخش خصوصی و به تبع آن رشد
اقتصادی مستمر در اقتصاد باشیم ».هادی حقشناس،
در گفتگو با خبرآنالین با بررســی عملکرد اقتصادی
دولــت در بخش یارانهها طی چهار ســال گذشــته،
اظهارداشــت«:یک مقایسه ســاده از میزان پرداخت
یارانهها از آذرماه  ۸۹تا ابتدای سال  ۹۵نشان میدهد
کــه تقریبا پرداخت یارانهها دو برابــر بودجه عمرانی
بوده اســت ».او ادامه داد«:در بررسی دقیقتر به این
نتیجه میرسیم که میزان یارانه پرداخت شده در سال
گذشــته ،رقمی در حدود  ۴۲الی  ۴۳میلیارد تومان
بوده که معادل بودجه عمرانی یکســال کشور است؛
البتــه با این توضیح که دولت ســال گذشــته بخش
عمده از منابع بودجه عمرانی را به دلیل کمبود منابع
نقدی ناچار در قالب اســناد اوراق بهادار تسویه کرده
اســت .حال آنکه این کار ،نوعی اســتقراض محسوب
میشــود و به عبارت ســادهتر شــاید به اندازه نصف
یارانه سال گذشــته ،پول نقد به پیمانکاران یا بودجه
عمرانی پرداخت شده باشد .بنابراین با این روند حتما
دولت نمیتواند پروژههای نیمهتمام کشور را به پایان

پایان بررسی قرارداد
نفتی ایران و توتال در
کمیته ویژه مجلس

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ،از پایان بررسی
شــکلی و محتوایی قرارداد نفتی ایــران و توتال در
کمیته ویژه بــا قوانین و منویــات ١٥گانه خبر داد.
اســداهلل قرهخانی در گفتگو با خانه ملت ،با اشاره به
بررسی محتوای قرارداد ایران و توتال در دفتر رئیس
مجلس شــورای اسالمی ،گفت :براســاس ماده 15
قانــون نفت هر قراردادی که بــرای مدت بیش از 5
سال منعقد شــود باید به صورت محرمانه به مجلس
ارســال شود ،لذا قرارداد نفتی بین ایران و توتال پس
از انعقاد به مجلس ارســال شــد و رئیس مجلس نیز
کمیته ویژهای برای بررســی این قرارداد تشکیل داد.
وی افزود :کمیتهای که از ســوی دکتر الریجانی به
این منظور تشکیل شــد مرکب از افراد صاحب نظر
در مباحث حقوقی ،قراردادها ،مالی ،فنی و مدیریتی
بود .قرهخانی با اشاره به روند بررسی قرارداد توتال در
کمیته ویژه ،ادامه داد :این قرارداد توسط کمیته ویژه
به دو صورت بررسی شد؛ نخست به صورت شکلی و
انطباق آن با قوانین نفــت ،مصوبات هیات وزیران و
محورهای  15گانه برای رعایت در الگوی قراردادهایی
نفتی و همچنین سایر قوانین مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه سپس قرارداد به صورت محتوایی و
بند بند با قوانین انطباق داده شد ،یادآور شد :سواالت
متفرقه در رسانهها ،اظهار نظرها و ابهامات کارشناسان
و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس نیز در بررسی
محتوایی این قرارداد مد نظر و مورد بحث و بررســی
قرار گرفت .ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلس
تصریح کرد :کمیته ویــژه جمعبندی نهایی خود به
همراه پیشنهادات را در اسرع وقت به رئیس مجلس
اعالم میکند.

