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"ذخایر ارزی"؛ گزینه آخر برای جبران سیل

بورس میزبان
رکوردشکنیهای پیاپی

اســتفاده از صنــدوق توســعه ملــی صرفـ ًا در صــورت
مســدود بــودن راههــای دیگــر ممکــن اســت.
از ایــنرو دولــت بایــد بــه ســرعت از محلهــای
دیگــر منابــع الزم بــرای جبــران خســارت اخیــر را
تأمیــن کنــد و بعــد از آن در صــورت نیــاز ،میتوانــد
از صنــدوق توســعه ملــی برداشــت کنــد".

بــا وجــود اینکــه دولــت امیــدوار بــود بتوانــد از
منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــرای جبــران خســارت
ســیل بــه عنــوان منبــع اصلــی اســتفاده کنــد ،مجــوز
مقــام معظــم رهبــری بــرای ایــن موضــوع ،از ایــن
حکایــت دارد کــه ذخایــر ارزی گزینــه آخــر تامیــن
مالــی در ایــن زمینــه خواهــد بــود.
در بــازار سراســر ســبز ســهام ،امــروز نماگــر
اصلــی بــازار تــا ایــن لحظــه توانســته تــراز ۲۰۱
هــزار واحــدی را رد کنــد و رکوردهــای پــی در پــی
را بــه ثبــت برســاند.
بــه گــزارش ایســنا ،روز گذشــته شــاخص کل بازده
نقــدی و قیمتــی بــورس اوراق بهــادار تهــران بــرای
اولیــن بــار توانســت از تــراز  ۱۹۶هــزار واحــدی
عبــور کنــد .ایــن در حالــی بــود کــه در مهــر مــاه
ســال  ۹۷شــاخص کل توانســته بــود تــا نیمــه
کانــال  ۱۹۵هــزار واحــدی بــاال رود و رکــوردی
جدیــد ثبــت کنــد.
امــا از ابتــدای بــاز شــدن معامــات بــورس اوراق
بهــادار تهــران در روز جــاری ،شــاخص کل بــازده
نقــدی و قیمتــی بــا شــیب کاهنــده شــروع بــه
رشــد کــرده و تــا ایــن لحظــه توانســته ســقف
کانــال  ۲۰۰هــزار واحــدی را بشــکافند و وارد کانــال
 ۲۰۱هــزار واحــدی بشــود.
از ابتــدای ســال  ۱۳۹۷بــا افزایــش لجام گســیخته
قیمــت ارزهــای خارجــی ،قیمــت ســهمهای
صــادرات محــور در بــورس اوراق بهــادار تهــران
رشــد کــرد و نماگــر اصلــی بــازار ســرمایه بارهــا
کانالشــکنی کــرد.
در ســال جــاری نیــز از روزهــای معامالتــی ابتدایــی
شــاهد رشــد قیمــت دالر بودیــم .البتــه ایــن رشــد
نســبت بــه ســال گذشــته آرامتــر رخ داد .در نتیجــه
افزایــش قیمــت دالر در کنــار انتشــار صورتهــای
مالــی  ۱۲ماهــه شــرکتهای بورســی کــه
نشــان از افزایــش ســود هــر ســهام شــرکتها
ناشــی از افزایــش قیمــت دالر بــود ،ســبب شــد
قیمــت ســهمها بــا افزایــش مواجــه شــود و بــار
دیگــر شــاخصهای بــازار ســرمایه پــی در پــی
کانالشــکنی کننــد.
تــا لحظــه نــگارش ایــن گــزارش شــاخص کل
بــه رقــم  ۲۰۱هــزار و  ۳۱واحــدی رســیده اســت.
شــاخص آزاد شــناور بــا بیــش از  ۵۸۰۰واحــد
رشــد نســبت بــه روز گذشــته بــه تــراز  ۲۲۷هــزار
و ۳۴۶و احــدی رســید.
تــا ایــن لحظــه ارزش معامــات بــورس تهــران بــه
رقــم  ۸۳۴میلیــارد تومــان رســید و حجــم معامــات
 ۲.۳میلیــارد ســهم و اوراق مالــی را رد کــرده اســت.
همچنیــن شــاخص کل فرابــورس ایــران در حرکتــی
کــم نظیــر تــا ایــن لحظــه توانســته  ۴۹واحــد
رشــد کنــد .بــه ایــن ترتیــب ایــن شــاخص بــرای
اولیــن بــار بــه رقــم  ۲۵۰۱واحــدی رســید.

