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انتشار اوراق ودیعه برای مهار تورم
خبرآنالیــن-  
رئیــس کل بانــک 
مرکزی گفت: انتشار 
اوراق ودیعه در شورای 
پــول و اعتبــار مورد 
تصویب قرار گرفته اما 
تاکنون به کار گرفته نشده اســت و در حال تهیه 
مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار 
پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این 
جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از 
ســال های ۱۳۷۹ به بعد به اجرا گذاشته شد. اکبر 
کمیجانی گفت: نظام بانکی جایگاه بسیار بزرگی 
در اقتصاد ایران دارد و نقش محــوری را در تامین 
مالی اقتصاد ایفا کرده و می کند. امروزه هنوز با وجود 
توسعه و رشد فعالیت بورس و اوراق بهادار، کماکان 
نقش محوری بر عهده نظام بانکی است و تا ۸۵ درصد 
تامین مالی از طریق بانک ها انجام می شود. هیچ طرح 
و پروژه ای را نداریم، مگر اینکه حضور فعال بانک ها را 
در این طرح ها داشته باشیم و این در حالی است که 

پروژه ها هر روز به مرحله بهره برداری می رسند.
    

خرید و فروش سیمان خارج از 
بورس کاال ممنوع شد

بــورس کاال-  
معاون امــور معادن و 
صنایع معدنی وزارت 
صمــت در ابالغیه ای 
اعالم کرد که هر گونه 
خرید و عرضه سیمان 
خارج از بورس کاال ممنوع اســت. اسد اهلل کشاورز 
معاون امور معادن و صنایــع معدنی وزارت صمت 
در ابالغیهای به روسای ســازمان صنعت و معدن 
و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، اعالم کرد که 
هر گونه خرید و عرضه سیمان خارج از بورس کاال 
ممنوع بوده و کلیه واحدهای تولیدکننده سیمانی 
که تاکنون در بورس پذیرش نشده اند باید ظرف دو 
هفته در بورس پذیــرش و اقدام به عرضه محصول 
کنند؛ براساس این ابالغیه کلیه مصرف کنندگان 
سیمان سراسر کشور نیز باید ظرف دو هفته اقدام به 

اخذ کد بورسی کنند.
    

وزیر اقتصاد:
  نظام بانکی کشور ثروتمندان را

 بر فقرا ترجیح می دهد
تســنیم- وزیر 
امور اقتصادی و دارایی 
گفــت: نظــام بانکی 
فعلی که برای اعطای 
تســهیالت، وثیقــه 
محور است ثروتمندان 
را به فقرا ترجیح می دهــد و نابرابری ها را تعمیق 
می کند. احســان خاندوزی، درباره موضوع خلق 
پول و پشتیبانی از تولید افزود: بانک های کشور ۹۷ 
درصد پول و نقدینگی را منتشر می کنند و تخصیص 
می دهند. وی گفت: گاهــی بانک ها به جای صرف 
این پول ها در بخش های مولد با انحراف پول از بخش 
واقعی، باعث تخریب اقتصاد می شــوند.خاندوزی 
درباره حکمرانی شــرکتی و نظارت بــر بانک ها 
افزود:اگر منافع بانک ها اقتضا نکند که وارد تولید 

شوند نهاد نظارتی باید در این خصوص اقدام کند.
    