پشت پرده تعطیلی کارخانه روغن جهان

وزارتخانه نیز موضوع این کارخانه بررسی شده و در استان
زنجان برای آغاز به کار دوباره آن جلسهای تشکیل میشود.
در همین ارتباط معاون امور صنایع سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان زنجان گفت :توقف فعالیت روغن نباتی جهان
ازســوی مدیریت این واحد ،به خاطر صدور حکم توقیف
برخی اموال این کارخانه بابت معوقات کارگری است .علی
کالنتری دراینباره بــه ایرنا گفت :به دلیل بدهیهای این
واحــد تولیدی به تامین اجتماعــی ،مقرری بیمه بیکاری
کارگران تعدیل شــده برقرار نشــده و صدور حکم توقیف
اموال کارخانه نیز در نتیجه پیگیری و شــکایت کارگران
تعدیل شده بوده اســت .این مسئول تاکید کرد :مشکل
پیش آمده در کارخانه روغن نباتی جهان به سوء مدیریت
و تدبیر این واحد صنعتی در تامین حقوق کارگران تعدیل
شده بر میگردد.
وی اضافه کرد :البته مشــکل اساســی کارخانه نباتی
جهان ،تعامل نداشــتن مدیریت این واحد با دستگاههای
دولتی بهویژه اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است چرا
که باید امور به نحوی تدبیر شــود که حقی از کارگر ضایع
نشود .وی ادامه داد :طی جلسهای برای رسیدگی به مسائل
کارخانه روغن نباتی جهان مقرر شــد تا به منظور برقرار
شــدن مقرری کارگران ،بدهی این واحد صنعتی به تامین
اجتماعی تقسیط شود.

کالنتری اظهار امیدواری کرد بنابر توافق انجام شــده ،
با پرداخت نخســتین قسط از اقساط بدهی کارخانه روغن
نباتی جهان به تامین اجتماعی ،مشکل مقرری بیمه بیکاری
کارگران تعدیل شده تا هفته آینده حل و فصل شود .معاون
امور صنایع سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زنجان
با بیان اینکه با حمایت دستگاههای دولتی ،کارخانه روغن
نباتی جهان مشکلی در تامین مواد اولیه برای تولید ندارد،
گفت :تصمیم به توقف فعالیت در این واحد تولیدی از سوی
مدیریت آن و در برابر صدور حکم توقیف برخی اموال این
کارخانه انجام گرفته است.
کارخانه روغن نباتی جهان یکی از برندهای شناخته شده
کشــور در حوزه تولید انواع روغن نباتی است که سال 92
توســط هلدینگ 'کف و داروگر' خریداری شــد .به گفته
معاون امور صنایع سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
زنجان در زمان واگذاری این واحد ،شــمار شاغالن در این
کارخانه نزدیک 400نفر بود که این میزان تا دی ماه سال
 92به حدود  220نفر رسید .کالنتری افزود :از تعداد افراد
شــاغل باقیمانده 80 ،نفر دیگر نیز تعدیل شدند که با پی
گیریهای انجام شده از سوی استانداری زنجان ،حقوق و
مزایای آنان تا پایان اسفند سال گذشته پرداخت شد .وی
اضافه کرد :در مدت یکی دو هفته گذشته در خالل پیگیری
تامین حقوق کارگران تعدیل شده ،حکم تعدادی از کارگران

بخشخصوصی ،ناجی تدوام رشد اقتصادی ایران

برساند».
یارانههای کمرشکن بودجه
این کارشــناس اقتصادی یادآورشــد« :شاید برخی
بگویند که چــرا دولت در هزینههــای خود از جمله
هزینههای جاری صرفهجویــی نمیکند؟ باید گفت،
بیــش از  ۷۰الــی  ۸۰درصد از حجــم بودجه جاری
کشــور را حقوق کارکنان یا هزینه نگهداری اداری در
برمیگیرد .یعنی نمیتــوان در بودجه جاری تعدیلی
صورت بگیرد ،مگر اینکه دولت ،تعدیل نیروی انسانی
و تعدیل نیروی ســازمانها را انجــام دهد .آن هم با
توجه به وضیعت نرخ بیکاری دورقمی کشــور طبیعتا
تعدیل به این راحتیها قابل انجام نیســت ».او عنوان
کرد «:به هر حال از  ۲۴میلیون خانوار ایران  ۵میلیون
خانوار یا در قالب بازنشستگی یا در قالب شاغل حقوق
بگیر دولت دســتهبندی میشوند؛ دولت حجیم است
و برای اینکه کوچک شــود ،نیاز به برنامه میان مدت
جدی دارد ».حقشــناس اظهــار کرد«:برنامه اعطای
یارانه نقدی هم موضوعی اســت که به نظر میرسد،
دولت تصمیم ندارد که این بخش را از بودجه هرسال
کشــور حذف کند ،اما قاعدتا این شیوه پرداخت یعنی
پرداخت یارانه بین پولدار و بیپول هم هزینهبر است.