بــه گــزارش ایســنا ،پاســخ مقــام معظــم رهبــری
بــه نامــه رئیــس جمهــور در بــاره برداشــت ارز از
صنــدوق توســعه ملــی بــرای جبــران خســارت ســیل
اخیــر بــا ایــن اعــام از ســوی ایشــان همــراه بــوده
کــه مجــوز بــرای اســتفاده از منابــع ارزی وجــود
دارد .امــا مقــام معظــم رهبــری ،اســتفاده از منابــع
صنــدوق توســعه ملــی را بــه عنــوان اولیــن راهــکار
اعــام نکردهانــد و اینگونــه توضیــح دادهانــد کــه "

پنــج درصــد مقــرر در بودجــه عمومی    بــرای
جبــران خســارت حــوادث غیــر مترقبــه ،جابجایــی
در ردیفهــای بودجههــای عمرانــی و همچنیــن
بیمههــا و تســهیالت بانکــی ،ســه گزینــه اصلــی
اســت کــه مــورد توجــه مقــام معظــم رهبــری بــرای
تأمیــن هزینههــای ســیل اســت و بعــد از آن مجــوز
برداشــت از صنــدوق توســعه ملــی قــرار دارد.
مقــام معظــم رهبــری اعــام کردهانــد کــه پــس از

تحریمها علیه ونزوئال شدت گرفت

کشتی  های حامل نفت ونزوئال هدف قرار گرفتند
آمریـکا تحریمهـای بیشـتری علیـه شـرکتهای
کشـتیرانی کـه نفـت ونزوئلا را حمـل میکننـد
اعلام کرد و چهار شـرکت کشـتیرانی و  ۹کشـتی
را در لیسـت سـیاه قـرار داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،وزارت خزانـه داری آمریـکا
شـرکتهای لیبریایـی جنیفـر ناویگیشـن ،لیمـا
شـیپینگ کـورپ و الرج رنـج و شـرکت ایتالیایـی
بـی پـی تانکـرز را هـدف تحریـم قـرار داد و یک
نفتکـش متعلـق بـه هـر یـک از شـرکتهای
لیبریایـی و شـش نفتکـش متعلـق بـه شـرکت
ایتالیایـی را در لیسـت سـیاه قـرار داد.
در بیانیـه وزارت خزانـه داری آمـده اسـت :بخـش
نفـت ونزوئال همچنـان رگ حیات دولت نامشـروع
نیـکالس مـادورو ،رئیـس جمهـور ونزوئلا مانـده
ا ست .
اسـتیون منوچین ،وزیـر خزانه داری آمریـکا اظهار

همتی :

صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تأسیس می    شود

«عبدالناصــر همتــی» رییــس کل
بانــک مرکــزی روز یکشــنبه بــا ابــراز
امیــدواری بــرای تاســیس هرچــه زودتــر
بیمــه همگانــی حــوادث طبیعــی ،گفــت:
حادثــه خیــز بــودن کشــور ،ضــرورت ایــن
امــر را ایجــاب می    کنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،همتــی ایــن ســخنان
را در یــک یادداشــت «اینســتاگرامی» اش
بیــان کــرده اســت.
وی در ایــن بــاره نوشــت :درجلســه شــورای
عالــی هماهنگــی اقتصــادی موضــوع اهمیــت بیمــه حــوادث طبیعــی وضــرورت انجــام همگانــی آن مــورد
تأکیــد قــرار گرفــت.
رئیــس کل بانــک مرکــزی افــزود :اینــک بــا مباحــث انجــام شــده در جلســه امــروز شــورای هماهنگــی
اقتصــادی مطمئــن شــدم بــا پیگیــری وزیــر محتــرم اقتصــاد و بیمــه مرکــزی بــا توجــه بــه حادثــه خیــز
بــودن کشــورمان  ،ایــن صنــدوق تأســیس وکار خــود را بــا راهبــری بیمــه مرکــزی بــرای خدمــت رســانی
بــه مــردم شــروع خواهــد کــرد.
وی گفــت :ایــن موضــوع بــرای مــن از آن جهــت اهمیــت بیشــتری دارد کــه از  16ســال پیــش تاکنــون،
به دنبال تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بودم.
همتــی اضافــه کــرد :در دور نخســت مســؤلیتم دربیمــه مرکــزی در ســال  82موضــوع تشــکیل صنــدوق را
بصــورت الیحــه بــه دولــت وقــت ارائــه کردیــم الیحــه از آن ســال در رفــت و برگشــت بیــن بیمــه ،دولــت
و مجلــس بــود و تــاش مســؤالن وقــت پــس از مــن در بیمــه مرکــزی هــم بــه نتیجــه نهایــی نرســید .
وی یــادآور شــد:در نهایــت در دور دوم مســؤلیتم در بیمــه مرکــزی در ســال  ، 96موضــوع تشــکیل ایــن
صنــدوق بــه تصویــب مجلــس رســید ،امــا بــه خاطــر ابهاماتــی کــه شــورای محتــرم نگهبــان در مــورد
بارمالــی آن مطــرح کــرد ،بــه دولــت اعــاده شــد.
مجلــس شــورای اسالمی    اردیبهشــت مــاه  95بــا  113رای موافــق ،بــه الیحــه تاســیس صنــدوق بیمــه
همگانــی حــوادث طبیعــی رای داده بــود.
الیحــه تاســیس صنــدوق بیمــه همگانــی حــوادث طبیعــی کــه بــا  113رای موافــق 25 ،رای مخالــف و 11
رای ممتنــع از مجمــوع  205نماینــده حاضــر بــه تصویــب مجلــس شــورای اسالمی    رســید.
ابتدا اصل این الیحه که دارای  11ماده است به رای گذاشته شد و مورد موافقت قرار نگرفت.
پــس از آن بــه پیشــنهاد فرهنگــی عضــو هیــات رییســه مجلــس مــاده  10ایــن الیحــه حــذف و ســایر مــواد
بــه اتفــاق آراء نماینــدگان تصویــب شــد.

عضو شورای عالی بیمه:

کمتر از  10درصد خسارت سیل ،تحت پوشش بیمه است

عضــو شــورای عالــی بیمــه گفــت :بــرآورد
می    شــود کــه  10درصــد از خســارتهای
مربــوط بــه ســیل در تعهــد شــرکت  های
بیمــه قــرار دارد و بقیــه خســارت دیــدگان
بیمــه نشــده انــد.
«غالمعلــی ثبــات» روز دوشــنبه در گفــت
و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا افــزود:
بخــش عمــده تعهــد بیمههــا در ســیل
مربــوط بــه منــازل مســکونی اســت کــه
شــهرداری  ها و برخــی دســتگاه  ها اقــدام

بــه بیمــه گروهــی واحدهــای مســکونی کــرده بودنــد.
عضــو شــورای عالــی بیمــه بــا بیــان اینکــه بــر اســاس گزارش  هــا  500هــزار واحــد مســکونی در کشــور
تحــت پوشــش بیمــه قــرار دارنــد ،ادامــه داد :تاکنــون بــرای  50هــزار واحــد مســکونی پرونــده خســارت
تشــکیل شــده اســت کــه بــرای  20هــزار مــورد خســارت پرداخــت شــده اســت.
وی بــه بیمــه منــازل شــهر آق قــا اشــاره کــرد و گفــت :بــرای جبــران خســارت دو هــزار و  500خانــه ســیل
زده آق قــا ،بیمــه ایــران بایــد  25میلیــارد تومــان خســارت پرداخــت کنــد؛ ایــن در حالیســت کــه تنهــا 32
میلیــون تومــان بــرای حــق بیمــه آنهــا دریافــت شــده بــود.

