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مسئولیتمدیراندرفسادهایاقتصادی
یادداشت

جعفر گالبی

روزنامه نگار

چند ســال پیش زمانی که هنوز حتی اختالس 3000میلیارد تومانی افشــا نشده بود
طی یادداشتی در یکی از روزنامههای اصالحطلب نوشتم؛ «فساد اقتصادی» و توچه
میدانیکهفساداقتصادیچیست؟فساداقتصادیطاعونکشوراستو...
اکنون پس سالها تازه میفهمیم که ترس و آگاهیمان راجع به فساد اقتصادی
کــم هــم بوده اســت و شــاید هنــوز هم متوجه نشــده باشــیم که فراگیری فســاد
اقتصــادی از اپیدمی طاعون بدتر و خســارتبارتر اســت و همه چیز را سســت و
درون تهی میکند.
امروز با نگاهی به ســخنان شــخصیتها و صاحبنظران و سیاسیون از جناحها و
گرایشــات مختلف این معنا مســتولی شده اســت که خطری که از درون و برون
انقــاب و کشــور و جامعــه را به صورت همزمان تهدید میکند فســاد اقتصادی
اســت و به جرأت میتوان اعالم کرد که ایــن خطر از هجوم نظامی بیگانگان ،از
تحریمهــای همه جانبه تمام دنیا علیه ایران بیشــتر اســت و امــکان دارد بر اثر
ادامــه اختالسهای کالن و رانتخواریها و سوءاســتفادههای گســترده جامعه
ایرانی ســرمایههای اجتماعی خود را از دســت بدهد و چســبندگیهای عمومی
از بین بروند و روزی چشــم باز کنیم و ببینیم که چیزی برای کیان ایرانیان باقی
نمانده اســت .معنای فســاد اقتصادی را میتوان در آن داســتان مشهور موالی
رومی بخوبی دید ،آنجا که میگوید:
ما درین انبار گندم میکنیم /گندم جمع آمده گم میکنیم/مینیندیشــیم آخر
ما بهوش/کین خلل در گندمســت از مکر موش /موش تا انبار ما حفره زدســت
/و از فنش انبار ما ویران شدســت /اول ای جان دفع شــر موش کن /وانگهان در
جمع گندم جوش کن...
شاید اگر آن حکیم نیک نظر هماکنون زنده بود در این مثالش اغراق میکرد و از
حفر انبار کشــور توســط هزاران موش یا گرگ یا اژدهای هزارســر خبر میداد .مگر
ندیدیم که طی چند روز دزدان و نابکاران پس از اعالم تکنرخی شدن ارز چگونه
بــه جان بیتالمال کشــور افتادنــد و دالر  4200تومانی گرفتند ،یــا خوردند ،یا کاال
خریدنــد و بــا نرخ  10هزارتومانی فروختند یا بردند و هرگز برنگرداندند .ارزش آن
خسارت آن هم در آغاز تحریمهای جدید امریکا را بالغ بر  20میلیارد دالر برآورد
کردهاند! آری درست در زمانی که تهیه هردالر برای کشور پس از گذر ازهفت خان
رستم میسر است بسیارند که راههای به یغما بردن آسان آن را بلدند و تالش سه
قوه برای جلوگیری از سوءاســتفادهها را بعضاً با بنبســت روبهرو میکنند .به نظر
میرسد نه تنها جلوگیری از فساد اقتصادی با شعارهای پرطمطراق میسر نیست
بلکهبابگیروببندهاهمرهبهجایینمیبرد.بایدیکاجماعملیفراهمشودوهمه
به غایت احساس خطر کنند و هیچکس از هیچ سوءاستفادهای حتی اگر به نظرش
مصلحتی در آن است یا فرزندی و دوست و آشنایی در آن دخیل باشد درنگذرد.
اینکــه معــاون اول رئیس جمهــور در بیانی صادقانه به این مهم اشــاره میکند و
صریحاً اعالم میکند که هر مســئولی اگر از فسادی مطلع شود و تعلل کند در آن
فساد شریک است باید سازوکار اجرایی هم پیدا کند .وقتی فسادی در هر حوزهای
رخ دهــد و منجــر بــه اســتیضاح باالترین مقام مربوطه شــود احتماالً حساســیت
مدیران را باال خواهد برد و در سالمت دستگاههای مختلف دولتی و حکومتی مؤثر
خواهد افتاد .چرا پی بردن به فساد در دستگاهها باید از طرق تفتیشهای بیرونی
میسر شود؟ مگر یکی از اصلیترین مأموریت مدیران و مسئوالن ،نظارت دقیق بر
عملکرد مالی زیر مجموعه خود نیست؟ مگر ایشان اهرمها و بازوان قدرتمندی
در این زمینهها ندارند؟ چرا از آنها استفاده نکردهاند؟ اگر ضعف مدیریتی منجر
به بروز یک فساد شده که فوراً باید استعفا دهند و از مردم عذر بخواهند ،اگر بویی
به مشامشان رسیده است و از برخورد استنکاف کردهاند به قول آقای جهانگیری
شــریک هســتند و باید محاکمه شــوند .زمانی امکان موفقیت در برابر فســادهای
اقتصادی وجود دارد که حس ملی مبارزه با آن همهگیر شود و هیچکس در هیچ
ســطحی از گزند نظارتهای درون ســازمانی ،اداری ،رســانهای ،بین قوهای و ملی
مصون نباشــد .به محض اینکه جایی ومرکزی و دســتگاهی و ارگانی شــأن خود را
باالتر از نظارت دانست و توانست از زیر بارش شانه خالی کند باید مطمئن شویم
که مبارزه با فساد اقتصادی ابتر و بدون نتیجه مؤثر رها خواهد شد .یا فساد از سوی
همه کس محکوم است و مبارزه با آن موفق میشود یا استثنا میخورد و خواهیم
دانست که در این زمینه ره به ترکستان میبریم!

