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برخ�الفآنكهتمام�يصنعتگ�رانونهاده�ابهدنب�الجهش
تولیدهس�تند،بانكمرکزيباعدمتخصی�صارزوتأمیننیاز
قطعهسازان،دوصنعتخودروس�ازيوقطعهسازيرازمینگیر
خواهدکرد.بهرغماینكهوزیرصمتبرايحلمس�ئلهدرتالش
استاماشایدنیازاستازسمتدفترریاستجمهورياینموضوع
پیگیريش�ودچراکهظاهراًبانكمرکزيهمكاريالزمراندارد.
دبير انجمن س��ازندگان قطعه و مجموعه هاي خودروی كش��ور در 

گفت وگو با ايسنا، در رابطه با موضوعات مطرح شده در آخرين جلسه 
انجمن هاي قطعه سازي با سرپرست وزارت صمت كه با حضور مديران 
دو خودروساز كش��ور و در راستاي بررسي موانع و مشكالت صنعت 
قطعه سازي برگزار شد و همچنين نتايج آن  اظهار كرد: اين جلسه 
به طور كلي پيرامون پيگيري موضوعات مطرح شده و مصوبات آن 
در نشست قبلي )حدوداً دوماه پيش( برگزار شد. موضوع اصلي اين 
جلسه، بحث نياز ارزي قطعه سازان و عدم همكاري بانك مركزي در 

اين زمينه بود. مازيار بيگلو تصريح كرد: بانك مركزي كماكان روال 
سابق خود را ادامه مي دهد و از تخصيص ارز به بهانه هاي مختلف سر 
باز مي زند. وزارت صمت، تمام اقدامات الزم براي آنكه توليدكنندگان 
ارز مورد نياز خود را دريافت كنند، انجام داده، اما متأس��فانه تمامي 
اين اقدامات در بانك مركزي بي نتيجه مانده است. شايد نياز است از 
سمت دفتر رياست جمهوري اين موضوع پيگيري شود چراكه ظاهراً 

بانك مركزي همكاري الزم را ندارد.

توسل ارزي قطعه سازان به واعظي   خودرو

صرفه جویي در مصرف برق را ادامه دهيم 
درحاليک�هب�اگرمترش�دندمايه�وا،رک�وردمص�رفبرق
امس�الشكس�تهش�دوازمرز۵۸ه�زارم�گاواتفرات�ررفت،
س�خنگويصنعتبرقکش�ورگفت:هرچندکهدرح�الحاضر
ش�رایطپیكمصرفنس�بتبهگذش�تهبهبودیافتهاس�تاما
هفتهآین�دهنی�زنیازمندمدیریتمصرفمش�ترکانهس�تیم.
مصطفي رجبي مشهدي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به آخرين وضعيت 
تأمين و پيك مصرف برق كشور اظهار كرد: اين هفته، هفته گرمي خواهد 
بود و در تهران و برخي از نقاط كشور شاهد افزايش دما هستيم اما احتماالً 
به عدد پيك هفته گذشته نخواهيم رسيد، با اين وجود الزم است آمادگي 
الزم را براي گذر از اين شرايط حفظ كنيم. وي با تأكيد بر اينكه تقاضاي 
ما اين اس��ت كه مردم توصيه هاي مديريت مصرف برق را جدي بگيرند، 
تصريح كرد: وضعيت اكنون نسبت به گذشته بهبود يافته است اما هميشه 
آماده هس��تيم در تأمين برق مشتركان مش��كلي ايجاد نشود. به گفته 
سخنگوي صنعت برق تمام تالش ما اين است كه نيروگاه ها و شبكه برق 
كشور آمادگي الزم را داشته باشند تا امسال را نيز همچون سال گذشته 

بدون اعمال خاموشي هاي برنامه ريزي شده پشت سر بگذاريم. 
........................................................................................................................
هيچ کس نمي تواند سود بورس را  تضمين کند