ادامه این پرداخت نه بر اســاس هدف و فلسفه اصلی
هدفمندســازی یارانه و نه برای جامعه مفید اســت».
او پیشــنهاد کرد« :بهتر است ،دولت اقشار آسیبپذیر
جامعه که عمدتا تحت پوشش کمیته امداد ،بهزیستی
یــا نهادهای امــدادی و حمایتی هســتند و بهعالوه
بازنشســتگانی که پایینتر از خط فقر حقوق دریافت
میکننــد را شناســایی کنــد و به این اقشــار یارانه
پرداخت کند و سایر اقشار را بر اساس مصوبه مجلس
حذف کند .چون شیوه فعلی قابل دوام نخواهد بود».
واگذاری امور به مردم
حقشــناس در ادامــه دربــاره موانــع توســعه
خصوصیسازی در کشور هم گفت«:بودجه کل کشور
در سال  ۹۶رقمی معادل کل تولید ناخالص ملی است؛
مفهموم ســاده این است که سهم بخش خصوصی در
اقتصاد ایران ناچیز اســت ».او ادامه داد«:تا زمانیکه
دولتها دســت از ســر اقتصاد برندارند ،تا زمانی که
دولتها بخواهند برای اقتصاد تعیین و تکلیف کنند به
طوری که بگویند در اقتصاد چه تولید شود چه تولید
نشود ،به چه قیمتی خرید شود و به چه قیمتی فروش
برود ،نباید انتظار تحول در اقتصاد را داشــت و بخش
خصوصی توانمند را در اقتصاد ایران شاهد بود».

عضو کمیســیون انرژی اتــاق بازرگانی
گفــت« :دادن یارانه به بنزین و گازوئیل در
شــرایطی که موجب آلودگی هوا و ترافیک
شهرها میشود اصال کار عاقالنه ای نیست».
سیدحمید حســینی ،کارشناس انرژی در
گفتگو با خبرآنالین گفت« :هر کاالیی که
به قیمت واقعی در بازار عرضه نشود ،تعادل
بازار را بهم میریزد؛ایــن اتفاق در کاالیی
مثل بنزین ا و گازوییل رخ داده اســت ».او

حاشیه بازار

بار دیگر تورم نقطه به نقطه ت کرقمی شد

صادر شده که به توقیف اموال در کارخانه منجر شده است.
روغن نباتی جهان در روزهای پایانی سال گذشته بر اساس
ادعای مالک کارخانه در اثر بروز مشــکالتی در تامین مواد
اولیه تعطیل شد و در پی این تعطیلی ،کارگران این واحد
صنعتی به خاطر از دست دادن شغل خود چند مرتبه مقابل
استانداری زنجان تجمع کردند .فروردین امسال با برطرف
شدن مشکل تامین مواد اولیه ،کارخانه روغن نباتی جهان
فعالیــت خود را با تعدیل حدود  80نفر از نیروی کار خود
از سرگرفت .پیش از این دبیر انجمن روغن نباتی با تشریح
دالیل تعطیلی کارخانه روغن جهان ،گفت :در حال حاضر
صنعت دارای برنامه میانمدت و یا بلندمدت نیست و همین
مسئله باعث شده تا مشکالتی در بخش تولید ایجاد شود.
داریوش محمودی اظهار داشت :کارخانه روغن جهان یکی
از قدیمیترین کارخانههای کشــور است که با مشکالتی
مانند عدم به روزرسانی تکنولوژی تولید ،کمبود نقدینگی و
تامین سرمایه مورد نیاز روبهرو شده است .وی ادامه داد :در
سال  94حدود  35هزار تن روغن نباتی در کارخانه جهان
به تولید رسید که این رقم در سال  95به  12هزار تن رسید
و به طور متوســط تولید این کارخانه ماهانه هزار تن بوده
است که تفاوت زیادی با تعطیلی ندارد.
دبیــر انجمن روغن نباتی با بیــان اینکه کارخانه جهان
گزارشــی در مورد تولید سال جاری خود به انجمن روغن
ارائه نکرده است ،گفت :باید از کارخانههای قدیمی حمایت
شــود تا بتوانیم عالوه بر تامین نیاز داخل به صادرات نیز
بپردازیــم .محمودی توضیح داد :در حال حاضر  3میلیون
تن ظرفیت نصب شــده تولید روغن نباتی در کشور داریم
امــا فقط  1.5میلیون تن تولید میشــود که به اندازه نیاز
کشور است .وی ادامه داد :در چنین شرایطی امکان عرضه
700هزار تن روغن نباتی در بازار عراق برای ما وجود دارد
اما بازار این کشور در دست شــرکتهای ترکیهای است.
محمــودی ادامه داد :در ترکیــه دو برند مهم تولید روغن
وجــود دارد ،درحالیکه در ایــران  30کارخانه داریم که
صادرات آنها نیازمند ساماندهی است .وی با تاکید بر لزوم
به روزرسانی تکنولوژی تولید در کارخانههای داخلی ،گفت:
مدیران شــرکت روغن جهان برای حل مشکالتشان به ما
مراجعهای نداشتند اما این موضوع را از طریق وزارت صنعت
پیگیری خواهیم کرد.