خبری از ایجاد کانال مالی با سوئیس نیست

«کانال مالی ایران و ســوئیس راهاندازی شــد» این خبر نیامده
تکذیــب شــد .خبرگزاریهــا بــه نقــل از رئیــس اتاق مشــترک
انعکاس بازرگانی ایران و سوئیس نوشتند که کانال مالی سوئیس آماده
راهاندازی شده و ویژگیهای عملیاتی آن اعالم شده اما فعالً منتظر ورود پول ایران
اســت .آنگونه کــه روزنامه ایران این موضوع را از شــریف نظام مافــی ،رئیس اتاق
مشترک بازرگانی ایران و سوئیس پرس و جو کرد ،مشخص شد که ایران و سوئیس
در حــال مذاکره برای ایجاد کانال مالی هســتند؛ کانالی که در دوره قبلی تحریمها
هم اجرایی شــد و ایران توانست به صورت محدود ماشین آالت(ماشین آالتی که
تحریــم نبود) ،دارو و غــات خریداری کند .در این دوره با آنکه کشــورهای اروپایی
تمایــل به همکاری با ایران را دارند ،امریکا اجــازه هر گونه مراودات را از آنها گرفته
اســت .رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و سوئیس گفت :زمان مشخصی برای
شــروع کار کانــال مالی ایران و ســوئیس وجود ندارد و اکنون بانک مرکــزی و وزارت
توگوها به نتیجه مطلوب برسد
امور خارجه در حال مذاکره هستند .امیدواریم گف 
و کانال مالی راه اندازی شود .وی اذعان داشت :در صورت راه اندازی کانال مالی با
دالر و فرانک امکان خرید وجود ندارد و تصور میکنم در صورت قطعی شدن پول
مورد معامله یورو باشد .در این کانال در مرحله اول تنها دارو را میتوانیم خریداری
کنیــم و در مرحلــه دوم و موافقــت امریکا و ســوئیس کاالی دوم غالت خواهد بود.
ســایر کاالها در این حوزه مورد پذیرش واقع نخواهد شــد.وی ادامه داد :اگر امریکا
موافقت نکند ،کانال مالی ایجاد نخواهد شد .رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و
سوئیس اظهارداشت :با موافقت امریکا میتوانیم با دو بانک بیسی پی و هریتیج
همــکاری کنیم .حدود  60درصد از صادرات ســوئیس به ایران مربوط به صادرات
دارو و تجهیزات پزشــکی اســت و راهانــدازی کانال مالی جدید بــرای تأمین داروی
داخلی از اهمیت باالیی برخوردار است.

