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سخن ماه:

مسکن و بازار آتی آن
بحث مسکن و بازار آتی آن این روزها نقل همه ی مجالس است و به گونه ای
فراگیر به آموزه روز تبدیل شده است .به نظر می رسد جایگاه مسکن در اقتصاد
کشور و تجربه گذشته در این زمینه سبب شده است کمترکسی به درستی
درباره آن به تفکر و قضاوت سنجیده بنشیند.
از این رو به نظر می رسد پیش از اظهار نظر درباره بازار آتی مسکن ،اشاره به
چند نکته اثرگذار در بازار آتی مسکن و به طور کلی هزینه تولید و قیمت عرضه در
بازار در قیاس با سایر انواع تولیدات ،متوسط درآمد سرانه و توان مالی خریداران
نیازمند مسکن ،استاندارد زندگی حاکم در کالن شهرها و ...خالی از فایده نباشد.
نکته نخست اینکه هزینه تمام شده مسکن و قیمت عرضه آن در بازار به هیچ روی
با سایر انواع تولیدات با وجود باال بودن هزینه تولید در کلیه بخش ها ،قابل قیاس
نیست .اگرنه چندین برابر،اما به مراتب باالتر است .اعم از ارزان ترین واحدهای
مسکونی متری  4میلیون تومانی در تهران و یا واحدهای مسکونی باالتر از متری
ده میلیون تومان.
افزایش قیمت زمین و مسکن حکایت از آن دارد که این افزایش به هیچ روی ناشی
از پیشرفت اقتصادی نبوده ،بلکه پیامد ورود وجوه حاصل از واگذاری یا فروش دارایی
های به سرمایه تبدیل شده در اختیار دولت و سرمایه های ملی متعلق به کشور
از جمله نفت و گاز و کانیات گران بهاء و به تبع آن افزایش نقدینگی از یک سو،
برخی سیاست های پولی ،بانکی نامعقول با هدف های گوناگون و غیرمنطقی ،
از جمله سرپوش نهادن بر خطر مشمول ماده (141ورشکستگی) شدن برخی
بانک ها و مصلحت اندیشی تجدید ارزیابی دارائی آنها از سوی دیگر بوده است.
در حالی که با تغییر نرخ برابری ارز متوسط درآمد سرانه کشور به قیمت های ثابت
از حدود هشت هزار دالر به حدود  0022دالر کاهش یافت ،ارقام پاسخگوی
استاندارد زندگی در تهران نشان از آن دارد که استاندارد زندگی حاکم در این شهر
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دست کم نیاز به اقتصادی با چندین برابر درآمد سرانه برقرار دارد لذا دست کم
تهران برای طبقه متوسط  ،شهری غیرقابل سکونت است.
آمار و ارقام مربوط به نیازمندان مسکن نشان از آن دارد که اگر نه صد در صد اما
نزدیک به کل نیازمندان مسکن را زوج های جوان تشکیل می دهند .نیازمندانی
که در صورت برخوردار بودن از باالترین درآمدها نیز ،نه قادر به خرید حتی یک
واحدمسکونی  02تا  122متری ارزان ترین نوع مسکن که متری حداقل  4میلیون
تومان است می باشند و نه با توجه به نرخ سود بانکی پول ،اجاره آن.
از این رو مالحظه می شود که درپی کاهش قدرت خرید پول ملی ،در حالی که
کلیه مایحتاج روزمره جامعه  ،دست کم در تهران وسایر کالن شهرها دست کم
به بیش ازسه برابر افزایش یافته است ،متوسط قیمت مسکن در بهترین وضع به
کمی بیش از دو برابر افزایش یافته است و این به معنای کاهش قیمت مسکن به
نرخ ثابت ،نزدیک به  02درصد است ،قیمتی که هم اکنون نیز رو به کاهش دارد،و
به طور قطع خبر از ریزشی در حد تناسب با توان اقتصادی کسور می دهد.
پایان سخن اینکه با توجه به هزینه باالی تولید به ویژه تولید مسکن و قیمت عرضه
آن ،مصرف کننده نهایی مسکن از توان خرید یا اجاره مسکن موردنیازخودبرخوردار
نیست .از این رو و با توجه به آمار واحدهای مسکونی خالی که رقم آن به درستی
مشخص نیست اما گفته می شودبنا به آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران در
تهران بالغ بر  002هزار و در کل کشور حدود  0میلیون واحد است ،تردید نیست
که بازار مسکن در آینده با ریزش بسیار رو به رو خواهد شد .به بیانی قیمت به
نرخ ثابت،حتی به زیر قیمت تمام شده کاهش خواهد یافت.
دکتر امیر هوشنگ امینی-دکتر در اقتصادسیاسی
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اخبار کوتاه اتاق
اخبار کوتاه اتاق ایران وانگلیس:
جک استرا در دیدار با اعضای اتاق مشترک ایران و انگلیس :
اگر تحریم جدیدی علیه ایران وضع شود ،انگلیس پشتیبانی نمی کند
«جک استراو»رییس هیات گروه دوستی پارلمانی انگلیس وایران در دیدار با اعضاء هیات رئسه ا تاق
بازرگانی ایران و انگلیس اظهار داشت:ما موافق تحریم های بیشتر علیه ایران نیستیم و اگر تحریم
جدیدی نیز وضع شود ما پشتیبانی نخواهیم کرد .
پنج شنبه صبح نوزدهم دی ماه هیات گروه دوستی پارلمانی انگلیس وایران به ریاست جک استراو
وزیر اسبق خارجه بریتانیا و عضوکنونی مجلس عوام انگلیس همراه با «لرد نرمان المونت» رییس
اتاق بازرگانی انگلیس و ایران ،بن واالس و جرومی کرونین نماینگان مجلس عوام و عضو گروه دوستی
پارلمانی انگلیس و ایران با «مهنس علینقی خاموشی »رییس و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران و
انگلیس دیدار و در باره روابط اقتصادی دوکشور به تبادل نظر پرداختند.