کـرد :مـا همچنان شـرکتهایی کـه نفـت ونزوئال
را بـه کوبـا حمـل میکننـد هـدف قـرار میدهیـم،
زیـرا در حالـی کـه رژیـم مـادورو منابـع طبیعی را
غـارت میکنـد ،آنها سـود میبرنـد .نفـت ونزوئال
بـه مـردم ونزوئال تعلـق دارد.
بـر اسـاس ایـن تحریمهـا ،معاملـه بـا ایـن
شـرکتها بـرای شـهروندان آمریکایـی ممنـوع
اعلام شـده و منافـع مالـی ایـن شـرکتها در
آمریـکا را بلوکـه میکنـد.
وزارت خزانـه داری آمریـکا یـک هفتـه پیـش ۳۴
کشـتی متعلق یـا تحت اداره شـرکت نفتـی دولتی
 PDVSAونزوئلا و همچنیـن دو شـرکت و یـک
کشـتی کـه در فوریـه و مـارس بـه کوبـا نفـت
رسـانده بـود را هـدف تحریـم قـرار داد.
با این حال شـرکت  PDVSAپـس از جدیدترین
دور تحریمهـا ،یـک میلیـون بشـکه نفـت بـه کوبا
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جمعبنــدی وضعیــت ،در صــورت نیــاز ،برداشــت از
صنــدوق توســعه ملــی مــورد تأییــد ایشــان خواهــد
بــود.
ماجــرای برداشــت از صنــدوق توســعه ملــی بــه
ایــن بــر میگــردد کــه هنــگام وقــوع ســیل کــه
بخشهــای زیــادی از مناطــق کشــور را تحــت تأثیــر
قــرار داد ،هزینههــای ســنگینی بــه دولــت تحمیــل
شــد کــه تــا بیــش از  ۳۰هــزار میلیــارد تومــان هــم
بــرآورد میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه
مســئوالن دولتــی ،تــوان جبــران آن از بودجــه و
تســهیالت بانکــی خــارج اســت.
در ایــن رابطــه رئیــس کل بانــک مرکــزی در چنــد
مــورد تاکیــد کــرد کــه تســهیالت بانکی پاســخگوی
حجــم بــاالی خســارت ســنگین ســیل نیســت؛ لــذا
وی پیشــنهاد برداشــت از منابــع صنــدوق توســعه
ملــی را مطــرح کــرده بــود.
از ســوی دیگــر نوبخــت ،رئیــس ســازمان برنامــه
و بودجــه معتقــد اســت کــه برداشــت از صنــدوق
توســعه ملــی برخــاف آنچــه گفتــه میشــود
تورمزاســت ،اینگونــه نیســت و دولــت بــا فــروش
منابــع در بــازار و جمــع کــردن آن بــه نوعــی بــه
کنتــرل بــازار ارز نیــز کمــک خواهــد کــرد.
در همیــن جریــان ،موضــوع نامــه رئیــس جمهــور
بــرای برداشــت دو میلیــارد دالری از صنــدوق
توســعه ملــی مطــرح شــد کــه البتــه مســئوالن
دولتــی ایــن موضــوع را تأییــد و پیشتــر عنــوان
کــرده بودنــد کــه مقــام معظــم رهبــری بــا کلیــت
برداشــت از منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــرای
تأمیــن هزینههــای ســیل مخالفتــی ندارنــد.
تحویل داده اسـت.
تحریمهـای هفتـه گذشـته علاوه بـر دور قبلـی
تحریمهایـی بـود کـه در مـاه ژانویه خود شـرکت
 PDVSAرا هـدف قـرار داده بـود.
بـر اسـاس گـزارش رویتـرز ،آمریـکا و اکثـر
کشـورهای غربـی خـوان گوایـدو ،رئیـس جمهور
خودخوانـده ونزوئلا را بـه رسـمیت شـناختهاند.