واریز عیدی کارمندان و بازنشستگان
با حقوق بهمن

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت :عیــدی کارمنــدان و
بازنشســتگان با حقوق بهمن واریز میشــود .به گزارش ایسنا،
تک خبر محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت درباره
اختصاص بســتههای جبرانی نیز گفت :براساس سطح بندی و دسته بندی انجام
شده ،وزارت کار برای پرداخت بسته حمایتی جامعه هدف اقدام کرده است؛ یعنی
برای کارمندان دولت ،شاغالن ،افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ،بازنشستگان
تأمین اجتماعی و بیمه شدگانی که حقوق زیر  3میلیون تومان میگیرند ،پرداخت
شده است .رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد 62 :هزار میلیارد تومان بودجه
طرحهای عمرانی برای سال آینده در نظر گرفتهایم .تاکنون در سالجاری  33هزار
میلیارد تومان پرداخت شده است همین ماه  5هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت
میشود .نوبخت درباره میزان عیدی کارمندان و بازنشستگان گفت :هر وقت میزان
عیدی قطعی شود اعالم میکنیم .وی در پایان بیان کرد 60 :هزار میلیارد تومان هم
برای تولید و اشــتغال پیشبینی کردهایم .به گزارش ایسنا ،گرچه رقم عیدی اعالم
نشــده ،اما برآوردهای بودجهای نشــان میدهد که برای امســال حدود  ۹۳۲هزار و
 ۲۵۰تومان به عنوان عیدی کارمندان دولت تخمین زده شده است.

۳۲

درصد
افت سرمایهگذاری خاورمیانه
سرمایهگذاریهای جدید در تولید نفت و
گاز و فعالیتهای پاالیشگاهی در منطقه
خاورمیانه و آفریقا ۳۲ ،درصد در سال
گذشته کاهش یافت و به  ۴۱میلیارد دالر
امریکا رسید.
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۱۵۰۰

میلیارد تومان
گازرسانی به مدارس روستایی

سیدعلی ادیانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه
مجلس شورای اسالمی گفت :براساس
مصوبه این کمیسیون ،در الیحه بودجه سال
آینده  ۱۵۰۰میلیارد تومان برای گازرسانی به
مدارس روستایی اختصاص مییابد.

۱۰

هزارتن
شیرخشک در کشور دپو شده است

سید احمد مقدسی رئیس هیأت مدیره انجمن
صنفی گاوداران با بیان اینکه قیمت شیرخشک نیز
از کیلویی  ١٨هزار و  ٩٠٠تومان به  ١٦هزار تومان
رسیده است،گفت :هماکنون با حدود  ١٠هزارتن
شیرخشک دپو شده در کشور مواجه هستیم.