مدیرعام�لب�ورسته�رانب�ابی�اناینك�هت�اپای�انهفت�ه
ج�اريانج�اممعامالتت�اس�اعت١۵افزای�شميیاب�د،گفت:
مردمب�افروشام�والض�روريخ�ودواردبورسنش�وند،هیچ
ک�سنميتوان�دس�رمایهگذاريدرب�ورسراتضمی�نکن�د.
علي صحرائي، مديرعامل بورس تهران در يك برنامه راديويي اظهار كرد: 
اوضاع بورس خوب است و مردم هم استقبال خوبي داشته اند، البته پول هاي 
خرد مردم جرياني متفاوت از نقدينگي را فراهم كرده اس��ت و به توسعه 
طرح هاي كش��ور هم كمك مي كند. صحرائي گفت: مردم بايد اطالعات 
مالي داشته باشند و به متخصص اين كار مراجعه كنند، زيرا ورود مستقيم 
ممكن است ضرر و زياني هم داشته باشد. او يادآور شد: ويژگي بورس اين 
است كه شفافيت حداكثري دارد اما هيچ كس نمي تواند سرمايه گذاري 
در بورس را تضمين كند. صحرائي بيان كرد: ما در افزايش سواد مالي مردم 
كارهاي مختلفي را انجام داديم، بورس تهران ٢٢تاالر منطقه اي دارد كه 
قبل از كرونا كالس حضوري براي مردم برگزار مي كردند اما در حال حاضر 
اطالع رساني به صورت پيامك شده اس��ت. صحرائي تأكيد كرد: سامانه 
معامالتي بورس محصول كشور فرانسه اس��ت كه در سال ٢٠١٦نصب و 
سال ٢٠١٨ به روز شده اما ديگر خدمات جديدي ارائه نشده است، البته 
هر سامانه ديگري هم پاسخگوی اين تعداد كد سهامداري نيست. او گفت: 
كشور ما مشتري محور است. در حال حاضر ١٠٨ كارگزاري و بيش از ٢هزار 
ايستگاه معامالتي در كشور وجود دارد، همچنين تا پايان هفته ساعت هاي 

معامالتي تا ساعت١٥ افزايش  پيدا مي كند.
........................................................................................................................
نسبت 7 برابري سوداگري به توليد در ایران
عضوکمیس�یونصنایعومعادنمجلسش�وراياسالميبابیان
اینكههنوزدرکش�ورجریانقويعلیهتولی�دوجوددارد،گفت:
درایراننس�بتس�وداگريبهتولیدبرابرباهفتبهیكاس�ت.
روح اهلل ايزدخواه، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
اظهار داشت: اغلب مش��كالت اقتصادي به وجود آمده مربوط به توليد و 
صنعتي شدن است، البته نه به معناي منفي ماشينيسم، بلكه به معناي 
كشاورزي و توليد و حتي خدمات و مي توان گفت تنها 3٠درصد مربوط به 
مسائل اقتصاد كالن )از قبيل تورم و نرخ بهره( بوده است. در باب اهميت 
صنعتي شدن اين مورد در ايران نسبت سوداگري به توليد برابر با هفت 
به يك است. عضو كميسيون صنايع گفت: براي صنعتي شدن نبايد راه 
كش��ورهاي ليبرال را رفت. ما در مواد اوليه اصاًل كمب��ود نداريم، اما در 
سياس��تگذاري، تنظيمات نهاده، عوامل توليد، روال ها وريل ها در توليد 
دچار كمبود هستيم. نسخه هر كشور براي خودش است، اما داروها فرق 
نمي كند و در نهايت زمان مصرف و ساير موارد تغيير مي كند. اين را بايد 
دانست كه هنوز در كشور جريان قوي عليه توليد وجود دارد. شاهد اين 
مدعي اين است كه هنوز كساني هستند كه با قوت از نظريه هاي مزيت 

نسبي ريكاردو و دست نامرئي اسميت دفاع مي كنند. 
........................................................................................................................

 تغيير روش مدیریت سهام عدالت 
به هيچ وجه امكانپذیر نيست

درحال�يکهبهدلی�لنقصاطالعرس�انيدرحوزهس�هامعدالت
وضع�ففرهنگس�ازيوارائهدان�شاقتصاديوس�هامداريبه
مردمبای�ددرقواع�دودس�تورالعملهایيحوزهس�هامعدالت
انعطافقائلش�ویم،رئیسروابطعموميش�رکتسپردهگذاري
ضم�نردام�كانتغیی�رروشمدیری�تس�هامعدال�تگف�ت:
خبرمنتشرش�دهناش�يازبرداش�تاش�تباهبودهوتغییرروش
غیرمستقیمبهمستقیمیابالعكسبههیچوجهامكانپذیرنیست.
به گزارش مهر، س��هام عدالت در تاريخ ۹ ارديبهشت ۹۹ با ابالغ رهبر 
انقالب آزاد ش��د و براي س��هامداران دو روش آزاد س��ازي مستقيم و 
غيرمستقيم در نظر گرفته شد. تمام سهامداران عدالت بيش از يك ماه 
فرصت داشتند روش آزادسازي خود را انتخاب كنند. در صورت انتخاب 
روش مستقيم خود سهامدار مديريت سهام خود را برعهده مي گرفت 
اما در صورت انتخاب روش غيرمستقيم ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
استاني مديريت سهام عدالت را برعهده مي گرفتند و خود سهامداران 
عدالت، سهامدار شركت هاي سرمايه گذاري استاني مي شدند. مهلت 
انتخاب روش آزادس��ازي بيش از يك ماه ادامه داشت و پس از آن نيز 

به اتمام رسيد. 