 اظهارنظر رئیس دانشگاه 
امام صادق)ع( درباره رمز ارز

رئیس دانشگاه امام 
صادق )ع( خواســتار 
بررســی تحلیلــی و 
ساختاری پدیده های 
پولی و بانکــی نظام 
مدرن و اجتنــاب از 
داشــتن نگاه ُخرد به این پدیده ها شد.  حسینعلی 
سعدی در همایش بانکداری اسالمی با بیان اینکه 
ما امروز با نهادها، ســازمان ها و ساختارهای مدرن 
به معنای واقعی کلمه مواجهیم گفت: اگر بخواهیم 
این نهادها را ذیل نهادهای ســنتی تشریح کنیم، 
واقعی سازی نیست و اصالح اصطالحات فقهی آن 
حق شریعت را ادا نمی کند. وی ادامه داد: مثالً زمانی 
موضوع بیمه را به فقها مطرح کردند. اگر بخواهیم 
بیمه را به عنوان زندگی مدرن ذیل عقد صلح بیاوریم، 
آن گونه که باید تحلیل نشده است. سعدی گفت: 
بانک، بورس و بیمه مؤلفه های اقتصاد مدرن است. 
اینکه بخواهیم جز به جز بررســی و تحلیل کنیم و 
سپس با نظام فقهی تطبیق دهیم، تأمین کننده نظر 
شریعت نیست. رئیس دانشگاه امام صادق )ع( تأکید 
کرد: یکی از چالش های تمام عقود در نظام بانکداری 
ایران، چالش صوری شدن عقود است یعنی برای 
انطباق ظاهر با شریعت، مجبور شده ایم توجیهی 

کنیم که قلب ماهیت آن نهاد محسوب می شود.

خبر اقتصادی
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مهرنوش حیدری

 یک کارشناس ارشــد حوزه انرژی 
گفت: دولت سیزدهم باید هر چه زودتر 
سیاســت خود را در قبال انرژی روشن 
کند و اهمیت این موضوع به مشخص 
شدن آینده پیش رو در صورت عدم لغو 

تحریم ها کمک می کند. 
حسن مرادی در گفتگو با »توسعه 
ایرانی« تاکید کرده است: دولت سیزدهم 
باید مسیر فرار از وضعیت کنونی چه با لغو 
تحریم و چه بدون لغو تحریم را مشخص 
کند و فرصتی برای آزمون و خطا پیش 

رو نداریم. 
از ســال ۱۳۹۷ و همزمان با اعمال 
تحریم های شــدید آمریکا علیه ایران، 
صادرات نفت از ایران با ســختی های 
فراوانــی همراه شــد و حتــی برخی 
همسایگان و کشــورهای دوست نیز 
به دلیــل دامن گیر شــدن از تبعات 
تحریم های آمریکا بــرای تأمین نفت 

مورد نیاز خود به ســوی ســایر بازارها 
روانه شدند.  در این ســال ها و به دلیل 
کاهش درآمدهای ناشــی از صادرات 
نفت، اقتصاد ایران با مشکالتی مواجه 
شده و معیشت مردم نیز تحت تأثیر این 
اتفاق قرار گرفت؛ هرچند در این دوره 
مسئوالن وزارت نفت ســعی کردند با 
استفاده از روش هایی تحریم های نفتی 
را دور بزنند اما کاهش شدید درآمدهای 

اتفاقی انکارناپذیر است. 
دولت سیزدهم در شرایطی فعالیت 
خود را آغاز کرده است که مسئوالن این 
دولت اعتقاد چندانی به برجام ندارند و 
جواد اوجی، وزیر نفت نیز بدون اشــاره 
به راهکارهای جزئی تر قول داده است 
صادرات نفت را با بازپس گیری بازارهای 

از دست رفته نفت افزایش دهد. 
افق صادرات نفتی ایران در شرایط 

ادامه تحریم ها 
همان طور که گفته شــد ایران در 
شــرایط تحریم هم توانســته است به 

صادرات نفــت خود بــا اســتفاده از 
روش های مختلف اقــدام کند اما این 
سوال پیش می آید که با توجه به شرایط 
فعلــی و گمانه زنی ها در مــورد ادامه 
تحریم، آیا می توان به افزایش صادرات 

نفت ایران امیدوار بود یا خیر؟ 
یک کارشناس حوزه انرژی در این 
باره به »توسعه ایرانی« گفت: در مورد 
صادرات نفت ایران روزنه های امیدی 
وجود دارد به طوری کــه برای مثال با 
توجه به شرایط لبنان و نیاز این کشور 
به محصوالت و مشــتقات نفتی ایران، 

می توان از این فرصت بهره برد. 
وی با اشــاره به اینکه ایــران باید 
همزمان با اقدام برای رفع تحریم و لغو 
آن نسبت به یافتن بازارهای جدید اقدام 
کند، گفت: در شرایط فعلی، افغانستان 
نیز می توانــد فرصت دیگــری برای 
ایران محسوب شــود زیرا این کشور به 
فرآورده های نفتی ما به شدت نیاز دارد. 