فروش گوشت دولتی در یک سایت

از هفتــه پیــش کــه قیمت گوشــت
مرجان اسالمی فر قرمــز افزایــش یافــت و از کیلویــی
خبرنگار  100هــزار تومان گذشــت بــر تعداد
خریداران گوشــتهای تنظیم بازار افزوده شــد .این روزها
صف طوالنی روبهروی عاملیتهای مجاز فروش گوشت
دولتــی شــکل میگیرد تا با کارت ملی یک بســته گوشــت
خریــداری کننــد .در ایــن میــان در ایــن صفهــا کســانی
هســتند کــه در دو روز متوالــی نوبت شــان نشــده اســت و
از اینکــه حجــم گوشــت عرضه شــده از ســوی دولت کم
اســت ،گالیه دارند .گوشــت گرم و یخ زده وارداتی قرار بود
در اکثــر فروشــگاهها و و میادیــن میوه و تره بار توزیع شــود
تــا مردم در مناطق مختلف راحت خرید کنند و از ســویی
دســت دالالن از بازار گوشــت تنظیم بازار کوتاه شود .چند
وقتی است عرضه گوشــت دولتی در اکثر میادین متوقف
شــده اســت و فروشــگاهها هــم محــدود شــدند .از طرفی
بــه غیــر از آب رفتن تعــداد فروشــگاهها از میزان گوشــت
عرضه شــده هم کاســته شــده اســت .به گونهای که اگر در
فروشــگاهی  25بسته گوشت ارســال میشد اکنون تعداد
به نهایت  5بســته رسیده اســت و در اکثر بسته بندیها از
گوشت گوسفند خبری نیست و مردم میتوانند به صورت
محــدود سردســت و ران گوســاله خریداری کننــد .یکی از
عاملیتهــای فروش گوشــت در مرکز تهــران که خودش
وارد کننده گوشت با ارز  4200تومانی است ،گفت :سهمیه
گوشــت یخی عاملیتها مشــخص نیســت امــا هر هفته
بهطور متوسط  500کیلو گوشت یخ زده برای ما میآورند.
ماههــای پیــش بــرای خریــد گوشــت و مــرغ دولتی صف
عریــض و طویلی وجود نداشــت اما طــی چند هفته اخیر
بشدت مردم متقاضی خرید گوشت وارداتی شدند چرا که
قیمت گوشت و مرغ داخلی در بازار افزایش قبال توجهی
یافته است و مردم توان خرید ندارند.
ëëمرغ را  8900تومان میفروشیم
وی بــا بیان اینکــه عاملیتها مــرغ را  8500تومان
میخرنــد و  8900تومــان میفروشــند ،اظهــار داشــت:
قیمت گوشــت هم در هــر هفته متفاوت اســت ولی در
اکثر مواقع ما گوشت گوســاله یخ زده را کیلویی 27هزار
تومــان میخریــم و  29هــزار تومــان به دســت مصرف
کننده میرسانیم .وی با بیان اینکه با کارت ملی گوشت
را به مردم میفروشیم ،افزود :طی این مدت داللها را

محصول

 85هزار
 96هزار

شقه گوسفندی
سردست گوسفندی

 86هزار
 78هزار

گردن گوسفند
ران گوساله

 13هزار و 800

مرغ

سردست بسته بندی(تنظیم بازار)  45هزار
چرخ کرده (تنظیم بازار)

گوساله یخ زده (تنظیم بازار)

 37هزار

 29هزار

سردست گوسفندی گرم(تنظیم بازار)  52هزار

 8هزار و 900

مرغ (تنظیم بازار)

تشــخیص دادیم .آنها همواره در صف گوشت هستند،
اگر گوشتی اضافه بیاید به آنها میفروشیم .داللها با 10
هزار تومان سود این گوشتها را به کبابیها میفروشند.
این عاملیت خاطرنشــان کــرد :این روزها گوشــتهای
یخ زده ســر از ســایت دیوار درآورده اســت .برخی از دالالن
که گوشــت یخــی خریــداری میکنند آنهــا را بــا قیمت 45
هزار تومان در سایت دیوار به فروش میرسانند .وی درباره
قیمت گوشت داخلی گفت :در حال حاضر شقه گوسفندی
 85هزار تومان ،سردســت گوســفندی  96هــزار تومان ،ران
گوســاله  78هــزار تومان ،گردن گوســفند  86هــزار تومان و
مرغ تازه  13هزار و  800تومان ،شده است .گوشت و دام در
حال خروج از کشور است .اگر جلوی خروج آنها گرفته شود،
قیمت گوشت و مرغ در بازار کنترل خواهد شد .علت اصلی
افزایش قیمتها کمبود گوشت در بازار است.
ëëگوشت گوسفند تنظیم بازاری نیست
یکی از فروشگاهها که عاملیت فروش گوشت دولتی
دارد ،گفت 4 :هفتهای اســت که گوشت گوسفند تنظیم
بــازاری عرضــه نمیشــود .وقتی علــت این موضــوع را
جویا شــدیم عرضه کنندگان گفتند کــه در واردات آن با
محدودیتهایــی مواجه شــدیم .وی خاطرنشــان کرد:
قیمت گوشــت رو به افزایش اســت بدین جهت مردم
تنها انتخابی که دارند خرید گوشــتهای تنظیم بازاری
اســت .امیدواریم که دولت در این زمینه عرضه خود را
افزایش دهد.