اگرچهگمانهزنيهابرايکش�فوعدهگشایش
اقتص�اديرئیسجمه�وروبرخيازاش�خاص
نزدیكبهويهمچنانادامهدارد،امابررسيها
نش�انميدهدکهنرخارزوطالتاقب�لازارائه
ای�نوعدهافزای�شواززم�انارائهای�نوعده
کاهشیافتهاس�ت.دراینمیانازآنجاکهبازار
مبادالتارزوطالهمانن�دبورساوراقبهاداراز
شفافیتالزموکافيبرخوردارنیست،نميتوان
مش�خصکردکهنرخهابراس�اسچهرویدادو
حج�ممبادالتيتغیی�رکردهاس�ت.ازاینروبا
توجهبهاینكهتكانههايناشيازرشدمقداري
ری�الدراقتصادای�رانوهمچنیننوس�انارز
موجبجهشدستهجمعيقیمتهادراقتصاد
ایرانشدهاست،کارشناساناقتصاديخواستار
شفافس�ازيمب�ادالتدربازاره�ايارزوطال
هس�تندوبراینباورن�دکهباارائ�هوعدههایي
کهکمترکس�يازآنباخبراس�ت،نبایدفضاي
عموم�يجامع�هراملتهبک�رد،ضم�نآنكه
اطالعاتنهانيميتواندبرايبرخيازاشخاص
نزدیكبهدولترانتهايعظیميراپدیدآورد.
چندي پيش در جريان طرح پيش فروش خودرو 
رانت قابل مالحظه اي بين برندگان در قرعه كشي 
خ��ودروي ارزان قيمت توزيع ش��د و بعد از مدتي 
قيمت ها به طور مجدد رش��د خود را آغاز كرد به 
شكلي كه امروز سخن از پرايد ١٠٠ ميليون توماني 
به ميان است و متناسب با اين رويداد بسياري از 
اقالم ديگر در كشور با رشد قيمت مواجه شده است، 
نكته جالب در اين ميان آن است كه نرخ ارز هر چند 
مدت يكبار با افزايش و كاهش روبه رو مي شود، اما 
قيمت هايي كه رش��د ارز را همراهي كرده بودند، 
ديگر در عقبگرد بهاي ارز آن را مشايعت نمي كنند. 
از اين رو جامعه خواس��تار ثبات در بازار ارز است؛ 
چراكه به نظر مي رسد بازارساز خود نيز آتشي در 
ايجاد نوس��ان در بازار ارز و به تبع آن طال دارد كه 
به اين مهم آثار بس��يار منفي جهش شديد حجم 

نقدينگي را بايد افزود. 
خبررانتیگشایشاقتصادی

قبل از اينكه اواخر هفته گذش��ته رئيس جمهور از 
وعده گش��ايش اقتصادي س��خن به ميان آورد به 
يكباره شاهد رشد بهاي ارز و طال در فضاي حقيقي 
و مجازي بوديم، اما بعد از ارائه اين وعده از س��وي 
رئيس جمهور و س��خنان رئيس كل بانك مركزي 
مبني بر كاهش بهاي ارز شاهد ريزش قيمت ها به 
شكل زودپزي در كانال هاي خبري بوديم، به طوري 
كه طي روز گذش��ته دالر تقريباً ب��ا تعديل منفي 
١٥٠٠ توماني روبه رو شد و نرخ هرسكه تمام نيز در 
محدوده ١٠ميليون و 3٠٠ هزار تومان قرار گرفت. 
اما با توجه به اينكه تمامي نرخ ها در اقتصاد در حال 
جهش است، ديگر تعديل هاي ارز و طال نيز اثري بر 
رشد نرخ ها ندارد؛ چراكه كارشناسان اقتصادي رشد 
مقداري ريال تا مرز ٢7٠٠ه��زار ميليارد تومان را 
دليل اصلي تورم عمومي در جامعه معرفي مي كنند، 
امروز افكار عمومي خواس��تار انتقال مبادالت ارز و 
طال و سكه در بازار شفاف بورس هستند تا مشخص 
شود زماني چه اشخاصي در زماني كه نرخ ها نوسان 
پيدا مي كند بيشترين سود را از اين نوسان ها عايد 