هیات در بدو ورود مورد استقبال دکتر امینی نایب رئیس ودبیرکل اتاق قرار گرفت .سپس در مالقات با
اعضاء اتاق و ادای خیر مقدم توسط مهندس علی نقی خاموشی رئیس اتاق ایران و انگلیس جاک
استراو ،ضمن تشکر بعد از اشاره به توافق نامه اخیر ایران و پنج به عالوه یک(ژنو) و ادای بیاناتی
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اظهارداشت:هر دو طرف باید تالش کنند مفاد این توافق نامه اجرایی شود تابا احرای مراحل بعدی آن
بتوان با قدرت بیشتر مسایل و مشکالت مربوط را برطرف کرد.
سپس تصریح کرد:تحریم های اقتصادی یک مرتبه برداشته نمی شود بلکه به صورت تدریجی با
اعتمادسازی دو طرف کاهش می یابد.بااین حال اظهار امیدواری کرد که موانع و مشکالت پیش روی
ایران و اروپا به ویژه با انگلیس با تدبیر طرفین برطرف شود .وی افزود:روابط ایران و انگلیس به عنوان
دو کشور اثرگذار در جهان می تواند بیش از گذشته برقرار شود.
او از آمادگی بازرگانان انگلیس برای همکاری با فعاالن اقتصادی ایران خبر داد و گفت:ایران می تواند در
تامین نیازهای غذایی انگلیس و اروپا نقش به سزایی ایفاء کند .
«لرد المونت»رییس اتاق انگلیس و ایران ضمن ادای بیاناتی درباره کوشش دو اتاق در حفظ روابط دو
اتاق وخضور هیات های اتاق در گردهمایی های اتاق انگیس وایران خواستار ادامه مبادله هیات های
بیشتری بین دو اتاق شد و اظهار داشت:اتاق انگلیس و ایران در سه ماه آینده آماده پذیرش هیات های
اقتصادی برای توسعه روابط دو کشور خواهد بود.
«مهندس خاموشی» رییس اتاق ایران و انگلیس در ادامه با ادای بیاناتی اظهار داشت  :با توجه به
قانون و مقررات سرمایه گذاری خارجی که برای سرمایه گذاران خارجی محدویتی در نظر گرفته نشده
است  ،شرکت های اروپایی می توانند از این فرصت برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و پتروشیمی
استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار برخورد متعادل کشورهای اروپایی در اجرای تحریم های
اقتصادی شد و افزود:انتظار می رود انگلیس جلوتر از تحریم ها حرکت کند و با درایت در کاهش آن
نقش اثرگذار داشته باشد.
درپایان به نقش انگلیس در اتحادیه اروپا و اثرگذاری بر تصمیمات این اتحادیه اشاره کرد و گفت:انگلیس
با اتخاذ تصمیمات منطقی می تواند الگوی مناسبی برای سایر کشورهای اروپا باشدو...
دیدار که به مدت یک ساعت ونیم به طول انجامیده بود با بیانات تشکرآمیز جاک استراو و لرد المونت
پایان پذیرفت

برگزاری جلسه ماهانه هیات رئیسه اتاق ایران و انگلیس
و
جلسه مشترک با کمیسیون تجارت اتاق اصفهان
جلسه ماهانه دی ماه هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران وانگلیس بنا به دعوت
کمیسیون تجارت اتاق اصفهان ،ساعت ده صبح روز دوشنبه دوم دی ماه بی درنگ بعد از ورود
دسته جمعی اعضاء به اصفهان ،در سالن کنفرانس اتاق اصفهان و در محل تشکیل کمیسیون
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تجارت  ،با حضورآقایان مهندس علی نقی خاموشی ،دکتر امینی ،ذره بینی ،مهندس علی
حمزه نژاد ،خانم ها زهرا نقوی و ابراهیمی تشکیل و برگزار گردید.
د ر این جلسه بعد از ادای گزارش عملکرد دبیرخانه اتاق ار دی ماه وتبادل اخبار اقتصادی مقرر
شد بحث اصلی توسط مهندس خاموشی در باره مسائل اقتصادی در جلسه مشترک با
کمیسیون تجارت ارائه شود.جلسه حدود ساعت یازده پایان پذیرفت وآقایان مهندس خاموشی
وذره بینبی برای مالقات با استاندار عازم استانداری شدند.
جلسه مشترک راس ساعت یازده با حضور کلیه اعضاءکمیسیون تشکیل گردید .نایب رئیس
کمیسیون ضمن ادای خیر مقدم به مهمانان از دکتر امینی تقاضا کرد برای آگاهی اعضاءبیاناتی
در باره تاریخچه تشکیل واقداماتی که اتاق دست کم درباره روابط اقتصادی اتاق به عمل آورده
بیاناتی ایراد نمایند .
دکتر امینی در فرصتی که تا بازگشت رئیس اتاق و رئیس کمیسیون دراختیار بود بیاناتی ایراد و
به پرسش اعضاء پاسخ داد.
با ورود مهدس خاموشی و ذره بینی وادای خیر مقدم مچدد توسط ذره بینی کهندس خاموشی
به تفصیل درباره بهینه سازی یارانه ها ،سیاست های پولی و مالی و ضرورت همکاری اتاق
های مشترک با کشورهای جوزه اتحادیه اروپا و اقداماتی که درباره اتاق اروپا انجام پذیرفته
بیاناتی ایراد نمود.جلسه بعدازپرسش و پاسخ ساعت  10پایان پذیرفت و اعصاءبرای صرف ناهار
عازم رستوران عالی قاپو در هتل عباسی شدند.
هیات همان روز عصر به تهران بازگشت.