هومن فتحی مجری کشت فراسرزمینی با
اشاره به انعقاد قرارداد یکونیممیلیون
هکتاری کشور در این حوزه گفت۴۲۸ :هزار
هکتار زمین زیرکشت رفته که در قالب
 ۲۰شرکت در  ۹کشور است.

کاهشرشداقتصادیکشورهایحاشیهخلیجفارس
همــه چیــز غبارآلود اســت؛ بیثباتی،
ریحانه یاسینی بحــران ،کاهــش ،کســری؛ بــه
خبرنگار کلیدواژههــای روز دنیــا تبدیــل شــده
اســت .نهادهــای جهانی هر گزارشــی که منتشــر میکنند،
مــدام پیشبینیهایشــان از چنــد مــاه قبــل بــرای تمــام
اقتصادهــا ضعیفتــر میشــود و اقتصاددانها نیــز درباره
هر مســألهای هشــدار میدهنــد .برخی معتقد هســتند که
به خاطر اشــتباهات سیاســتگذاران جهان ممکن است در
سال  ،2019به بحرانی مالی شبیه به سال  2008دچار شود.
ســی ان بیســی چند وقت پیش یادداشتی به قلم استفان
کلــی ،اقتصــاددان سیاســی منتشــر کــرده بــود کــه معتقد
بــود ســیطره پوپولیســتها بــر اقتصــاد جهــان و تأثیــرات
سیاســتهای اشــتباه آنها جهان را گرفتار خواهد کــرد .او از
امریکا ،ایتالیا ،انگلستان و مجارستان مثال میزد .حاال هم
خاتیجاحق،رئیسمرکزتحقیقاتخاورمیانهوشمالافریقا
در شــرکت خدمــات مالی و بانکــداری به رویتــرز میگوید:
«ما نســبت به  6ماه تا  9ماه پیش ،کمتر به روند اقتصادی
خوشبین هستیم ».او انتظار برای قیمتهای پایینتر نفت،
کاهش تولید نفت و چشــمانداز غبارآلود اقتصاد جهانی را
مؤلفههای اصلی کاهش این خــوش بینی میداند .رویترز
روز گذشــته یک نظرســنجی از  22اقتصاددان منتشر کرده
اســت که همیــن گزارههــا را تأیید میکند .این نظرســنجی
نشان میدهد که سرعت رشد اقتصادی کشورهای حاشیه
خلیج فارس کند میشــود که دلیل اصلی آن کاهش تولید
نفت ،قیمتهای پائین نفت خام و رشد جهانی ضعیفتر
و فشار روی اقتصاد منطقهای است .تولید ناخالص داخلی
در عربستان سعودی ،بزرگترین صادرکننده نفت در جهان
در سال  2.1 ،2019درصد رشد خواهد کرد و در سال  2020به
 2.2درصد خواهد رســید .سه ماه پیش ،همین نظرسنجی
نشان میداد که رشد اقتصادی عربستان امسال  2.5درصد
خواهد بود و در سال  2020به  3درصد خواهد رسید.
قیمت نفت خام برنت ،در سال گذشته بهطور میانگین
 ۷۱.۶دالر بود ،درحالیکه امسال تا به اینجای کار ،میانگین
آن  ۶۰دالر بــرای هر بشــکه بــوده اســت .اقتصاددانان هم
پیشبینــی کردند که بر اســاس تقاضای کمتــر و نگرانی از
عرضه بیش از حد ،قیمت این شــاخص نفتی کمتر از ۷۰
دالر باقی بماند؛ چرا که رشد تقاضا کم است و نگرانیهایی
هم درباره مازاد عرضه وجود دارد .همچنین توافق کاهش