این کارشــناس اقتصادی ادامه داد« :اگر اصل ۴۴
قانون اساســی که ســال  ۸۵بازنگری شد ،به معنای
واقعی اجرا میشد یقینا امروز وضعیت اقتصادی ایران
مطلوبتر از ســال  ۸۵به قبل بود ،در حالیکه بعد از
ابالغ این بازنگری شاخصهای اقتصاد ایران به سمت
نامطلوب شدن رفت».
مشاور معاون سازمان کشــتیرانی خاطرنشان کرد:
«ســال  ۸۵یک فرصت بی نظیر تاریخی در ایران بود
که دولت وقت به درستی از این فرصت استفاده نکرد.
امروز هم که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح است به این
معناست که کارها به مردم واگذار شود.
هر جا که به مردم کار واگذار شــود ،نتایج مطلوب
بدســت میآید .منظور از مردم در واقع همان بخش
خصوصی و سرمایه گذاران در کشور است ».این استاد
دانشگاه عنوان کرد« :یکی از حلقههای مفقوده اقتصاد
ایران این اســت که قانون اجرا شــود .امروزه قوانینی
که در خصوص حمایــت از بخش خصوصی داریم به
درســتی اجرا نمیشود؛ و مادامیکه قانون اجرا نشود،
فرقی نمیکند کــه نماینده بخش خصوصی در دولت
باشد یا در مجلس .مهم این است که مصوبات اجرایی
شود».

چرا سهمیهبندی بنزین پرهزینه است؟
ادامه داد«:در حال حاضر نباید دولت یارانه
را به مصرفکننده بدهد ،بلکه این یارانه باید
برای تولیدکننــده یارانه ای در نظر گرفته
شود .از ســوی دیگر یارانه دادن به بنزین
و گازوئیل در شــرایطی که موجب آلودگی
هوا و ترافیک میشــود اصــا کار عاقالنه
ای نیست .این منابع باید برای گسترش و
توســعه حمل و نقل عمومی صرف شود و
به محیط زیست و ترافیک کمک کند ».این
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کارشناس انرژی با اشاره به افزایش مصرف
بنزین در کشور گفت« :قرار بود مصرف به
اندازه همان  ۷۴الی  ۷۵میلیون لیتر در ماه
باشــد اما امروز میزان مصرف بنزین بیشتر
شــده اســت .حتی با افتتاح ستاره خلیج
فارس و افزایش تولید داخل ،باز هم میزان
مصرف افزایش یافته و به نظر میرســد در
آینده به مرحله افزایش واردات مجدد بنزین
خواهیم رسید ».این عضو هیات نمایندگان

اتاق تهران با تاکید بــر اینکه اجرای مجد
برنامه برنامه ســهمیهبندی بنزین کار پر
هزینه ای است ،گفت«:سهمیهبندی دوباره
بنزین و استفاده از کارت سوخت کار بسیار
هزینهبری اســت؛ از طرف دیگر کنترل آن
نیز سخت خواهد بود .سیستمها میتوانند
دچار مشکل شوند یا خطر هک شدن آنها
وجود دارد به همیــن دلیل راه حل کارت
سوخت راه حل معقولی به نظر نمیرسد».