اشــاره مــرادی بــه درخواســت 

افغانســتان برای دریافت ســوخت از 
ایران اســت. طبق اعالم صورت گرفته 
از سوی حمید حسینی، عضو اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده های نفتی، ایران 
به پیام افغانســتان برای آغاز صادرات 
فرآورده های نفتی پاســخ مثبت داده 
است. این فعال بازار انرژی پیش بینی 
کرده اســت کــه از این طریــق ایران 
می تواند تجارت با افغانستان را دو برابر 
کند. این در شــرایطی است که دولت 
اشرف غنی به دلیل تحریمهای آمریکا 

به دنبال کاهش همکاری با ایران بود.
اگر مذاکرات به نتیجه نرسد

حســن مرادی گفت: آنچه مدنظر 
ماســت عادی شــدن شــرایط و لغو 
تحریم هاســت که نیازمند مذاکره و 
فعالیت دیپلماتیک و سیاسی است اما 
در عین حال در همین شــرایط باید از 
فرصت های پیش آمده  استفاده کنیم 
چرا که این فرصت ها می تواند به عنوان 
عامل ســرعت دهنده صادرات نفت و 
مشتقات عمل کنند.  وی ادامه داد: در 
عین حال ذکر این نکته ضروری است که 
اگر مذاکرات به نتیجه نرسد و تحریم ها 
ادامه یابد دورنمای خوبی برای صادرات 

نفت و مشتقات آن پیش رو نیست. 
وی با اشاره به این که عدم دستیابی 
به توافق باید یکی از گزینه های مدنظر 
سیاستگذاری باشد، گفت: چاره ای جز 
سازش با این شرایط نداریم، همان گونه 
که تا به  حال این شرایط را اداره کرده ایم 
اما اگر گشایشی در مذاکرات ایجاد شود 

اوضاع می تواند بهتر از این شود. 
امکان بازپس گیری جایگاه نفتی 

ایران در جهان 
مرادی در پاسخ به این پرسش که اگر 
در مذاکرات گشایش ایجاد و تحریم ها 
برطرف شود، آیا ایران می تواند جایگاه 
قبلی خود را به عنوان یکی از مهمترین 
صادرکنندگان نفت جهان باز پس گیرد 
یا خیر؛ توضیح داد: دلیلی وجود ندارد 

که ایران نتواند دوباره بــه این جایگاه 
برسد زیرا تجربه به ما نشــان داده که 
پس از جنگ توانســتیم به سرعت به 
جایگاه قبلی خــود بازگردیم و پس از 
اتمام دور نخست تحریم ها نیز در مقطع 
زمانی توانستیم گذشته را جبران کنیم 
و تا حــدی زیادی به ســمت وضعیت 
اول خود بازگشــتیم بنابراین صنایع و 
پاالیشگاه های ایران نشان  داده اند که 
توان بازگشــت به این موقعیت ها را در 
بخش های باالدستی دارند.  وی تاکید 
کرد البتــه مســاله دور زدن تحریم با 