برگزاری جلسه کمیسیون های تخصصی اتاق ایران و انگلیس
-1کمیسیون بازرگانی ،صنعت ،گردشگری و فن آوریهای نوین :جلسه ماهانه
کمیسیون در دی ماه راس ساعت  10دوشنبه نشانزدهم دی ماه با حضور خانم مینو شهابی
و آقایان محمدرضا عاقلی ،امیرحسین پژوهی ،علی حمزه نژاد و به ریاست آقای جعفر ذره
بینی تشکیل و برگزار گردید .در این جلسه سایر اعضا به دلیل سفرهای داخل و خارج در
جلسه حضور نیافتند .در این جلسه طبق روال اخبار اقتصادی کشور مبادله

5

ش

خربانمه مشراه 42دی مرا 2934
فهرست مطرالب :سخن مرا  ،اخبراه کوات ااتق هرای ایران و انگلیس و بریترانیرا و ایران  ،اخبراه کوات ه اقتصرادی ایران و جهران و گزاهش ویژ

سپس درباره نتایج آخرین سفر اعضاء اتاق ایران و انگلیس به لندن که به ریاست مهندس
خاموشی و هیات پانزده نفره همراه انجام پذیرفته بود و همچنین درباره شرکت هیات در مهمانی
ساالنه اتاق در مجلس اعیان مذاکره و نتایج مثبت آن در بازگشایی سفارت مورد بحث و گفتگو
قرار گرفت .سپس درباره بودجه ساالنه کل کشور و  ...بیاناتی ایراد شد .جلسه راست ساعت
 10پایان پذیرفت.
-0کمیسیون تسهیل سرمایه گذاری و مشارکت ها.:جلسه ماهانه این کمیسیون در
دی ماه به علل زیاد رسمیت نیافت ومقرر شد نسبت به عضوگیری جدید اقدام شوذ.
-0کمیسیون عضویت :جلسه ماهانه کمیسیون در دی ماه با شرکت خانم زهرا نقوی و آقای
علی حمزه نژاد به ریاست دکتر امیرهوشنگ امینی ،نایب رئیس و دبیرکل اتاق بعد از ظهر روز
دوشنبه شانزدهم دی ماه تشکیل و برگزار گردید .دراین جلسه ضمن بررسیدرخواست های
عضویت جدی دو موافقت با پنج درخواست با ده مورد تودید غضویت نیز موافقت به عمل آمد و
مقررشد مراتب به ایشان ابالغ شود

اخبار اتاق انگلیس و ایران:
دیدار ماهانه اعضاء اتاق انگلیس و ایران
گردهمایی اعضا و سخنرانی لرد المونت
بنابه اعالم اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران جلسههه گردهمایی آتی اعضهها سههاعت  10:40روز 01
فوریه در محل دبیرخانه برگزار خواهد شههههد .در این جلسههههه لرد المونت ،رئیس اتاق که بنابه
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دعوت گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس همراه با نمایندگان مجلس عوام انگلیس به ایران
سهههفر کرده بود نتایج مالقات خود با اعضههها گروه دوسهههتی پارلمانی ایران و انگلیس و مالقات و
گفتگو با آقایان ظریف و نعمت زاده ،وزرای خارجه و صهههنعت و معدن و آقایان شهههافعی ،رئیس
اتاق ایران و مهندس خاموشهههی ،رئیس اتاق ایران و انگلیس و روابط سهههیاسهههی -اقتصهههادی
دوکشور ،سخنرانی خواهد کرد

اخبار کوتاه اقتصادی ایران
توزیع سبد کاالها ی رایگان میان  1۱میلیون نفر
دولت اعالم کرده است که از اول بهمن ماه امسال سبد رایگان کاال که مجموعهای از اقالم
اساسی است را به عنوان کمک هزینه ،در میان کارکنان دولت ،بازنشستگان و مستمری
بگیران توزیع میکند.
این سبد شامل  12کیلوگرم برنج ۴ ،کیلو مرغ 0 ،شانه دوازه تایی تخم مرغ ،روغن مایع و
 022گرم پنیر است.
بر اساس گزارش رسانه ها بهمن حاجعلی ،مدیر اجرایی طرح سبد کاالیی ،گفته است ارزش
این سبد ،بیش از  02هزار تومان است که اعتبار  1۱22میلیارد تومانی آن در اختیار وزارت
صنعت ،معدن و تجارت قرار گرفته است.
این مقام دولتی ایران گفته است تا پایان سال جاری خورشیدی دو سبد رایگان در اختیار
سرپرستان خانواده ها قرار داده می شود و حجم و میزان آن هم برای همه خانواده ها
یکسان است.
بر اساس اعالم مقام های دولتی ،تخمین زده می شود که  1۱میلیون نفر مشمول دریافت
این سبد کاال باشند.
مقام های دولتی امیدوارند این سبد افزایش تقاضای کاالهای اساسی را خنثی کند و در عین
حال باعث شود سرمایه در گردش جذب شود و به واحدهای تولیدی کشور کمک شود.
واجدان شرایط دریافت سبد کاال
سرپرستان خانوارهای کارکنان دولت ،بازنشستگان ،مستمریبگیران ،سرپرستان خانوارهای
کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی ،سرپرستان خانوارهای عضو جامعه نیروهای
مسلح و بازنشستگان و مستمریبگیران لشکری و کشوری ،کارگران ،خبرنگاران (بنا به
تشخیص وزارت ارشاد) دانشجویان متأهل (بنا به تشخیص وزارت علوم ،وزارت بهداشت و
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دانشگاه آزاد اسالمی) طلبه های حوزههای علمیه و افراد تحت پوشش کمیته امداد و
سازمان بهزیستی
آنها می گویند که این روش بر خالف پرداخت کمک نقدی ،آثار تورمی نخواهد داشت.