کشف یک ذخیره جدید نفتی در آبادان برای نخستین بار
مینو به نفت رسید
یــک خبــر خــوش از زبــان وزیــر نفت:
عطیه لباف «چاه اکتشافی در جزیره مینو در عمق
خبرنگار  ۳۷۷۰متــری زمیــن بــه نفــت رســید.
نفتی بسیار سبک و شیرین».
بیــژن زنگنــه در حاشــیه هیــأت دولــت در جمــع
خبرنگاران این موضوع را اعالم کرد و گفت« :ســاعت
 ۱۰صبح روز سهشنبه هفته جاری ،چاهی که در جزیره
مینو در حال حفاری بود ،به نفت رسید و این نخستین
باری است که در آبادان به نفت میرسیم».
او ادامه داد« :با این اکتشاف ،امیدهای زیادی برای
افزایش منابع نفتی کشور در آبادان وجود دارد».
اکتشــاف ذخایــر جدید نفت موضوع مهمی اســت
که عالوه بر گشــایش افقهــای جدید در صنعت نفت
به تقویت وزن ژئوپلیتیک کشور منجر میشود.
بــه گفته زنگنــه درجــه  APIاین نفــت (چگالی) 40
است .درجه APIباالتر از  30متعلق به نفتهای سبک
اســت و بر این اساس نفت خام موجود در جزیره مینو
نفتی بســیار سبک محسوب میشــود .نفت شیرین نیز
به نفت خامی گفته میشــود که میزان گوگرد آن کمتر
از  0.5درصد است .وزیر نفت با بیان اینکه فعالیتها
در ایــن حــوزه اکتشــافی ادامــهدار خواهد بــود تا حجم
دقیــق مخــزن به دســت آید ،گفــت« :تمرکــز عملیات
اکتشــافی در حــوزه نفــت در منطقه آبادان اســت که با
تکمیل اکتشــاف ،توســعه را آغاز خواهیم کرد ».بر این
اساس بررسیها در خصوص نوع مخزن ،حجم ذخایر
آن و همچنیــن مســتقل یــا مشــترک بودن ایــن مخزن
نفتــی ادامه دارد و هنــوز اطالعات دقیقــی از آن وجود
نــدارد .اما وجود نفــت خام در زیر زمیــن آبادان اتفاق
جدیــدی در تاریــخ صنعت نفــت ایران اســت .جزیره
مینو در اســتان خوزســتان بین آبادان و خرمشــهر واقع
شده و دو شاخه اروندرود آن را فرا میگیرد.
ëëاکتشافهای دولت یازدهم و دوازدهم
اعــام کشــفیات جدیــد ذخایــر هیدروکربــوری
در حــوزه اختیــارات وزیــر نفــت اســت و بــا وجــود
پیگیریهایی که خبرنگار ما انجام داد ،هیچ اطالعاتی
در ایــن حــوزه بــدون تاییــد وزیر نفــت نباید رســانهای
شــود .اما آخرین اطالعــات موجود نشــان میدهد که
در دولت یازدهم  13میدان نفتی و گازی جدید کشــف

هکتار
کشت فراسرزمینی ایران در  ۹کشور

نظرسنجی رویترز از 22اقتصاددان نشان میدهد

با وجود واردات گسترده گوشت تنظیم بازاری ،به دست مردم نمیرسد

قیمت (تومان)

428000

تولید اوپک پالس ،ممکن است باعث تقویت قیمت نفت
شود ،اما به رشد اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس،
فشار وارد خواهد کرد.
صنــدوق بینالمللــی پــول هــم در روز دوشــنبه
پیشبینــیاش برای رشــد اقتصاد جهانی در ســال  2019و
 2020را برای دومین بار طی سه ماه گذشته کاهش داد .بر
اساس آخرین پیشبینی ،رشد اقتصاد جهانی امسال 3.5
درصد و در سال  3.6 ،2020درصد خواهد بود.
 22اقتصــاددان همچنین پیشبینی کردنــد که امارات
متحــده عربــی در ســال  ۲۰۲۰بــرای اولین بار پس از ســال
 ۲۰۱۵دچار کســری مالی و دوباره بــا افزایش درآمد روبهرو
شود .این درحالیست که در پیشبینی قبلی اعالم شده بود
که این اتفاق در سه ماهه اول  ۲۰۱۸خواهد افتاد.
آخرین نظرســنجی همچنین نشان میدهد که کسری
بودجه عربستان در سال  2019به  5.6درصد خواهد رسید
در حالیکــه در ســال  4 ،2018درصد بوده اســت .همچنین
پیشبینی میشود که در ســال  2020هم کسری بودجه به
 5.9درصد برسد .این در حالی است که در پیشبینیهای
قبلی ،کســری بودجه عربســتان برای ســال آینده  4درصد
بــرآورد شــده بود .اما این کســری بودجــه تا ســال  2023از
بین خواهد رفت .این نظرسنجی همچنین نشان میدهد
کــه امــارات متحــده عربی در ســال  2020میتواند کســری
بودجــهای را کــه از ســال  2015گرفتــار آن شــده ،رفــع کند.
همین نظرســنجی سه ماه پیش نشــان میداد که در سال
 ،2018مشکل بودجهای امارات حل خواهد شد.