براساس اطالعات بانک مرکزی ایران
تــورم  ۱۲ماهه منتهی به تیرماه ســال
جاری نســبت به  ۱۲ماهــه منتهی به
تیرماه ســال  ۱۳۹۵معادل  ۱۰.۳درصد
شــده اســت و تورم نقطهای تیرماه نیز
معــادل  ۹.۹درصــد بوده اســت .بانک
مرکزی ایران اعالم کرده اســت شاخص
بهــای کاالهــا و خدمــات مصرفی در
مناطق شــهری ایران طبق ســال پایه
 ۱۳۹۰مســاوی  ۱۰۰در تیرماه ســال
 ۱۳۹۶به عدد  ۲۶۶.۹رسیده که نسبت
به ماه قبل  ۰.۱درصد کاهش داشــته اســت .همچنین در شــاخص اشارهشده در
تیرماه ســال  ۱۳۹۶نســبت به ماه مشــابه ســال قبل معادل  ۹.۹درصد افزایش
یافته اســت .آمارهای بانک مرکزی نشــان میدهد تورم ساالنه گروه خوراکیها و
آشامیدنیها نســبت به ماه قبل  ۱.۵درصد کاهش یافته است و تورم نقطهای این
گروه  ۱۳.۶درصد است .همچنین تورم گروه دخانیات نسبت به ماه قبل  ۰.۵درصد
کاهش پیدا کرده و نســبت به ماه مشابه سال قبل  ۰.۲درصد افزایش یافته است.
همچنین تورم ماهانه در تیرماه برای گروه پوشاک و کفش  ۰.۲درصد ،مسکن ،آب،
برق و گاز و ســایر سوختها ۰.۵ ،درصد ،اساس لوازم و خدمات مورد استفاده در
خانه  ۰.۶درصد ،بهداشــت و درمان  ۰.۴درصد ،حمل و نقل  ۰.۷درصد ،ارتباطات
 ۰.۱درصد ،تفریح و امور فرهنگی  ۰.۷درصد ،تحصیل  ۰.۲درصد ،رستوران و هتل
 ۱.۴درصد و کاالها و خدمات متفرقه  ۰.۷درصد بوده است.