خود مي كنند. 
نگرانیمردمازآیندهفروشی

همچنين امروزه روز افكار عمومي نسبت به عدم 
انتشار گزارش هاي دخل و خرج دولت بسيار نگران 
است، زيرا اين نگراني وجود دارد كه دولت سيزدهم 
به دليل تأمين هاي بد مال��ي در دولت دوازدهم با 
بدهي بسيار سنگين و تعهدهاي ارزي و ريالي بسيار 
كالن روبه رو ش��ود. در اين بين هر چند برخي از 
كارشناسان اقتصادي معتقدند نرخ شكني ها در بازار 
ارز و طال تا جايي ادامه مي يابد كه در صورت انتشار 
اوراق سلف يا صكوك نفتي، از اين طرح استقبال 
شود، اما بايد مشخص شود اجراي اين طرح براي 
چه مصارفي اس��ت و چرا دولت به جاي اين طرح 
اقدام به ف��روش دارايي هاي عظيم خ��ود در بازار 

بسيار مناس��ب بورس نمي كند و چرا اصرار بر اين 
است كه از محل ايجاد بدهي و تعهد و آينده فروشي 

تأمين مالي كند؟
طرحهابایدکارشناسیشود

همانطور كه بس��ياري از كارشناس��ان اقتصادي 
نسبت به سياست هاي تعهدزا و تورم آفرين دولت 
طي دو الي سه س��ال اخير ابراز نگران��ي كرده اند 
و خواس��تار هماهنگي دولت با مجلس ش��وراي 
اس��المي و جامعه كارشناس��ي براي حل و فصل 
مشكالت ناشي از كسري بودجه به بهترين روش 
غير تورمي هس��تند، انتظار مي رود دولت از ايجاد 
هرج و مرج بيشتر در حوزه مالي و پولي و سرمايه 
پرهيز كند و از مس��يرهاي غير تورمي مش��كالت 
ناش��ي از كس��ري بودجه را حل و فصل كند، زيرا 
امروز به نظر مي رسد، رشد مقداري ريال به شكل 
سرسام آوري موجب ش��كل گيري تورم عمومي و 
تقويت هيجان سفته بازي در بازارها شده است، هر 
چند كه با همين نقدينگي ها رشد بهاي ارز به شكل 
دستوري متوقف شده كه در هر شرايط نتيجه اين 

سياست ها توسعه تورم بوده است. 
در پي اظهارات رئيس كل بان��ك مركزي مبني بر 
كاهش نرخ ارز در مدت بسيار كوتاهي شاهد كاهش 
نرخ ها در بازار آزاد بوديم، اما ب��ه دليل آنكه نرخ ها 
در فضاي مجازي و كانال هاي تلگرامي به س��رعت 
كاهش مي يافت، معامالت چندان��ي در بازار انجام 
نمي گرفت، زيرا اين وضعيت غير طبيعي به ش��مار 
مي رفت به ويژه آنكه فروشنده چنداني هم در بازار 
به چشم نمي خورد. هر چند به دليل عدم شفافيت 
نرخ ها در بازار ارز و طال به دليل فقدان يك سيستم 
معامالتي شفاف همچون بازار س��رمايه نمي توان 
خيلي با اطمينان از نرخ و حجم مبادالت در بخش 
خريد و فروش ارز و طال و سكه سخن گفت، اما جو 

عمومي حاكي از آن بود كه نرخ ها تعديل شد. 
البته برخي از كاربران فضاي مج��ازي نيز حركت 
خالف جهت نرخ طال در بازار جهاني و بازار داخلي 

را مورد توجه قرار داده  بودند و بر اين باور بودند كه 
بازار ارز و طال در بازار داخل كشور اصاًل ثبات ندارد و 
اينكه نرخ ها در روزهاي تعطيل و فضايي بسيار مبهم 
با نوسان همراه مي شود. مشخص است نقص بنيادي 
در بازار ارز و طال و سكه وجود دارد و بايد همانند بازار 
بورس اوراق بهادار مبادالت ارز و طال و سكه در يك 
فضاي شفاف انجام گيرد تا شائبه دستكاري هاي نرخ 