مدیرعامل بورس تهران مطرح کرد
کوچ تدریجی سرمایههای سرگردان به بازار سهام

وضعیت منابع
هیدروکربنی ایران

حجم
(میلیارد بشکه)

قابل استحصال
(درصد)

ذخایر درجا

836

-

میزان قابل برداشت

239

29

شــده و در ســالهای  ۹۶و  ۹۷نیز ایران به ذخایر جدید
نفــت و گاز رســیده اســت .یکی از این کشــفیات هم در
جزیــره مینو اســت که وزیر نفت روز گذشــته خبر آن را
رســانهای کرد 13 .اکتشــاف دولت یازدهم هم شــامل
 9میــدان گازی جدیــد و  4میــدان نفتــی جدیــد و یک
مخــزن نفتــی اســت کــه مجموعــاً  6.5میلیارد بشــکه
نفــت TCF 62.6 ،گاز درجا حاصل این کشــفیات بوده
اســت .پیش از این ســید صالح هندی ،مدیر اکتشــاف
شــرکت ملی نفــت ایران گفته بــود« :تاکنون حدود ۶۰
درصد پهنه کشور تحت مطالعات اکتشافی قرار گرفته
و ضریب موفقیت چاههای اکتشــافی (تعداد چاههای
موفق نســبت به تعداد چاههای حفر شــده) در کشــور
همچنان حدود ۶۰درصد اســت .این درحالی است که
ضریب موفقیت چاههای اکتشــافی در دنیا  30درصد
اســت ».اکتشــاف به نوعــی نوک پیــکان زنجیره ارزش
صنایع باالدســتی نفت است و به روایت مدیر اکتشاف
شــرکت ملی نفت ایران اگر کل زنجیره باالدستی نفت
را  4حلقه بدانیم اکتشاف پیشانی تمام مراحل است و
تیم اکتشــاف اولین گروهی هستند که به منطقه اعزام
میشــوند .هنــدی معتقد اســت ســایز میادین کشــف
شــده نشــان میدهد کــه بایــد بــا میادینی هــم اندازه
آزادگان یــادآوران و پــارس جنوبــی خداحافظی کنیم
و انتظار کشــف میادین بزرگ را نداشــته باشــیم .البته
در دنیــا نیــز همین بوده اســت .اما بازهم هر اکتشــاف
موقعیت ژئوپلیتیک ایران را تقویت میکند.
البته عالوه بر اکتشــاف ،توســعه نیز اهمیت زیادی
دارد کــه ایــن موضــوع در میادین مشــترک بــا جدیت
بیشــتری دنبــال میشــود .لذا اگــر مخرن نفتی کشــف
شــده در جزیره مینو مشترک باشد ،در اولویت توسعه
قرار خواهد گرفت .عراق کشــور مجاور و همسایه کشور
در این محدوده است.