یک هفته مهلت برای معرفی ویژهخواران اقتصادی
اسحاق جهانگیری در بخشنامهای که در سایت دولت منتشر شده است  ،از دستگاههای
اجرایی خواسته است گزارش کامل اقدامهای غیرقانونی در زمینه تهیه ارز ،مواد و تجهیزات،
پرداخت غیرقانونی پول و اجرانکردن تعهد قراردادها را به ویژه در شرایط تحریم به دفتر او
بفرستند.
در این بخشنامه از نهادهای دولتی خواسته شده است مشخصات کامل اشخاص متخلف در
سازمانهای دولتی و غیردولتی و میزان تخلف آنها را گزارش کنند.
هفتم دی ماه امسال ،دکتر روحانی ،رییسجمهوری ایران از آقای جهانگیری خواسته بود که
ظرف یک ماه گزارشی درباره کسانی که از شرایط ناشی از تحریمها سوءاستفاده کردهاند،
ارائه کند.
در ماههای اخیر بعضی از مقامهای جمهوری اسالمی درباره فساد مالی ناشی از تحریمها
انتقاد کردهاند.
'واکنش به رانتخواری ۰۱2میلیون یورویی،عالوه بر دستور به نهادهای دولتی ،اسحاق
جهانگیری همزمان در نامهای از محمدرضا نعمتزاده ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت و ولیهللا
سیف ،رییس بانک مرکزی هم خواسته فضا را برای فعالیت ناسالم اقتصادی و رانتخواری
فراهم نکنند.
نامه آقای جهانگیری در واکنش به اعتراض احمد توکلی ،نماینده مجلس به وزیر صنعت و
رییس بانک مرکزی نوشته شده است.
آقای توکلی پیشتر درباره رانت یا "ویژهخواری  ۰۱2میلیون یورویی" یک تاجر واردکننده خوراک
دام به وزیر صنعت و رییس بانک مرکزی نامه نوشته و از آنها انتقاد کرده بود.
این نماینده مجلس تهران ،بانک مرکزی و وزارت صنعت را متهم کرده که با در نظر گرفتن
امتیازهای ویژه به گفته او "غیرقانونی" ،از جمله خرید و پرداخت با تاخیر ارز ،زمینه را برای
"سود بادآورده"این تاجر وارد کننده خوراک دام فراهم کرده است.
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در واکنش به اظهارات آقای توکلی ،اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهوری ایران نامهای
به وزیر صنعت و رییس بانک مرکزی نوشته و اقدامهای این دو نهاد برای تسهیل واردات
کاالهای ضروری را تایید کرده است.
آقای جهانگیری گفته "با تدبیر وزیر صنعت و رییس بانک مرکزی ،وارد کننده ابتدا کاال وارد
میکند و پس از چند ماه ارز خود را دریافت میکند و به فروشنده تحویل میدهد".
اما در عین حال معاون اول رییسجمهوری ایران تاکید کرده که این تسهیالت باید در اختیار تمام
واردکنندگانی باشد که حاضر هستند با چنین شرایطی کاالی اساسی وارد کنند.

شناسایی موارد 'سوءاستفاده از شرایط تحریم'
به گزارش بی بی سی دکتر روحانی از اسحاق جهانگیری معاون اول خود خواسته است
"اقدامات الزم برای شناسایی و مجازات کسانی را که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات
خاص ،زمینه ویژهخواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کردهاند در اولویت کار "قرار دهد .آقای
روحانی همچنین دستور داده است معاون اول او درباره کسانی که از شرایط ناشی از تحریم
ها سوءاستفاده کرده اند ،ظرف یک ماه گزارش ارائه دهد.
رئیس جمهور در نامه خود نوشته است":مبارزه با مفاسد اقتصادی ،الزمه پیش رفت و عدالت
است و دولت تدبیر و امید ،برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی ،تأمین
امنیت برای فعالیت های سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است".
در ماه های اخیر برخی شخصیت های سیاسی ایران از وجود فساد مالی خبر دادند که
ناشی از تحریم هایی است که علیه برنامه اتمی ایران وضع شده است.
در سال های اخیر افرادی با استفاده از شرایط تحریم  ،دست به کسب ثروت زده اند و به
همین دلیل خواهان باقی ماندن تحریمها هستند.
دولت تدبیر و امید ،برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی ،تأمین امنیت برای
فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است .