بازگرداندن بازارها تفاوتی جدی دارد . 
 اشاره وی به سخنان اخیر وزیر جدید 
نفت، جواد اوجی اســت.  اوجی درباره 
مساله تحریم و بازپس گیری بازارهای 
نفت گفته است: باید دید آیا وزیر نفت 
برای مقابله با تحریم هــا رویکرد فعال 
در پیش می گیــرد و یا منتظر اقدامات 
سیاسی و محافل بین المللی است. روی 
رفع تحریم ها حساب باز می کند یا روی 
توان جوانان برای بی اثر کردن تحریم ها؟
اوجی تاکید کرد: باید با اســتفاده 
از نیروهــای متخصــص و توانمنــد 
رویکرد فعــال بــرای دور زدن و بی اثر 
کردن تحریم ها را در پیش بگیریم و با 
استفاده از روش های موجود، تجربیات 
گذشته و سایر روش ها اقدامات مهمی 
را برای فروش نفــت در پیش خواهیم 
گرفت. از ظرفیــت بخش خصوصی و 
تمام دســتگاه های اجرایی در فروش 
نفت استفاده خواهم کرد. اوجی یکی از 
راهکارهای مقابله با تحریم ها را روش 
تهاتر نفت با کاال یا ســرمایه گذاری در 
کشور دانســت و گفت: در شرکت ملی 
گاز صنعت گاز تحریم شد اما در همان 
سال ها توانستیم با فروش گاز، واردات 
و فرآورده های گازی و خرید تجهیزات با 
تهاتر کاال با گاز وارداتی تحریم ها را دور 
بزنیم.  مرادی با اشاره به این سخنان وزیر 
نفت، تاکید کرد الزم است دولت جدید 

سیاست خود را در این زمینه توضیح دهد 
تا بتوان درباره امکان پذیری و تاثیر آن بر 

شرایط فعلی بحث کرد. 
استفاده از »مسیر فرار« در زمان 

بروز چالش های جهانی 
استاد دانشگاه تهران درباره فاصله 
گرفتن ایران از اقتصاد تک محصولی و 
فاصله گرفتن از اتکا بر صادرات نفت محور 
گفت: شرایط عوض شده و خارجی ها 
اصطالحی با نام »مســیر فرار« دارند و 
ما همواره می توانیم مسیرهای فرار را در 
چالش های مختلف جهانی پیدا کنیم. 
اگر تحریم ها برداشــته شود به صورت 
خودبه خود اقتصاد ایران با شرایط بهتر 
روبرو می شود. در این وضعیت بی تردید 
به واسطه افزایش توان اقتصادی کشور، 
اقتصاد غیرنفتی نیز بهره باالیی خواهد 
برد.   وی ادامه داد: ما از گذشــته درس 
گرفته ایم کــه به دنبال فــروش تک 
محصول نباشــیم و می دانیم فروش 
مواد خام و اتکا به صادرات تک محصولی 
برای اقتصاد ما سم محسوب می شود. 
اگر تحریم ها برداشته شود قطعا شاهد 
ایجاد روزنه هایی خواهیم بود که سبب 
می شــود بتوانیم وضعیت بهتری را در 

اقتصاد دنبال کنیم. 

کارشناس ارشد انرژی در گفت وگو با »توسعه ایرانی« تشریح کرد 

آینده نفت ایران در بند تحریم

 در شرایط فعلی، افغانستان 
می تواند فرصت دیگری 

برای ایران محسوب 
شود زیرا این کشور به 

فرآورده های نفتی ما به 
شدت نیاز دارد 

رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: ضمنا با توجه به 
هدف دولت سیزدهم مبنی بر گسترش روابط با ۱۵ کشور همسایه 
و همچنین پیرو  نشست هایی که وجود داشته و  همچنین نشست 
بغداد که اخیرا برگزار شده پیش بینی می شود گشایش هایی در 
مسئله رابطه با این کشورها گســترش یابد. محمد الهوتی در 
گفت وگو با ایلنا در مورد وضعیت تجارت با کشورهای عربی به 
ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه داد: مهم ترین شریک 
تجاری ما بین کشورهای عربی در حال حاضر و همچنین طی 