رخداد

معامالت ارزی؛ بدون محدودیت

بانک مرکزی تصمیــم دارد تا معامالت
ارزی را به صورت تدریجی به سمت انجام
از طریق «ســامانه معامالت ارزی» سوق
دهد تــا بلکه این بازار مکاره را به ســر و
ســامانی برســاند .بانک مرکزی ،هنوز به
این نتیجه نرســیده است که یک بار برای
همیشــه ،پرونده ارز چندنرخــی را ببندد و
دالرهای تک نرخــی را روانه معامالت و
بازار نماید .اما این تمام داســتان نیست و
بازار باید از طریقی ساماندهی شود .بازاری
که هر لحظه ممکن است تلنگری آن را بر
هم زند و دالر را با قیمتهای غیرواقعی و
ســوداگرایانه به دست مردم و متقاضیان برساند .به گزارش اقتصاد آنالین ،تمام اینها
در شرایطی اســت که هر تلنگری اگر بازار را به سمت نابسامانی و برهم زدن عرضه
و تقاضا پیش ببرد ،این تولید کشــور و مردم عادی هســتند که ضرر میکنند و نفعش
را تنها دالالن و ســودجویانی میبرند که منتظرند بازار را به دســت گیرند و همه چیز
را به نفع خود مصادره کنند .زمســتان پارســال بود که تلنگرها در بازار ارز ،بسیاری از
تولیدکنندگان و تاجران را نگران کرد و از سوی دیگر ،مردم عادی را هم در خریدهای
روزانه خود دچار مشکل نمود؛ در حالیکه به نظر میرسد اگر پرونده ساماندهی نرخ ارز
و حرکت به سمت تکنرخی کردن به سامانی برسد ،شرایط برای همه بهتر خواهد شد.
در حــال حاضر ،بانک مرکزی تالش کرده تا با راه اندازی ســامانه معامالت ارزی،
زمینهساز شــفافیت و بهبود وضعیت معامالت را فراهم سازد؛ به نحوی که قرار است
معامالت ارزی ،به تدریج به ســمت انجام از طریق این ســامانه پیش رفته و متناسب
با رشــد روابط کارگزاری ،فعالیتش گسترده شــود .در واقع ،سامانه خرید و فروش ارز
یا ســامانه معامالت الکترونیکی ،سامانهای اســت که بانکهای عضو بازار بین بانکی
ارز تهــران و بانــک مرکزی میتوانند عــاوه بر اعالم نرخ خریــد و فروش خود در
ســامانه مزبور ،اقدام به خرید و فروش کلیه اســعار مورد معامله در بازار بین بانکی به
نــرخ آزاد کند .آنگونــه که بانک مرکزی میگوید ،این ســامانه جزو پروژههای بانک
مرکزی و در راســتای خرید و فروش ارز به نرخ آزاد و همچنین اجرای ابالغیه شماره
 ۵۳۸۸۷/۱۲۵۶۱۲مــورخ  ۱۳۹۵/۱۰/۱۲معاون اول رئیس جمهور و به منظور هدایت
عرضــه ارز حاصل از کلیه صادرات کاال و خدمات ،به بازار ارز کشــور اســت که در
مرحله آزمایش قرار دارد .یک مقام مســئول در نظام بانکی در پاســخ به این ســوال
که ســقف معامالت به لحاظ ارزشی چقدر است و چند درصد معامالت به این سامانه
هدایت میشود ،میگوید :در این سامانه هیچگونه محدودیتی از لحاظ حجم معامالت
وجود نداشته و برنامه بانک مرکزی ،هدایت تدریجی معامالت ارزی به سامانه مذکور
متناسب با رشد روابط کارگزاری بانکی است .وی در پاسخ به این سوال که در مرحله
اول کدام بانکها در این طرح حضور دارند ،خاطرنشان میکند :تمامی بانکهای عضو
بــازار بین بانکی ارز تهران به عنوان کارگزار میتوانند ارز حاصل از صادرات غیر نفتی
را از طریق ســامانه عرضه کرده و نیازهای ارزی خود را نیز تامین کنند .به گفته این
مقام مســئول بانکی ،با راه اندازی این سامانه ریسک عملیات ارزی فعاالن اقتصادی
کاهش خواهد یافت .حال باید دید که در چه بازه زمانی ،بانک مرکزی این اطمینان را
حاصل خواهد کرد که همه معامالت ارزی را به سمت ثبت در این سامانه پیش برد و
زمینهساز ساماندهی بیش از پیش بازار ارز کشور شود.

آخرین خبر

وعده بهار نفتی برای سال ۲۰۳۰

دو برابر شدن تولید انرژیهای تجدیدپذیر در دولت یازدهم

وزیر نیرو گفت :در کشــور ما  ۴۲۰مگاوات
از نیروگاههــای انرژیهای تجدیدپذیر نوین
است که نسبت به ابتدای فعالیت دولت تدبیر
و امید حدود  ۲.۲برابر شــده است .به گزارش
ایسنا ،حمید چیتچیان در حاشیه مراسم افتتاح
مجتمع نیروگاه خورشیدی ماهان کرمان اظهار
کرد :خوشحالیم که شاهد همکاری دو کشور
و دو ملت (ایران و آلمان) هستیم  .شایان ذکر
است که این همکاری در موضوعی است که
ارتباط مستقیم بر آینده بشر در روی زمین دارد.
وی ادامه داد :انرژیهای تجدیدپذیر به کاهش
انتشــار گازهای گلخانهای و کمک به محیط
زیست که یک مســاله انسانی است ،کمک
میکند ،همچنین باید مدنظر داشت که تولید
انرژی خورشیدی صرفا مساله اقتصادی نیست
و اهداف آن جهانی و در خدمت بشر است.
چیتچیان افزود :جمهوری اســامی ایران
از  ۲دهــه قبل با سیاســتهای کلی نظام،
سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی را
افزایش داده و این سیاســت را دنبال میکند.