تاخیر در پارس جنوبی؛ بیپولی ،کمترین بهانه است
بنا به نوشته مریم قنبرزاده در سایت بیبیسی ،بنا بود عسلویه به پایتخت انرژی منطقه
تبدیل شود .اما در سالهای اخیر ،با پیش رفت اندک فعالیتها برای توسعه میدان گازی
عظیم پارس جنوبی امید ایران برای داشتن یکی از بزرگترین قطبهای صنعتی تولید انرژی
جهان کم رنگتر شده است.
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در سالهای پایانی دهه  ۰2و اوایل دهه  02خورشیدی ،همزمان با پیش رفت سریع قطر در
برداشت از ذخایر هیدروکربوری میدان مشترک پارس جنوبی ،شرکت ملی نفت ایران به تکاپو
افتاد و توانست قراردادهای نزدیک به  12فاز طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی را با
پیمانکاران خارجی و داخلی نهایی کند.
فازهای  0و  0طرح توسعه پارس جنوبی ،به عنوان نخستین بخش از این پروژه عظیم ،تقریبا
طبق برنامهریزیها در بهمن ماه  1001رسما به بهرهبرداری رسید.
اجرای به موقع این پروژه در آن زمان ،بهانهای برای بلندپروازیهای بیشتر نفتی ایران شد ،به
گونهای که مدیران ارشد نفتی در هر فرصتی ،از موعدی برای پایان دادن به نابرابری ایران و
قطر در برداشت از منابع هیدروکربوری پارس جنوبی سخن میگفتند.
حسن روحانی ،رئیسجمهور کنونی ایران هم در آذر ماه امسال گفت تا پایان دولت یازدهم،
بهرهبرداری از پارس جنوبی با قطر برابر میشود.
اما عمر چنین ادعاهایی در یک دهه گذشته ،کوتاه بوده است؛ از اسفند سال  0۰که محمود
احمدینژاد ،در آخرین سال از اولین دوره ریاستجمهوریش برای افتتاح فازهای  ۹و  12پارس
جنوبی به عسلویه رفت ،فعالیتها در آن منطقه بیشتر ،نوعی درجا زدن بوده است تا فعالیت
توسعهای.
قرارداد اجرای شش فاز طرح توسعه پارس جنوبی در حضور محمود احمدینژاد امضا شد
آخرین قراردادها
محمود احمدینژاد ،رئیسجمهور وقت ایران ،روز  0۱خرداد  100۹بلندپایهترین مقام ایرانی بود
که در مراسم امضای قرارداد شش فاز پارس جنوبی حاضر شد.
ارزش کل این قراردادها در آن زمان ،حدود  01میلیارد دالر برآورد شد و در چارچوب آنها شرکت
ملی نفت ایران اجرای فازهای  00 ،00 ،1۹ ،1۴ ،10و  0۴طرح توسعه پارس جنوبی را به
شرکتهای ایرانی واگذار کرد.
ایده این بود که منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این پروژهها وجود دارد و شرکتهای پیمانکار
ایرانی به پشتوانه مشارکتی که در پروژههای قبلی داشتند ،میتوانند بخش قابل توجهی از
فناوری و تجهیزات مورد نیاز این پروژهها را تامین کنند.
تصمیمگیران نفتی ایران در آن زمان اعالم کردند که برنامهریزی شده است تا این پروژهها در
مدت  0۱ماه (کمتر از سه سال) به بهرهبرداری برسد.
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اما با سختتر شدن تحریمها علیه ایران ،نه تنها سرمایهگذاران خارجی عالقهمند به توسعه
پارس جنوبی کم کم پا پس کشیدند ،بلکه تامین سرمایه مورد نیاز از محل منابع مالی داخلی
هم با مشکل روبهرو شد .به حدی که شرکت ملی نفت ایران برای تامین منابع مالی مورد
نیاز برای توسعه پارس جنوبی در سالهای  1000و  100۹به انتشار اوراق مشارکت روی
آورد.
همزمان ،تحریمهای بانکی و مشکالتی که در مبادالت بینالمللی ایران به وجود آمد،
فعالیتهای مربوط به تهیه کاال و تجهیزات و حتی تامین دکلهای حفاری برای اجرای این
پروژهها را دشوارتر از قبل کرد.
اگر فازهای پارس جنوبی را رها کنیم ،معلوم نیست تا پایان دولت یازدهم هم به طور کامل در
مدار قرار گیرند
هرچند واکنش رسمی مقامات ایران در بیشتر موارد ،انکار محدودیتها و تاکید بر توانمندی
شرکتهای داخلی در به پایان رساندن پروژهها بود تا طرح محدودیتها و مشکالت.
اما در نهایت ،بیژن زنگنه که هماکنون سکاندار اصلی صنعت نفت ایران است ،گفت مشکل
اجرای فازهای پارس جنوبی بیشتر مدیریتی است تا تاثیر تحریمها.
وزیر نفت ایران به تازگی در گفتوگو با نشریه آسمان تایید کرده است که در صورت نبود
برنامهریزی و مدیریت مناسب ،امیدی به بهرهبرداری از پروژههای در دست اجرا نخواهد بود .او
گفت" :اگر فازهای پارس جنوبی را رها کنیم ،معلوم نیست تا پایان دولت یازدهم هم به طور
کامل در مدار قرار گیرند".
اولویتبندی
بر مبنای چنین برداشتی ،خیز تازه شرکت ملی نفت ایران برای توسعه آنچه از پارس جنوبی
باقی مانده است ،در چارچوب تازهای انجام شده است.
وزیر نفت ایران درباره این برنامهریزیها گفت" :هفت فاز را در اولویت یک گذاشتهایم و ده فاز
در اولویت دوم است ".او اظهار امیدواری کرد که تمام این فازها در سه سال آینده به
بهرهبرداری برسند.
بخش عمده امیدواری برنامهریزان صنعت نفت ،به بهرهبرداری از فازهای  1۱ ،10و  1۰طرح
توسعه پارس جنوبی است .فعالیتهای اجرایی این پروژهها برای بیش از شش سال در
جریان بوده است.
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فازهای  1۰و  10هم در اولویت بهرهبرداری هستند و شرکت ملی نفت ایران در دو سال
گذشته چندین بار از آماده شدن این پروژه برای بهرهبرداری تا پایان سال  10۹0خبر داد ،ولی
تازهترین گزارشها ،از راه طوالنی پیش روی مجریان این پروژه خبر میدهد.
همزمان با دوره اوج توسعه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه ،بخش عمدهای از
نیروی انسانی جویای کار ایران راهی جنوب کشور شد تا در پروژههایی مرتبط با توسعه پارس
جنوبی مشغول به کار شود .اما موقعیت شغلی همین افراد با رکود فعالیتها در منطقه به
خطر افتاده است.
اولویتبندی برای اجرای فازهای مختلف طرح توسعه پارس جنوبی ،نوعی تقسیم منابع
براساس سرعت بازدهی آنها بوده است؛ هرچه پیشرفت کار در پروژهای بیشتر باشد ،اولویت
باالتری میگیرد و شرایط قابل اطمینانی برای نیروی کارش فراهم میشود ،اما همزمان،
شاغالن در دیگر پروژههایی که پیشرفت اندکی داشتهاند ،در موقعیت متزلزلی قرار میگیرند.
در سالهای اخیر ،هر از گاه ،گزارشهایی از اعتراض کارگران فعال در پروژههای مختلف طرح
توسعه پارس جنوبی منتشر شدهاند.
خطر بیکاری در کمین کارگران فعال در فازهایی از پارس جنوبی است که در اولویت توسعه
قرار ندارند
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) آذرماه امسال گزارش داد که کارگران واحد تعمیرات مجتمع گاز پارس
جنوبی در اعتراض به کاهش چند صد هزار تومانی دستمزدشان در مقابل دفتر مدیر مجتمع
تجمع کردهاند .آنها  002نفر بودند و وضعیتی که مورد اعتراضشان بود  ۰22نفر از کارگران را
شامل میشد.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) آبان ماه امسال از تجمع گروهی از کارگران فاز  10پارس
جنوبی در اعتراض به دریافت نکردن حقوق چهار ماه خود خبر داد .رسانههای محلی در
شهریور ماه گزارش کردند که کارگران یک شرکت پیمانکار در فاز  1۴پارس جنوبی مقابل
ورودی پروژه تحصن کرده و گفتهاند که برای چهار ماه حقوقی دریافت نکردهاند.
در آبان ماه امسال هم گزارشهای تاییدنشدهای از تجمع کارگران فازهای  00 ،00و  0۴پارس
جنوبی منتشر شدند و رسانههای محلی با انتشار تصاویری که گفته شد مربوط به این
تجمعات است ،گزارش دادند که کارگران معترض ،دستکم برای چهار ماه دستمزدی
نگرفتهاند.
وقتی از وزیر نفت درباره وضعیت کارگرانی سوال شد که به دلیل اولویتبندی پروژهها در
عسلویه در معرض بیکاری هستند ،گفت" :انشاهللا مشکالت همه حل میشود".
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رویای تبدیل پارس جنوبی به بزرگترین مرکز رشد اقتصادی ایران ،صنعت نفت آن کشور را
برای نزدیک به دو دهه مشغول خود کرده است .اما به نظر میرسد طرحی که طبق هدف
های برنامه توسعه ایران قرار بود زمینهساز پیش رفت اقتصادی و اجتماعی کشور در افق
 1۴22باشد ،به باری بر دوش برنامهریزان نفتی تبدیل شده است