سال های گذشته امارات متحده عربی بوده است که برای اولین 
بار در حوزه واردات، این کشــور در 4 ماهه و ۵ ماهه سال جاری 
جای چین را هم گرفته و اولین شریک تجاری ما در حوزه واردات 
است. دلیل آن هم این است که امارات کشور ری اکسپورت است 
و با ایجاد لجستیک و زیرساخت های مهمی که در بنادر خود و به 
خصوص جبل علی ایجاد کرده اکثر کاالهای ما از طریق امارات 
وارد کشور یا احیانا صادر می شود. از نظر صادراتی نیز  امارات بعد 
از چین در رتبه دوم قرار دارد. وی افزود: بنابراین مهم ترین کشور 

در حوزه تجارت خارجی ایران در حال حاضر در کشورهای حوزه 
خلیج فارس امارات متحده عربی است. با توجه به میزان جمعیت 
در کشورهای عربی و نوع تقاضای آنها که معموال کاالهای لوکس 
و کاالهای ساخته شده است، در مورد تجارت با باقی کشورهای 
عربی مثل قطر، عمان و ... رقابت زیادی وجود دارد. کشورهای 
متعدد پیشرفته ای در این رقابت حضور دارند بنابراین حضور در 

این بازارها نیاز به یک برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت است.
ترکیه از خاک ایران به امارات کاال تزانزیت کرد

الهوتی با تاکید بر لزوم افزایش کیفیت محصوالت تولیدی 
کشور برای داشتن سهم بیشتر از تامین تقاضای این کشورها 
گفت: این بازارها از این جهت مهم هستند که می توانند ارزآوری 
زیادی داشته باشند ولی تامین تقاضای آنها کار ساده ای نیست. در 

زمان تحریم قطر توسط دیگر کشورهای عربی عمال ما  نتوانستیم 
در حوزه محصول چندان از این بازار بهره برداری کنیم. گرچه تا 
حد زیادی مواد اولیه و نیمه ساخته صادر گردید اما گستردگی 
این بازار بسیار بیشتر از سهمی بود که ما توانستیم از آن کسب 
کنیم. در صورتی که حجم صادرات رقیب اصلی ما یعنی ترکیه 
بدون داشتن مرز به مراتب بیشتر از ما بود و حتی در بعضی مواقع 
از خاک ما به صورت ترانزیت کاال صادر می کــرد. وی در ادامه 
اضافه کرد: تقریبا همه کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
کشورهای ثروتمندی هستند که واردکننده کاال ولی از نوع لوکس 
و باکیفیت بسیار باال هستند. بنابراین در شرایطی که ما بتوانیم 
محصول با کیفیت و مورد تقاضای آنها را تولید کنیم، می توانیم 

بازار داشته باشیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:

نشست بغداد احتماال گشایش های اقتصادی در پی دارد

خبر

خبر

رییس اتاق بازرگانی تهران می گوید ریشــه بخش مهمی 
از مشــکالت اقتصادی امروز کشــور را باید در سیاست های 

ایجادکننده رانت مانند ارز 4۲۰۰ تومانی دنبال کرد.
به گزارش خبرآنالین، مسعود خوانساری در نشست هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهــران، گفت: بخش خصوصی در 
سال های گذشته بارها هشــدار داده بود که چند نرخی نگه 
داشــتن ارز نه تنها گره ای از مشــکالت اقتصادی کشور باز 
نمی کند که حتی خود می توانــد به یک چالش جدید تبدیل 

شود که ما نمونه های آن را در سال های گذشته بارها دیده ایم.