ایــن روزهــا بــازار ســهام بــرای جــذب
گروه ســرمایههای ســرگردان آماده میشــود.
اقتصادی
پــس از افــت نوســانات در بازارهــای
رقیــب ماننــد ارز و طــا و کاهــش جذابیت آنهــا ،بورس
اوراق بهــادار با توجه بــه بازدهی  70درصدی در  10ماهه
اخیر یکی از گزینههای جدی برای ســرمایه گذاران شــده
اســت .از ســوی دیگر بازار بدهی نیز که در متــن این بازار
شــکل گرفته ســیگنالهای مثبتــی برای ســرمایه گذاران
ارســال میکند .این درحالی اســت که مدیرعامل بورس
اوراق بهــادار تهــران ازافزایش ســرمایهگذاری مــردم در
صندوقهای سرمایهگذاری بورسی ،پس از ممنوع شدن
پرداخت سودهای روزشمار در شبکه بانکی ،خبر میدهد
و میگوید :این روزها شاهد هزاران هزار میلیارد نقدینگی
هستیم که بهترین مکان برای چرخیدن آن ،بازار سرمایه
یا همان بورس اســت .به گزارش خبرنگار «ایران» ،علی
صحرایی در نشست خبری روز گذشته خود با خبرنگاران
با تشــریح عملکرد بازار ســرمایه ،افزود 164 :صندوق در
اشــکال مختلف در بورس فعالیــت دارند که  2میلیون و
هشت هزار نفر در این صندوقها سرمایهگذاری کردهاند.
بر اســاس گفتههای وی ســرمایهگذاران با مقایســه بازده
بازارهــای مختلف همــواره بهتریــن گزینههــا را انتخاب
میکنند .امروز نیز با توجه به بازدهی سایر بازارها ،مردم
بازار سرمایه را انتخاب میکنند ،چرا که با توجه به اشباع
بازارهای مــوازی ،تنها بازار ســرمایه میتواند بــازار امنی
برای سرمایهگذاران باشد.
صحرایی همچنین ارزش روز بازار را
از  382هــزار میلیــارد تومــان ابتدای
رشد ارزش سال به رقم  ۶۲۰هزار میلیارد تومان
بازار
در حــال حاضــر ذکــر کــرد کــه ایــن
شــاخص هم  ۶۲درصد رشــد داشته
است .ارزش اسمی بازار در بورس اوراق بهادار تهران از ۱۵۰
هزار میلیاردتومان به  ۱۶۲هزار میلیارد تومان افزایش یافته
است و مبلغ اسمی سهام نسبت به ارزش واقعی آن از رشد
 ۳.۸درصــدی برخــوردار بــوده اســت .کل ارزش بــازار بــا
شــرکتهای جدید  ۴۴۵هزار میلیارد تومان اســت و ارزش
اسمی بازار بدهی ،بازار اوراق ،اوراق مشتقه و صندوقهای
قابل معامله که ۲۹اوراق مختلف منتشر میکنند و صکوک
به رقم  ۱۲۰هزار میلیارد ریال رسیده است.
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صحرایی ادامه داد :ارزش اســمی
بــازار بدهی با دارا بــودن  29اوراق
رشدتأمینمالی مختلــف مشــارکت ،صکــوک و
از طریق بورس
گواهی سپرده ،به بیش از  120هزار
میلیــارد ریــال رســیده اســت.
مجمــوع تأمین مالی انجام شــده در  10ماه امســال در
بــورس 156 ،هزار میلیارد ریال بود که نســبت به مدت
مشــابه ســال گذشــته با ثبت  143هزار میلیارد ریال9 ،
درصد افزایش داشته است.
مدیرعامــل بــورس تهران گفــت :از
ابتــدای امســال تاکنون بیــش از 177
رشد صدور
هــزار کد جدید معامالتــی در بورس
کدهای بورسی تهران صادر شده که نسبت به مدت
مشابه سال قبل افزایش 62درصدی
داشــته است.اشــخاص حقیقــی  52درصد خریدهــا و 48
درصد فروشها در بورس را انجام دادهاند.
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران
اعالم کرد :شاخص کل بورس اوراق
رشد بورس تهران بهادار تهران در  ۱۰ماه ســالجاری از
در سالجاری
رقم  ۹۶هزار و  ۲۹۰واحد به رقم ۱۶۳
هزار واحد رســید که حاکی از رشد ۷۰
درصــدی این شــاخص دارد .براســاس گزارش فدراســیون
بورسهای جهانی در سال  ۲۰۱۸رتبه بورس اوراق بهادار و
فرابــورس ایــران با رشــد  ۷۰.۷درصــدی در دنیــا اول بوده
است.
به گفته صحرایی ،تاکنون  ۳شرکت
بورســی عرضــه اولیــه ســهام
عرضه اولیه داشــتهاند و اکنون هم عرضه اولیه
در سالجاری شــرکت در دســتورکار قــرار دارد که
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ارزش اســمی عرضههــای اولیه در
بورس به  ۱۵۵هزار میلیارد ریال رسیده است.