اخبار کوتاه اقتصادی جهان
رهبران اروپایی طرح جلوگیری از بحران بانکی را تصویب می کنند

وزیران خارجه اروپا با ترکیبی از طرحهای مورد نظر آلمان و فرانسه موافقت کردند
رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا طرحی را برای جلوگیری از تکرار بحران بانکی در این
.کشورها بررسی مینند
روز پنجشنبه 00 ،آذر ( 1۹دسامبر) ،رهبران بیست و هشت کشور عضو اتحادیه اروپا اجالس
دو روزهای را در بروکسل ،پایتخت بلژیک ،آغاز کردند که دستور کار اصلی آن ،تصویب طرحی
.برای حمایت از بخش مالی و نظام بانکی و کمک به بانک های بحران زده در آینده است
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این طرح اختیارات گستردهای را به نهادهای اتحادیه اروپا میدهد تا بتوانند بر عملکرد
نظامهای بانکی کشورهای عضو ،به خصوص کشورهای حوزه پول واحد  -یورو  -نظارت و در آن
مداخله کنند .پیشنویس طرح روز چهارشنبه در جلسه وزیران دارایی بیست و هشت کشور
عضو اتحادیه مورد توافق قرار گرفت تا برای بررسی و تصویب نهایی در اختیار اجالس رهبران
.قرار گیرد
اوایل سال جاری ،کشورهای عضو حوزه یورو  -پول واحد اروپایی  -بر سر لزوم نظارت مرکزی
دقیقتر بر فعالیت بانکهای بزرگ این کشورها به توافق رسیدند .هفده کشور از بیست و
هشت کشور عضو اتحادیه اروپا ،از جمله آلمان ،فرانسه ،ایتالیا و اسپانیا ،عضو حوزه یورو
.هستند و یازده کشور دیگر از جمله بریتانیا ،همچنان پول ملی خود را به کار میبرند
.بیشترین فشار بحران بانکی چند سال اخیر بر کشورهای عضو حوزه یورو وارد شده است
در نشست روز چهارشنبه ،وزیران دارایی بیست و هشت کشور به بررسی جزئیات
تشکیالتی پرداختند که قرار است در مورد برخورد با بانکهای دچار مشکل و تامین پول مورد
.نیاز برای نجات بانکهای ورشکسته اقدام کند
طبق توافقنامه روز چهارشنبه ،بانکها در کشورهای حوزه یورو باید طی ده سال آینده،
مبالغی را برای تامین جبران خسارت ناشی از ورشکستگی بانکها کنار بگذارند .برای این
منظور ،هر یک از کشورهای عضو میتواند صندوق ویژهای را تاسیس کند تا بانک های همان
.کشور ،مبلغ مورد نیاز را به آن بسپارند
در صورتی که هر یک از کشورهای عضو اتحادیه منابع مالی الزم را برای کمک یا نجات یک
بانک بحرانزده در اختیار نداشته باشد ،میتواند مبلغ مورد نیاز را از یک صندوق عمومی و
.دایمی ایجاد شده توسط کشورهای حوزه یورو وام بگیرد