و تعيين نرخ هاي دستوري از بين برود. 
عده اي بر اين باورند كه رشد حجم ريال در اقتصاد به 
جز ارز و طال تمامي كاالها و خدمات را با رشد نرخ ها 
مواجه كرده است و كاهش نرخ ارز و طال در شرايطي 
كه هر ماه در حدود 7٠هزار ميليارد تومان بر حجم 
نقدينگي كل اقتصاد افزوده مي شود، پديده اي ناشي 
از تعادل واقعي در بازار نيست و امكان نوسانگيري 

بزرگ در اين بازارها دور از ذهن نيست. 
به هر روي كارشناسان اقتصادي ضمن استقبال از 
تعديل بهاي ارز و طال خواستار كاهش نرخ تمامي 
كاالهايي هستند كه بر اساس رشد هاي نرخ ارز و طال 
جهش يافته اند. كاالهايي چون زمين و ساختمان، 
خودرو، سهام شركت هاي حاضر در بازار سرمايه اما 
تجربه نشان داده است سيستم بانكي و مالي يا در 
كنترل حجم نقدينگي به عنوان يكي از عوامل جهش 
نرخ ها ناتوان است يا عزمي براي كنترل ريال ندارد. 
همين موضوع باعث شده تا برخي به مزاح بگويند، 
رئيس كل بانك مركزي از ترس اينكه در حوضچه 
ارز خيس نشويم، ما را در درياي ريال غرق مي كند 
و براي اينكه بگويد تنها يك وجب آب از سر گذشته 
اس��ت و نه صد وجب مي خواهد چهار صفر را نيز از 

پول ملي حذف كند. 
پرداختحقوقودستمزد

برخي از كارشناسان بر اين باورند در آستانه دهه سوم 
هر ماه شاهد سفته بازي هاي بزرگ در بازارهاي ارز و 
طال و سهام هستيم كه شايد دليلش نياز به نقدينگي 
جهت پرداخت حقوق و دستمزد باشد. پس از پخش 
گزارش تلويزيوني رئي��س كل بانك مركزي در روز 
پنج شنبه، ريزش قيمت ارز آغاز شده به طوري كه 

نرخ دالر حدود ١٥٠٠تومان سقوط كرده است. 
قيم��ت دالر صرافي مل��ي ١٢٠٠توم��ان كاهش 
يافت و ب��ه ٢١ه��زارو٨٠٠ تومان ب��راي فروش و 
٢١هزارو7٠٠تومان براي خريد رسيد. نرخ فروش 
يورو هم در صرافي هاي بانكي ٢٥هزارو٨٠٠تومان و 

براي خريد ٢٥هزارو7٠٠تومان است. 
در بازار آزاد نيز دالر از نرخ ٢3هزارو٢٠٠تومان روز 

پنج شنبه به ٢٢هزارو٢٠٠تومان رسيد. 
قیمتب�ه١٠میلی�ونو٣۵٠ه�زارتومان

رسید
قيمت سكه طرح جديد روز يك شنبه ١۹ مرداد ۹۹ 
در معامالت بازار آزاد ته��ران به ١٠ ميليون و 3٥٠ 

هزار تومان رسيد. 
به گزارش مهر، قيمت سكه طرح جديد يك شنبه 
١۹ مرداد ۹۹ در معامالت ب��ازار آزاد تهران به ١٠ 
ميليون و 3٥٠ هزار تومان رسيد. همچنين هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز به همين قيمت 
يعني ١٠ ميليون و 3٥٠ هزار تومان معامله ش��د. 
قيمت نيم سكه ٥ ميليون و 3٨٠ هزار تومان، ربع 
س��كه 3 ميليون و ٥٠ هزار تومان و سكه يك گرمي 

يك ميليون و ٦٥٠ هزار تومان است. 
قيمت ه��ر اون��س ط��ال در بازاره��اي جهاني نيز 
٢هزارو3٥ دالر و 7٥ سنت و هر گرم طالي ١٨ عيار 

يك ميليون و 3٨ هزار و ٨٢۴ تومان است.