شرط سر کار ماندن کارگران
یـک کارشـناس حـوزه کار بـر این باور اسـت
کـه امنیـت شـغلی کارگـران در گـرو پایـداری
شـغل اسـت و اگـر میخواهیـم کارگـران
سـر کار بماننـد ،بایـد بنگاههـای اقتصـادی را
حفظ و امنیت شـغلی نیروی کار را تضمین کنیم.
علـی اکبـر لبافـی در گفتوگـو با ایسـنا ،اظهار
کـرد :در شـرایط اقتصادی حاضـر آن چیزی که
اهمیـت دارد ،حفـظ اشـتغال موجـود و دوام و
بقـای بنگاههـای اقتصـادی اسـت تا شـاغالن
بـه جمعیـت بیـکاران اضافـه نشـوند و تولیـد
داخلـی آسـیب نبیند.
وی ادامـه داد :شـرایط حاکـم بر بنگاههای اقتصـادی باید در چارچـوب بهبود فضای کسـب و کار ،تقویت
و ارتقـا داده شـود چـون شـرط بقای کارگـران و باقـی ماندن آنها سـرکار این اسـت که به سـمت حفظ
بنگاههـا برویم.
ایـن کارشـناس حوزه کار تصریـح کرد :در حال حاضـر باید بیش از پیـش از کارآفرینـان و تولیدکنندگان
حمایـت کنیـم و ایـن حمایت اگـر در قالب اعمـال تخفیفهـای بیمـهای و معافیتهای مالیاتـی و کاهش
عـوارض و هزینههـای تولیـد باشـد مؤثرتـر اسـت تـا فشـار بـر بنگاههـای اقتصـادی به حداقـل ممکن
برسـد و پایـداری نیـروی کار در کنـار ماندگاری کارگاه حفظ شـود.
لبافـی در پاسـخ به این پرسـش کـه آیـا افزایش حداقـل دسـتمزد کارگران کفـاف هزینههای معیشـتی
آنهـا را میدهـد؟ گفـت :طبعـاً حفظ قـدرت خریـد کارگـران و تأثیرگذاری افزایش دسـتمزد بر معیشـت
خانوارهـای کارگـری بسـتگی بـه قیمتهای کـف بـازار دارد .در صورتی کـه قیمتها متعادل شـود و امکان
خریـد کارگران نسـبت به سـال گذشـته تقویت شـده باشـد قطعـاً افزایش مزد پاسـخگو خواهـد بود.
بـه گفتـه وی چنانچـه نتوانیـم قیمتهـا را متعـادل و ثبـات را به بـازار برگردانیـم در آن صـورت افزایش
مـزد در زندگـی کارگـران ملمـوس نخواهـد بود .بـه گزارش ایسـنا ،شـورای عالی کار اسـفند ماه سـال
گذشـته حداقـل دسـتمزد کارگـران را  ۳۶.۵درصـد افزایـش داد کـه در پـی ایـن افزایـش ،پایـه حقوق
کارگـران در سـال  ۹۸بـا افزایـش  ۴۰۰هـزار تومانی روبهرو شـد.

معاون وزیر اقتصاد:

هیچ محدودیتی برای سرمایهگذاری خارجیها نداریم
رئیـسکل سـازمان سـرمایهگذاری و کمکهـای
اقتصـادی و فنـی ایـران ضمـن اعلام اینکـه هیـچ
محدودیتـی بـرای حضـور سـرمایهگذاران خارجـی در
کشـور وجـود نـدارد ،گفـت :در برنامه ششـم توسـعه
جـذب  ۶۵میلیون دالر از طریق سـرمایهگذاری خارجی
پیشبینیشـده کـه بایـد از ظرفیـت نمایندگیهـای
وزارت خارجـه در دیگر کشـورها بهره ببریـم تا بتوانیم
سـرمایهگذاران خارجـی را جـذب کنیـم.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـید علیمحمـد موسـوی دیـروز
(دوشـنبه) در سـومین همایـش بینالمللـی فرصتهـای سـرمایهگذاری اسـتان هرمـزگان ،اظهـار کـرد:
هرمـزگان از ظرفیتهـای باالیـی بـرای جـذب سـرمایهگذاری برخـوردار اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه باید بـا ایجـاد وحـدت رویـه از سردرگمی    سـرمایهگذار خارجی جلوگیـری کنیم،
تصریـح کـرد :در عرصـه سـرمایهگذاری بایـد بـه سـمت ائتلاف سـرمایهگذاری داخلـی و خارجـی و
سـرمایهگذاری مجـدد حرکـت کرد.
موسـوی اضافـه کـرد :سـرمایهگذاران توجه داشـته باشـند به منظـور جلوگیـری از بعضـی ناهماهنگیها
و سـرگردانیها فقـط از طریـق سـازمان سـرمایهگذاری در اسـتان نسـبت به انجـام فعالیتهـای خود و
صـدور مجـوز اقـدام کننـد .معـاون وزیر امـور اقتصـادی و دارایـی با بیـان اینکه هیـچ محدودیتـی برای
حضـور سـرمایهگذاران خارجـی در کشـور وجـود نـدارد ،تصریـح کـرد :بایـد بخـش خصوصـی را وارد
سـرمایهگذاری کنیـم و از حضـور و ظرفیـت آنهـا اسـتفاده کنیم.
وی ادامـه داد :بایـد از ظرفیـت نمایندگیهـای وزارت خارجـه در دیگـر کشـورها بهـره ببریـم تـا بتوانیم
سـرمایهگذاران خارجـی را جـذب و شـاهد توسـعه اسـتان هرمزگان باشـیم.
موسـوی با اشـاره بـه اینکـه امیدواریم ایـن همایـش نقطه عطفی بـرای اسـتان زرخیز هرمزگان باشـد،
اضافـه کـرد :هیـچگاه سـرمایهگذارانی کـه در ایـن مقطـع زمانـی در ایـران اقـدام بـه سـرمایهگذاری
میکننـد را فرامـوش نخواهیـم کرد.
معـاون وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی بـا بیـان اینکـه تالشمـان در ایـن اسـت کـه بـه سـمت جذب
سـرمایهگذاران خارجـی پیـش رویـم ،خاطرنشـان کـرد :در برنامه ششـم توسـعه نیز جـذب  ۶۵میلیون
دالر از طریـق سـرمایهگذاری خارجـی پیشبینیشـده اسـت.

به بهانه اعالم جدیدترین نرخ رشد اقتصادی ایران

مفهوم رشد اقتصادی منفی  ۳/۸درصد چیست؟
در حالــی نــرخ رشــد اقتصــادی  ۹ماهــه ســال ۱۳۹۷
در بخــش صنعــت منفــی  ۷.۹و درمجمــوع منفــی ۳.۸
درصــد اعــام شــده کــه یــک اقتصــاددان معتقــد
اســت چناچــه در ســال جــاری سیاس ـتهای اصــاح
ســاختاری انجــام نشــود ،شــرایط نســبت بــه ســال
گذشــته ســختتر خواهــد بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،ســقوط نــرخ رشــد اقتصــادی از
 ۳.۷درصــد در ســال  ۱۳۹۶بــه منفــی  ۳.۸درصــد در
 ۹ماهــه ســال  ۱۳۹۷آمــاری اســت کــه مرکــز آمــار
روز  ۲۵فروردیــن روی ســایت خــود قــرار داده اســت.
بــر ایــن اســاس رشــد اقتصــادی ایــران بــه منفــی
 ۳.۸درصــد بــا احتســاب نفــت و منفــی  ۱.۹درصــد
بــدون نفــت رســیده اســت .همچنیــن ســایر اطالعــات
مرکــز آمــار نشــان میدهــد کــه در  ۹ماهــه ســال
 ١٣٩٧رشــد اقتصــادی در گــروه کشــاورزی منفــی ،۱.۲
صنعــت منفــی  ٧.٩و گــروه خدمــات  ٠.٦درصــد بــوده
اســت.
بیــن صنعــت و نفــت همبســتگی باالیــی
وجــود دارد
در بــاره معنــا و مفهــوم ایــن آمارهــا و تأثیــرات آن،
وحیــد شــقاقی شــهری ،عضــو هیــأت علمی    دانشــگاه
خوارزمی    تهــران در گفــت وگــو بــا ایســنا ،بــا
بیــان اینکــه اقتصــاد ایــران از چهــار بخــش اصلــی
کشــاورزی ،خدمــات ،نفــت و صنعــت تشــکیل شــده
اســت گفــت :هــر کــدام از ایــن بخشهــا یــک ارزش
افــزوده دارنــد کــه کل تولیــد اقتصــاد ایــران در واقــع
مجموعــی از ارزش افــزوده ایــن چهــار بخــش اســت.
او بــا بیــان اینکــه بیــن بخــش صنعــت و نفــت در
اقتصــاد ایــران همبســتگی باالیــی وجــود دارد ادامــه