'طرح 'بینابینی
به این ترتیب ،هزینه کمک به بانکهای خصوصی مشکلدار از پولی تامین میشود که شبکه
بانکی برای این منظور کنار گذاشته و دولتها ناگزیر نخواهند بود از بودجه عمومی برای کمک
به چنین بانکهایی استفاده کنند .بنابراین ،هزینه مشکالت بانکی به جای تحمیل بر مالیات
.دهندگان ،از سوی شبکه بانکی تامین میشود
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انتظار میرود اوالند و مرکل طرح جدید را تصویب کنند
.وزیران دارایی کشورهای عضو ،برای این طرح عنوان "مکانیزم واحد تسویه" را انتخاب کردهاند
طرح ارائه شده به اجالس رهبران آمیزه ای از دو پیشنهاد متفاوت است که یکی از حمایت
.دولت فرانسه و دیگری از حمایت آلمان برخوردار بوده است
در طرح مورد نظر فرانسه ،برای دولتهای عضو مسئولیت بیشتری در کمک مالی به بانک
های بحران زده پیش بینی شده بود .از آنجا که دولت آلمان به عنوان ثروتمندترین کشور عضو
حوزه یورو ناگزیر بود بخش اعظم چنین کمکی را برعهده بگیرد ،دولت این کشور با طرح
.فرانسه به شدت مخالف بود
در مقابل ،آلمان از ترتیباتی حمایت می کرده که طبق آن ،اوال نظام بانکی هر کشوری،
مسئولیت بیشتری در قبال کمک به بانک های بحران زده بر عهده بگیرد و ثانیا ،دولتها در
برابر دریافت کمک از منابع مشترک اتحادیه اروپا ،و عمدتا آلمان ،ملزم شوند سیاستهای
.سختگیرانه اقتصادی را برای اصالح ساختار بودجه خود به کار بندند
مکانیزم واحد تسویه" حاصل مصالحه بین دو طرف و ترکیبی از هر دو طرح است و قاعدتا "
.طرفداران سرسخت هیچکدام را راضی نمیکند
مقامات اتحادیه اروپا امیدوارند تا هر چه سریعتر ،طرح مصوب اجالس سران را به تصویب
پارلمان اروپا هم برسانند اما پیشاپیش ،شماری از نمایندگان پارلمان تهدید کردهاند که با این
.طرح مخالفت خواهند کرد
منتقدان این طرح گفتهاند که اجرای آن بسیار پیچیده است و کارآیی الزم را برای جلوگیری از
.بروز بحران بانکی دیگری ندارد
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با اینهمه ،انتظار میرود اجالس رهبران طرح پیشنهادی نشست وزیران دارایی را تصویب کند
و برای بررسی و تصویب نهایی در اختیار پارلمان اروپا قرار دهد .اتحادیه اروپا در نظر دارد این
طرح را از اول سال  021۱به اجرا بگذارد

توفان یخ 0۱2 ،هزار خانه را در تورنتو بدون برق و گرما گذاشت

سقوط درختان سبب قطع برق شده است
به گزارش بی بی سی از لندن:بارش برف و یخ بی سابقه در تورنتو باعث قطع برق بیش از
دویست و پنجاه هزار خانه در شهر تورنتوی کانادا شد.
مسئوالن گفته اند که شاید بیش از هفتاد و دو ساعت طول بکشد تا برق خانه ها بازگردد.این
توفان یخی در تورنتو را بدترین در طی سالها می خوانند.
سیستم قطارهای شهری در تورنتو از کار افتاده و همین طور بخش هایی از متروی این شهر
کار نمی کند.توفان یخ در دو استان اونتاریو و کبک بیش از چهارصد هزار خانوار را بدون برق
گذاشته است.
همچنین بارش و برودت هوا سبب شده که بسیاری از پروازها از فرودگاه اصلی شهر با
مشکل روبه رو شود .برخی با تاخیر انجام می شوند و حدود  022پرواز هم لغو شده اند.

چراغ های راهنمایی مختل شدند
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نمک ،یخ سطح خیابانها را آب کرد اما درختان همچنان یخ زدهاند

باران یخ زده برای  0۴ساعت در این شهر بارید و باعث به وجود آمدن توده های یخ بر باالی
درختان کهنسالی شد که تاب وزن یخ را نداشتند و افتادند.درختانی که بر خطوط برق افتادند،
سبب قطعی نیروی الکتریسیته شده اند و تعدادی دیگر هم روی اتومبیل ها و خانه ها سقوط
کردند.
همچنین گزارش شده است که سقوط قطعات یخ از باالی ساختمان ها منجر به بروز
مشکالتی برای اتومبیل ها و ترافیک شده است.
در نقاطی از شهر هم گزارش شده که چراغ های راهنمایی و رانندگی از کار افتاده اند.
پلیس ،مقام های شهری و استانی نگران ایمنی مردم هستند و از آنها خواسته اند تا آنجا که
می توانند از خانه بیرون نیایند.
بیمارستان ها از ژنراتورهای برق استفاده می کنند و مسئوالن شهری گفته اند که می خواهند اول از همه نیروی
الکتریسیته را به بیمارستان ها بازگردانند.
 21۱.به اجرا بگذارد

گوگل شرکت سازنده روباتهای نظامی را خرید

17

ش

خربانمه مشراه 42دی مرا 2934
فهرست مطرالب :سخن مرا  ،اخبراه کوات ااتق هرای ایران و انگلیس و بریترانیرا و ایران  ،اخبراه کوات ه اقتصرادی ایران و جهران و گزاهش ویژ

گوگل یک شرکت مهندسی را که برای ارتش آمریکا روبات میسازد خریداری کرده است.
"بوستن دینامیکس" هشتمین شرکت سازنده روبات است که گوگل در سال جاری میالدی
.خریداری کرده است
است که سریعترین روبات دونده به "چیتا"از جمله ساختههای بوستن دینامیکس ،کلیک
.شمار می آید
اندی روبین" مسئول سابق سیستم "قیمت و اندازه پروژه روبات سازی گوگل ،که توسط
عامل آندروید اداره میشود ،علنی نشده است ولی تحلیگران معتقدند که خریداری این
.شرکتها نشان از عالقه روز افزون شرکتهای اینترنتی به ساخت روبات دارد
به طور مثال شرکت آمازون بتازگی اعالم کرد که طرحهایی برای تحویل دادن بستههای
.پستی با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین دارد
بوستون دینامیکس که روبات های خود را به صورت تجاری عرضه نمیکند ،در سال 1۹۹0
.توسط یکی از استادان سابق انستیتو فن آوری ماساچوست تاسیس شد
این شرکت به عنوان معاون مشاور شرکت ژاپنی سونی در مورد محصوالتی مانند آیبو ،سگ
روبات ،فعالیت میکرد .ولی عمده فعالیت آن ،تولید روباتهای متحرک بود و بودجه آن از محل
.پروژه های پیشرفته دفاعی پنتاگون ،وزارت دفاع آمریکا ،تامین می شد
گوگل اعالم کرده که به قراردهای نظامی این شرکت همچنان پایبند خواهد بو

گزارش ویژه:

افزایش ثروت و نا امیدی اقتصادی
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در
سال 0210
به گزارش بی بی سی در سال 0210بیل گیتس موسس مایکروسافت با افزودن حدود 1۰
میلیارد دالر بر ثروت خود اکنون  ۰0میلیارد دالر دارایی همچنان در مقام اول فهرست ثروتمندان
جهان قرار دارد.
در سال گذشته سیصد نفر از ثروتمندان بزرگ جهان حدود  ۱22میلیارد دالر بر ثروت خود
افزوده و اکنون ارزش داراییآنها روی هم رفته به سه تریلیون و  ۰22میلیارد دالر رسیده است.
طبق بررسی های آماری خبرگزاری بلومبرگ ،شرکت ها و صنایع مربوط به فن آوری های
جدید در سال گذشته با افزودن  00درصد بر درآمد خود در صدر فهرست قرار دارند .از میان
 022میلیاردر بزرگ جهان فقط  ۰2نفر در سال گذشته بخشی از ثروت و دارایی خود را از
دست داده اند و بقیه به نسبت سال های قبل به شکل چشمگیری بر ثروت خود افزوده اند.
از میان افرادی که ثروت و دارایی آنها افزایش یافته بیل گیتس موسس مایکروسافت است که
با افزودن حدود  1۰میلیارد دالر بر ثروت خود در سال گذشته اکنون با دارایی بالغ بر  ۰0میلیارد
دالر در مقام اول فهرست ثروتمندان جهان قرار دارد .یکی از دالیل اصلی افزایش چشمگیر
ثروت او رشد  ۴2درصدی قیمت سهام شرکت مایکروسافت در دوازده ماه گذشته بود.
در چند سال گذشته کارلوس سلیم میلیاردر مکزیکی صاحب شرکت های رسانه ای و
ارتباطات همواره در مقام اول این فهرست قرار داشت .او با  ۰0میلیارد دالر دارایی که به
نسبت سال گذشته تغییر محسوسی نداشته اکنون در مقام دوم قرار دارد و پس از وی
آمانسیو اورتگا میلیاردر اسپانیایی صاحب تولیدی های بزرگ پوشاک از جمله " زارا " با حدود
 ۰۱میلیارد دالر همچون دو سال گذشته در مقام سوم این فهرست قرار دارد.
یکی دیگر از افرادی که در سال گذشته به شکل قابل مالحظه ای بر ثروت خود افزوده مارک
زاکربرگ موسس و از سهامداران اصلی فیس بوک است که با ثروتی حدود  0۱میلیارد دالر،
که به نسبت سال گذشته دو برابر شده است ،در مقام بیست و ششم این فهرست قرار
دارد و در بیست و نه سالگی جوانترین میلیاردر جهان است.
کارشناسان اقتصادی می گویند ثروتمندان بزرگ جهان در سال جدید نیز بر ثروت خود خواهند
افزود چون نرخ بهره کماکان پایین خواهد ماند ،اقتصاد جهانی به طور متوسط دو درصد رشد
خواهد داشت و بازار نقدینگی رشد خوبی خواهد کرد.
آمارهای منتشر شده توسط بازارهای بورس و سهام نشان می دهد که بهای سهام چند صد
شرکت بزرگ در بیشر بازارهای معتبر به طور متوسط بین  0۱تا  02درصددر سال گذشته
افزایش یافته است .در بازار سهام نیویورک این افزایش حدود  02درصد بوده است  .اما در بازار
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سهام کشورهای اروپایی نیز که کماکان با پیامدهای بحران اقتصادی حوزه یورو دست و پنجه
نرم می کنند ،بهای سهام شرکت های اصلی بین  1۱تا  02درصد بوده است.
در کارنامه ساالنه بازارهای سهام کشورهای مختلف موارد جالب و تعجب آوری نیز وجود دارد.
بازار سهام ژاپن با بیش از  ۱2درصد افزایش نرخ سهام در صدر قرار دارد و بعد از آن بازار سهام
ونزوئال را می توان دید که با  ۴۱درصد افزایش نرخ سهام تعجب همه را برانگیخته است .موارد
جالب دیگر جمهوری ایرلند و یونان دو کشور حوزه یورو هستند که چند سال پیش اقتصاد آنها
با کمک های مالی خارجی از ورشکستگی کامل نجات یافت .بازار سهام این کشورها نیز
حدود  0۱درصد افزایش را نشان می دهد.
افزایش بهای سهام در سال گذشته در بازار مالی آمریکا به نسبت پنج سال اخیر بی سابقه
بوده و در سایر نقاط جهان نیز از جمله سال های بسیار موفق در دو دهه اخیر بوده است .اما
چنین حدی از افزایش بهای سهام از نگاه برخی از کارشناسان اقتصادی یک هشدار جدی
است .به اعتقاد آنها بخشی از این افزایش محصول اغراق در ارزش سهام است و در سال
جدید ممکن است بهای سهام برخی از شرکت ها به شدت کاهش یابد.
افزایش  ۱22میلیارد دالری دارایی های چند صد ثروتمند بزرگ جهان و افزایش چشمگیر بهای
سهام در اکثر کشورها در شرایدر روی می دهد که سال  0210کماکان برای بیش ترین تعداد
جمعیت جهان از نظر اقتصادی و معیشتی سال بسیار دشواری بوده و به نظر می رسد که
پیامدهای بحران اقتصادی سال های اخیر از جمله بیکاری گسترده  ،کاهش دستمزد و
کاستن از رفاه و خدمات اجتماعی در سال میالدی جدید ادامه خواهد یافت.
بر اساس تازه ترین نظرسنجی هایی که در هفته های پایانی سال  0210انجام پذیرفته در
یشتر کشورهای جهان و حتی کشورهای اروپای غربی ،بخش چشمگیری از پاسخ دهندگان
براین باورندکه شرایط اقتصادی آنها در سال های اخیر بدتر شده است و بعید می دانند که
سال  021۴چشم انداز بهتری وجود داشته باشد حتی اگر سال جدید برای ثروتمندان بزرگ
جهان و بازارهای سهام ثروت بیشتری به ارمغان بیاورد
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