صادرات گازي که جوان مرگ شد!
يك بهره برداري و نهايي س��ازي يك قرارداد مهم در كش��ورهاي حاش��يه 
خليج فارس، دستيابي ايران به بازار گاز عمان را سخت تر كرده است. كشوري 
كه قرار بود گاز ايران را درياف��ت و آن را تبديل به ال ان جي كند، با طوالني 
شدن روند امضاي قرارداد و البته »نمايش« هاي توخالي وزارت نفت، در حال 
از دست رفتن است. هفته گذشته خبري منتشر شد كه بر اساس آن، شركت 
چيني CNPC قصد دارد تا با سرمايه گذاري ١/٥ميليارد دالري، به ميزان 
١٠ درصد از سهام توسعه گازي خزان مكرم را از شركت BP بخرد. هم اكنون 
سهام اين پروژه، ٦٠ درصد به ش��ركت BP، 3٠ درصد به شركت ملي نفت 

عمان و ١٠ درصد به شركت ملي نفت مالزي اختصاص دارد. 
اهميت اين ميدان به اين خاطر است كه با بهره برداري از فازهاي دوم و سوم 
آن به ترتيب در س��ال هاي ٢٠٢٢ تا ٢٠٢3 و سال  ٢٠٢٥،  توليد داخلي 
گاز عمان را افزايش خواهد داد كه نياز به حجم واردات گاز اين كشور براي 
فعال نگه داشتن واحدهاي توليد ال ان جي اين كشور را كم خواهد كرد. نياز 
به واردات گاز از سوي عمان براي فعال نگه داشتن واحدهاي توليد ال ان جي 
اين كشور به ميزان ١۴/٥ ميليارد مترمكعب است و بخش هاي ديگر مصرف 
گاز خود را از طريق توليد داخل برطرف مي كند. همين امر نيز سبب شده 

است كه كشور عمان به سمت واردات گاز از ايران اقدام كند. 
در شرايط كنوني، با ورود شركت چينيCNPC، احتمال پيشرفت 
بيشتر فازهاي دوم و سوم اين ميدان بيشتر خواهد شد كه مي تواند بر 
حجم تقاضاي واردات گازي عمان بيفزايد. سال گذشته نيز شركت هاي 
چيني ۴۹ درصد سهام شركت شبكه توزيع برق عمان را خريدند كه 
نش��ان دهنده اين اس��ت كه هم اكنون كش��ور عمان يكي از مقاصد 
سرمايه گذاري جديد شركت هاي چيني در چارچوب استراتژي كالن 
»يك كمربند- يك جاده« چين است. اما در هفته گذشته، واحد نخست 
نيروگاه ٥٦٠٠ مگاواتي براكه امارات )جمعاً چهار واحد( به بهره برداري 
رسيد. در فوريه امسال ٢٠٢٠ عمليات سوخت گذاري آن انجام گرفته 
بود. اين فاز قرار بود در سال ٢٠١7 به بهره برداري برسد كه به داليل 
 فني به تعويق افتاده بود، مجري س��اخت اين نيروگاه شركت كره اي

 Korea Electric Power Corporation ب��وده ك��ه ارزش 
كل آن ٢۴/۴ميليارد دالر اس��ت. با بهره  برداري كام��ل از چهار واحد 
اين نيروگاه، حدود ٢٥ درصد از توليد برق اين كش��ور مربوط به برق 

هسته اي خواهد بود. 
بهره ب��رداري از اين نيروگاه هس��ته اي )به رغ��م تأخير ه��اي زماني آن( 
نشان دهنده حركت روبه رشد امارات متحده عربي در نيل به اهداف راهبرد 
انرژي ٢٠٥٠ اين كشور )٢٠١7( بوده كه تالش دارد سبد تقاضاي انرژي 

خود را به شرح ذيل متنوع سازد:
- ۴۴ درصد از انرژي هاي پاك و تجديد پذير

- 33 درصد گاز طبيعي
- ١٢ درصد فناوري زغال پاك

- ٦ درصد برق هسته اي
اين موضوع به نوبه خود سبب خواهد شد كه چند نتيجه راهبردي مرتبط با 

اثرگذاري بر منافع انرژي جمهوري اسالمي ايران را ايجاد كند.
*كاهش س��هم گاز در توليد برق با توجه به روند روبه رشد توليد گاز اين 
كشور از ميدان بزرگ تازه كشف شده جبل علي و احتمال اختصاص بخشي 
از اين گاز به صادرات گاز به ويژه به بازار عمان كه يكي از مقاصد هدفگذاري 

صادراتي ج. ا. ايران است. 
*توس��عه توليد برق اين كش��ور و تزريق مازاد آن به شبكه برق مشترك 
شوراي همكاري خليج فارس كه جديداً عراق نيز تالش دارد تا با اتصال به 
اين شبكه، نياز وارداتي خود را از آن تأمين كند. اين امر به معني اين است 
كه با توجه به روند توليد برق تجديد پذير و هسته اي كشور امارات متحده 