داد :بــا اینکــه بخــش خدمــات و کشــاورزی چنــدان
تبعیتــی از بخــش نفــت در اقتصــاد ندارنــد ،امــا بخــش
صنعــت همبســتگی بســیار باالیــی بــا نفــت دارد.
در تحریمهــای ســال  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۱ابتــدا ارزش

نفتــی در شــش ماهــه دوم ســال گذشــته اعمــال شــد
اظهــار کــرد :در شــش ماهــه اول ســال گذشــته
روزانــه  ۲.۵میلیــون بشــکه نفــت میفروختیــم کــه
حتــی بســیار بیشــتر از پیشبینیهــای انجــام شــده

افــزوده حــوزه نفــت منفــی شــد و بعــد ایــن مســاله
روی بخــش صنعــت تأثیــر گذاشــت امــا در ایــن دور
از تحریمهــا ایجــاد رکــود در بخــش صنعــت زودتــر
از نفــت اتفــاق افتــاد کــه علــت آن تحریمهــای
هدفمنــد در بخــش صنعــت بــود.
اوضاع در سال قبل بهتر بود
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره بــه اینکــه تحریمهــای

بــر مبنــای بشــکهای  ۵۵دالر بــود؛ بــه طوریکــه هــر
بشــکه نفــت بــه قیمــت  ۷۷دالر بــه فــروش رســید.
او یکــی از علــل رشــد منفــی  ۳.۸درصــدی در اقتصــاد
را مربــوط بــه بخــش صنعــت ارزیابــی کــرد و گفــت:
در ســال  ۱۳۹۷بــا اینکــه تحریمهــا از نیمــه دوم
ســال شــروع شــد ،امــا بــه دلیــل التهابــات نــرخ ارز در
اوایــل ســال گذشــته ،بخــش صنعــت واکنــش رکــودی

واگذاری پنج بلوک اکتشافی به ایرانیها
پــای شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد ( )E&Pبــه توســعه بلوکهــای
اکتشــافی از مدتــی پیــش بــاز شــده اســت و درحالــی کــه در ایــن راســتا
یــک تفاهمنامــه نیــز بــه امضــا رســید ،اخبــار حاکــی از آن اســت کــه
مذاکــرات بــا ایــن شــرکتها همچنــان ادامــه دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،چنــدی پیــش ســیدصالح هنــدی  -مدیــر اکتشــاف
شــرکت ملــی نفــت  -در بــاره برگــزاری مناقصــه بلوکهــای اکتشــافی
بــا شــرکتهای خارجــی توضیــح داده بــود بــا خــروج آمریــکا از برجــام
امــکان برگــزاری مناقصــه وجــود نداشــت .شــرکتهای  E&Pقابلیــت
توســعه بلوکهــا را دارنــد .بایــد چهــار شــرکت کنسرســیوم تشــکیل
دهنــد و در یــک ســال آینــده ،ســه یــا چهــار بلــوک اکتشــافی بــا
مجریــان داخلــی توســعه خواهنــد یافــت.
در ایــن راســتا ،اواخــر ســال گذشــته ،شــاهد امضــای تفاهمنامــه
مطالعــات ارزیابــی اکتشــافی بلــوک تــودج بیــن مدیریــت اکتشــاف
شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت تنکــو بودیــم کــه بــرای نخســتین
بــار یــک شــرکت ایرانــی بــه حــوزه مطالعــه بلوکهــای اکتشــافی در
ایــران وارد شــد.