وی اعالم کــرد :از  ۷۶هزار مگاوات ظرفیت
نصب شــده نیروگاهی در کشور ما ۱۲ ،هزار
مگاوات به انرژیهای تجدیدپذیر اختصاص
دارد اما انرژیهای برق آبی ســهم زیادی تا
کنون داشتهاند و در ســالهای اخیر استفاده
از انرژیهــای تجدیدپذیر بــه صورت قابل
مالحظه افزایش دهیــم .وزیر نیرو بیان کرد:
در کشــور ما  ۴۲۰مــگاوات از نیروگاههای
انرژیهای تجدیدپذیر نوین است که نسبت
بــه ابتدای فعالیت دولت تدبیــر و امید حدود
 ۲.۲برابر شــده ،شایان ذکر اســت در سال
جــاری  ۶۰۰مــگاوات انــرژی تجدیدپذیر
بهرهبرداری خواهد شــد .وی خرید تضمینی
برق نیروگاههای تجدیدپذیر را نشــان دهنده
عزم دولت دانست و افزود :تمام این فعالیتها
و ســرمایهگذاریها توسط بخش خصوصی
انجــام میشــود و ورود بخــش خصوصی
را باعــث اســتمرار و ثبات این سیاســتها
می دانیم.
چیتچیان اضافه کــرد :بخش خصوصی

برای تولید تجهیزات مورد نیاز نیز فعالیتهایی
را آغاز کــرده ،بهگونهای کــه  ۲۱۰مگاوات
پنلهای خورشــیدی در ایران تولید شــده و
ظرفیــت تولید فتوولتائیک بــه بیش از ۵۰۰
مگاوات خواهد رسید که و گام برداشتن در این
مســیر باعث توسعه و رونق اقتصادی مناطق
میشود .وی ادامه داد :انرژیهای تجدیدپذیر

زمینه جلب سرمایهگذاری سایر کشورهاست
که کشورهای آلمان ،ســوئیس ،چین و کره
جنوبی در این بخش ورود پیدا کرده و در حال
ســرمایهگذاری در ایران هستند .چیتچیان
عنوان کرد :در ســال قبــل یک نیروگاه یک
مگاوات در کشور داشتیم ،اما اکنون شاهد رشد
فزاینده تولید این انرژی نو در کشور هستیم.

مدیرعامل شــل اعالم کرده اســت که تقاضا در بازار نفت از اواخر دهه
جاری رو به افزایش میگذارد و تا آن زمان باید شــاهد کاهش قیمتها در
بازارهای جهانی باشیم .به گزارش خبرآنالین ،بن ون بورن ،مدیرعامل شل
بر این باور اســت در بهترین شرایط تقاضا برای نفت در اواخر دهه ۲۰۲۰
یا اوایــل دهه  ۲۰۳۰افزایش پیدا میکند .البتــه او گفته که این موضوع
تاثیری بر برنامه شــرکتش نخواهد گذاشــت .شل برنامه دارد تکنولوژی و
فعالیتهای مهندســی خود را ارتقا دهد .مدیرعامل شل بر این باور است
اگر طبق پیش بینی که انجام داده تقاضا در بازار در ســالهای  ۲۰۲۰الی
 ۲۰۳۰افزایش پیدا نکند همچنان ارتقای تکنولوژی به ضرر این شــرکت
نخواهد بود و در این شــرایط نیز به نفع شــل خواهد شــد .از سوی دیگر
شــرکت نفتی بی پی هم پیشبینی کرده که در سریعترین حالت تقاضا
در بازار در ســال  ۲۰۳۵افزایش پیدا میکند .به همین ترتیب ســازمان
بینالمللی انرژی نیز پیشبینی کرده تا ســال  ۲۰۴۰بازار با افزایش تقاضا
رو به رو نخواهد شــد .برخی کارشــناسهای بینالمللی بــر این باورند با
تغییراتی کــه از طرف خودورهای الکتریکی در جهــان صورت گرفته در
سالهای پایانی نفت ،امکان دارد تقاضا افزایش پیدا کند.