عربي، بازار برق ايران در عراق نيز تهديد شود. 
*كمتر ش��دن س��هم گاز در توليد برق امارات و اختصاص آن به توس��عه 
واحدهاي پتروشيمي در اين كشور به ويژه با قرارداد همكاري استراتژيك 
نفت و گاز با چين در سال ٢٠١۹ مي تواند سبب وجود تهديدي براي برنامه 

توسعه پتروشيمي ايران با هدفگذاري صادراتي به كشور چين شود. 
نخس��تين ني��روگاه ب��رق خاورميانه ب��ا س��وخت زغال پاك ني��روگاه 
٢۴٠٠ مگاواتي Hassyan در دب��ي بوده كه با فناوري جنرال الكتريك 
در چهارفاز ٦٠٠ مگاواتي در حال ساخت بوده كه هر فاز آن به ترتيب در 
سال هاي ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢٢ و ٢٠٢3 ساخته خواهد شد. اين دو اتفاق 
مهم دستيابي ايران به بازار صادراتي گاز عمان را بسيار سخت تر كرده است 
و بعيد اس��ت كه ديگر ايران بتواند گازي به عمان صادر كند. هرچند كه 
وزارت نفت، تعلل خود را نمي پذيرد و معتقد است صادرات گاز چند وجهي 

است و فقط يك وجه آن به اين وزارتخانه مربوط مي شود!

نفت دیگر پولساز نيست
امسالکهشیوعویروسکروناباعثسقوطتقاضاوقیمتهاشده،سال
دشواريبراينفتبودهونفتهنوزازایندورهسیاهخارجنشدهاست.
به گزارش ايسنا، اگر چه تقاضا و قيمت هاي نفت تا حدودي بهبود پيدا كرده 
اما روند افزايشي آنها در حال ضعيف شدن است و بازار در بحبوحه تبعات 
اقتصادي سنگين شيوع پاندمي ويروس كرونا به سمت ركود مي رود. در اين 
اوضاع ديگر توليد نفت كفاف هزينه هاي آن را نمي دهد اما وضعيت فعلي 
نفت تماماً به دليل پاندمي نيست. طي يك دهه گذشته شركت هاي نفتي 
كه از استخراج نفت در مياديني كه كش��ف كرده بودند سود مي بردند، به 
شركت هاي نفت و گاز تبديل شدند و اكنون بار ديگر دستخوش تغيير شده 
و به شركت هاي انرژي تبديل شده اند. جديدترين گزارش شركت شل نشان 
مي دهد تقريباً نيمي از توليد اين شركت، گاز طبيعي بوده است در حالي كه 
در سال ٢٠٠٥ سهم گاز طبيعي در توليد اين شركت كمتر از ۴٠ درصد بود. 
سود شركت هاي بزرگ نفتي اكنون در تجارت است نه استخراج و پااليش، 
البته شركت هايي مانند شل توليد نفت را متوقف نمي كنند اما نفت اهميت 
كمتري پيدا خواهد كرد زيرا جهان به ميزان فزاينده ای به سمت اشكالي 
از انرژي مي رود كه آاليندگي كربن كمتري دارند. ب��ا توجه به اينكه اين 
شركت ها تمركز بيشتري روي گاز طبيعي، برق و احتماالً هيدروژن پيدا 
كرده اند، توانايي آنها براي محدود كردن ضرر در كسب و كار اصلي شان از 

طريق سود تجارت، احتماالً به شدت محدود خواهد شد. 
اين روند همسو با گرايش جهاني به سوي اقتصاد عاري از كربن است كه 
اختالالت ناشي از شيوع ويروس كرونا آن را به ميزان قابل توجهي برجسته 
كرده است. اختالل غيرقابل پيش بيني كه كرونا در فعاليت صنعت جهاني 
انرژي ايجاد كرد، باعث شد س��ران جهان گزينه هايشان براي يك آينده 
س��بزتر را مورد بازنگري قرار دهند. مجمع جهاني اقتصاد قوياً خواستار 
توس��عه يك نظم انرژي جديد شده اس��ت. به عالوه سران جهان پاندمي 
ويروس كرونا را فرصتي مي بينند تا به مشكالت بزرگ ديگر مانند تغييرات 
جوي بپردازند. سازمان ملل متحد، آژانس بين المللي انرژي و اتحاديه اروپا 
از جمله اين دسته هس��تند كه در حال حاضر سرگرم طراحي بسته هاي 
محرك سبز هستند و حتي دهها ش��ركت بزرگ هم به حمايت از تدابير 