وی با اشاره به آمارهایی که عرضه ارز 4۲۰۰ تومانی در سال 
جاری منتشر شده، بیان کرد: بر اســاس برآوردهای صورت 
گرفته در چهار ماهه ابتدایی امســال، دولت 4.۶ میلیارد دالر 
ارز 4۲۰۰ تومانی به واردات تخصیص داده و یعنی از حدود ۱۵ 
میلیارد دالر واردات، نزدیک به یک سوم آن به ارز دولت مربوط 
است. به این ترتیب تا پایان تیر ماه، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارز 

از این طریق به کاالهای اساسی اختصاص یافته است.
رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بر اساس براورد مرکز 
آمار، تورم کاالهای اساسی در این مدت ۵۸ درصد بوده است 

یعنی در حالی که دولت هزینه ای ســنگین برای ارز 4۲۰۰ 
تومانی کرده، تورم کاالهای غیر خوراکی که این ارز را دریافت 
نمی کنند حتی پایین تر بوده است و باید پرسید این ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان هزینه جز تخریب اقتصاد و ایجاد رانت و فساد 

چه آورده ای داشته است.
خوانساری با تاکید بر اینکه ارز باید تک نرخی شود، گفت: 
ما از سویی با کسری بودجه گسترده مواجه هستیم و از سوی 
دیگر تورم و رشد پایه پولی بســیار باالست. در کنار آن شیوع 
کرونا در کشور بسیار گسترده بوده و متاسفانه جان بسیاری از 

هموطنان ما را گرفته است. از این رو همانطور که دولت اعالم 
کرده، کرونا باید اولویت نخست باشد و بخش خصوصی نیز در 
این زمینه آماده هرگونه همکاری خواهد بود. از طرف دیگر اما 
برای بهبود شرایط اقتصادی باید با اجرای برخی اصالحات الزم 

و زیرساختی مشکالت موجود را به حداقل رساند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
می گوید نپرداختن ایران به ظرفیت برداشت و 
استفاده از گاز هلیوم، یک فرصت ملی را به تهدید 

تبدیل کرده است.
به گزارش ایســنا، مهرداد عبــاد گفت: گاز 

هلیوم در ایران به عنوان یک سرمایه ملی رسما 
فراموش شده اســت. این گاز در  سال ۱۸۶۸ از 
سوی فرانسوی ها کشف شــد و از سال ۱۹۰۳ 
به عنوان یک منبع بــزرگ در جهان مورد بهره 

برداری قرار گرفت.
وی با بیان اینکه ذخایر مشترک هلیوم ایران 
و قطر، بین ۲۵ تــا 4۰ درصــد از ذخایر هلیوم 

جهان به شمار می رود، توضیح داد: با وجود آنکه 
برداشت این گاز از ۱۲۰ سال پیش در جهان کلید 
خورده، اما همچنان شرایط برداشت آن در ایران 

فراهم نشده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت 
هلیوم در صنایــع و خدمات مختلف، گفت: این 
گاز از دستگاه های ام آر بیمارستانی گرفته تا در 

صنایع نفت  گاز و پتروشــیمی، کارایی فراوانی 
دارد و ما با وجود آنکه ذخیره غنی از این محصول 
داریم اما در طول سال مقادیر زیادی از آن را وارد 

می کنیم.
عباد با اشــاره به تاســیس چنــد کارخانه 
استخراج هلیوم در قطر در ســه سال گذشته، 
اظهار کرد: با توجه بــه اینکه ذخایر هلیوم ایران 

و قطر مشترک است، نبود اقدامات الزم از سوی 
ایران باعث شده، طرف قطری با خیال راحت این 

محصول را استخراج کند و به فروش برساند.
به گفته وی، هرچند ایران در حوزه دانش 
عملی اســتخراج هلیوم هنوز پیشرفت قابل 
توجهی نکرده اما اما می توان انتظار داشت که 
با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و متخصصان 
که چند سال قبل اقداماتی را انجام دادند اما 
به دلیل تحریم ها ناکام مانــد، در این حوزه 
اقدامات اساسی آغاز شود تا الاقل در میادین 
مشــترک، ایران نیز همپای قطــر از هلیوم 

موجود استفاده کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

سرنوشت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارز دولتی نامعلوم است 

یک فعال اقتصادی هشدار داد:

سرازیری منافع گاز هلیوم ایران به جیب قطر 