واگذاری پنج بلوک به ایرانیها
بــر ایــن اســاس ،مدیــر اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت در گفتوگــو بــا
ایســنا ،از اتمــام تفاهمنامــه مذکــور خبــر داد و افــزود :مــدت تفاهمنامــه
تمــام شــده اســت و تــا حــدود دو مــاه آینــده ،قــرارداد توســعه بلــوک
تــودج توســط شــرکت تنکــو خواهیــم داشــت.
هنــدی بــا تاکیــد بــر اینکــه مذاکــرات بــا شــرکتهای ()E&P
ادامــه دارد ،گفــت :بیــن شــرکتهای اکتشــاف و توســعه مناقصــه
برگــزار خواهیــم کــرد و احتمــا ًال حــدود پنــج بلــوک بــه آنهــا واگــذار
شــود.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،پنجــم آذرمــاه ســال  ،۱۳۹۴شــیوهنامه تعییــن
صالحیــت شــرکتهای اکتشــاف ،توســعه و تولیــد از میدانهــای نفــت
و گاز کشــور از ســوی بیــژن زنگنــه  -وزیــر نفــت  ،-ابــاغ و در آن
تصریــح شــد در شــرایط عمومــی ،ســاختار و الگــوی قراردادهــای جدیــد
باالدســتی نفــت ،پیشبینــی شــده اســت کــه افــزون بــر اســتفاده
حداکثــری از ظرفیتهــای ســازندگان داخلــی بــرای تأمیــن تجهیــزات
و کاالهــای مــورد نیــاز پروژههــا و نیــز بهرهگیــری از ظرفیتهــای

نشــان داد .علــت ایــن مســاله هــم افزایــش هزینــه
مــواد اولیــه و همچنیــن تــرس از تحریمهــا بــود.
رشــد منفــی بخــش کشــاورزی بیســابقه
اســت
ایــن اقتصــاددان بــا بیــان اینکــه رشــد منفــی اقتصادی
در بخــش کشــاورزی بــی ســابقه اســت ادامــه داد :در
دوره قبلــی تحریمهــا علیرغــم همــه فشــارها نــرخ
رشــد بخــش کشــاورزی مثبــت مانــد امــا در دوره
جدیــد بــه دلیــل شــدت تحریمهــا و مشــکالت
مربــوط بــه تأمیــن نهاده هــای کشــاورزی و همچنیــن
بیثباتــی در تصمیمگیــری مســئوالن دولتــی ،رشــد
ایــن بخــش هــم منفــی شــد.
او بــا اشــاره بــه تفــاوت شــدت تحریمهــا در ایــن
دوران بــه نســبت دوره قبلــی ( )۱۳۹۱-۱۳۹۰اظهــار
کــرد :در ســال جــاری چنانچــه سیاس ـتهای اصــاح
ســاختاری انجــام نشــود ،شــرایط نســبت بــه ســال
گذشــته ســختتر خواهــد بــود .واقعیــت ایــن اســت
کــه بــا گفتــار درمانــی نمیتــوان مســائل را حــل
کــرد.
شــقاقی شــهری همچنیــن تصمیمــات اشــتباه ،عــدم
برنامهریــزی ،عــدم حمایــت از صنعــت و نداشــتن
یــک برنامــه مشــخص بــرای مواجهــه بــا شــرایط
خــاص اقتصــادی را از دالیــل رشــد منفــی ۷.۹
درصــدی در بخــش صنعــت ارزیابــی کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،پیــش از ایــن و در زمانــی کــه
بانــک مرکــزی هــم اجــازه اعــام شــاخصهای
اقتصــادی را داشــت ،ایــن نهــاد در ســال  ۱۳۹۶از ر
شــد  ۵.۱درصــدی در بخــش صنعــت و رشــد اقتصادی
 ۳.۷درصــدی در اقتصــاد ایــران خبــر داده بــود.

پیمانــکاران داخلــی بــرای اجــرای پروژههــای نفتــی و انجــام عملیاتــی
ماننــد حفــاری و تکمیــل چاههــا در دریــا و خشــکی ،از اهــرم و امــکان
امضــا و اجــرای ایــن نــوع از قراردادهــا بــرای تأســیس و تقویــت
ظرفیتهــای مدیریتــی و فنــاوری کشــور بــرای اجــرای پروژههــای
بــزرگ نفتــی در حــوزه اکتشــاف و تولیــد حداکثــر بهــره ممکــن گرفتــه
شــود؛ از ایــن رو تأســیس شــرکتهای  E&Pدر بندهــای متعــدد
شــرایط و الگــوی جدیــد قراردادهــای نفتــی مــورد توجــه و اهتمــام قــرار
گرفــت.