مشوق انرژي سبز برخاسته اند. 
ش��ركت هاي نفتي ب��زرگ به خص��وص در اروپا قب��ول دارند ك��ه افول 
سوخت هاي فسيلي مرسوم تا حدودي آنها را از تبعات سقوط قيمت هاي 
نفت در آوريل نجات داد. تجارت كمك كرده شركت هاي نفتي اروپايي از 
وضعيت اسفناكي كه همتايان امريكايي توليدكننده نفت آنها در ماه هاي 
اخير پيدا كرده اند، مصون بمانند. شركت رويال داچ شل با وجود كاهش 
7 درصدي توليد نفت و گاز در سه ماهه دوم امس��ال، توانست سود مالي 
گزارش كند. در مقابل شورون امريكا بدترين سه ماهه مالي خود در سه دهه 
اخير را گزارش كرد و هشدار داد پاندمي كوويد١۹ همچنان به درآمدهاي 

اين شركت ضربه خواهد زد. 
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ی�كکارش�ناساقتص�اديدرواکن�ش
بهارق�اممطرحش�دهدرخصوصمقایس�ه
بودج�هنهاده�ايزیرمجموع�هرهب�ريبا
بودجهکلکش�ورگفت:اعدادمطرحش�ده
۶٠برابربزرگنمایينس�بتبهواقعیتاست.
چندي پيش مصطفي كواكبيان، دبيركل حزب 
مردم ساالري و نماينده س��ابق مجلس شوراي 
اسالمي در اظهارنظري گفته بود كه »نهادهاي 
زير نظر رهبري مثل »بنياد مستضعفان«، »ستاد 
اجرايي فرمان امام« يا »آس��تان قدس رضوي« 
كه بودجه اينها گاهي سه، چهار برابر بودجه كل 
كش��ور اس��ت، با وجود قدرت زياد، به هيچ كجا 

پاسخگو نيستند.«
در همين ارتباط، عبدالمجيد شيخي كارشناس 
اقتصادي در گفت وگو با مه��ر در مورد ادعاهاي 
مذكور اظهار داش��ت: در خص��وص اين ادعا كه 
بودجه نهادها )مثل بنياد مس��تضعفان، ستاد، 
اجرايي فرمان امام و آس��تان قدس رضوي( سه، 
چهار برابر بودجه كل كش��ور است )يعني 3٠٠ 
درصد بودجه كل كشور( بايد گفت اوالً نهادهاي 
اقتصادي تحت پوشش، سهمي از بودجه ندارند و 

از بودجه كل كشور استفاده نمي كنند. ثانياً بودجه 
كل كشور در س��ال جاري بيش از ٢٠ميليون و 
٢٦٦هزارميليارد ريال اس��ت اما مجموع بودجه 
نهادها كمتر از ٥/۴درصد بودجه كل كشور است. 
بنابراين ادعاي اينكه بودجه نهادها س��ه، چهار 
برابر بودجه كشور است، غيرواقعي و حاصل يك 
بزرگنمايي ٦٠برابري است. وي افزود: در گذشته 
نيز بارها مسئول ميز ايران در وزارت امور خارجه 
امريكا و وزارت خزانه داري امريكا ادعا كرده بودند 
هر يك از نهادهاي مذكور بي��ش از ۹٥ميليارد 
دالر ارزش دارد كه مس��ئوالن نهاده��ا نيز بارها 
اين مسئله را تكذيب كرده اند اما متأسفانه همان 
ادبيات و محتوا از جانب برخي ش��خصيت هاي 

داخلي تكرار مي شود. 
شيخي با اشاره به سهم نهادها در خدمات عمومي  
گفت: نهادها با وجود س��هم كمتر از 3درصد از 
اقتصاد كش��ور توانس��ته اند با نوآوري و مردمي 
عمل كردن منشأ آثار زيادي در محروميت زدايي 
و توانمندسازي باشند، ضمن اينكه با پيشتازي 
و حضور در بازار سرمايه يك سازوكار ماندگار و 

دقيق براي شفاف سازي در پيش گرفته اند.

یكکارشناساقتصادی:

 ۴ برابر بودن بودجه 
نهادهاي زيرنظر رهبري كذب است

    خبر


