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دستور ويژه براي حذف دالالن از بازار 
ميوه ش�ب عيد| قائم مق��ام وزير جهاد 
كش��اورزي گفت: امس��ال بهتر و زودتر از 
پارسال، دو ميوه پر مصرف سيب و پرتقال 
براي ش��ب عيد تامين و بخش زي��ادي از 
آن خريداري شده اس��ت. همچنين طبق 
بخشنامه وزير كش��اورزي نياز مردم فقط 
باي��د از توليدكنن��دگان خريداري ش��ود 
و دالل و واسطه هيچ نقش��ي نبايد در اين 
فرآيند داش��ته باش��د. خليل آقايي اظهار 
كرد: تامي��ن س��يب و پرتقال ش��ب عيد 
وظيفه وزارت كشاورزي است اما توزيع آن 
و كنترل قيمت در مغازه ها بر عهده وزارت 

صنعت، معدن و تجارت است.  

ابط�ال پروانه اس�تاندارد پن�ج ماده 
غذايي| استاندارد اس��تان تهران پس از 
بازرس��ي و نمونه برداري، پروانه استاندارد 
پنج فراورده غذايي را ابطال و زعفران با نام 
تجارتي محبوب را توقيف كرد. در جلسات 
كميته عاليم آذرماه اي��ن اداره كل، پروانه 
كاربرد عالمت استاندارد پنج فرآورده شامل 
برنج سفيد نيم پز بسته بندي ش��ده با نام 
تجارتي آدان، س��س گوجه فرنگي و سس 
مايونز با نام تجارتي مس��رور، چاي سبز در 
بسته  بندي لفاف متااليز در جعبه مقوايي با 
نام هاي تجارتي كوثر - سپاهان - شباهنگ 
- ق��وش، سوس��يس و كالب��اس 40-90 
درصد گوش��ت قرمز و مرغ با ن��ام  تجارتي 

سومر، ابطال شد. 

بي تاثيري تنش ها بر بازار فرش| رييس 
اتحاديه فروشندگان فرش دستباف تاكيد 
كرد: قطع رابطه با كشورهاي عربي از جمله 
عربستان يا بحرين با توجه به ركودي كه در 
س��ال هاي اخير در صادرات فرش دستباف 
به اين كش��ورها داريم تاثيري در اين بخش 
نخواهد داشت. سيد مجتبي عراقچي، با بيان 
اينكه قطع رابطه بحرين يا عربستان تاثيري 
در ميزان ص��ادرات فرش دس��تباف ايراني 
نمي گذارد، گفت: بعد از جنگ عراق و كويت 
بازار فرش كشورهاي عربي نيز از بين رفت 
و راكد شد. كش��ورهاي عربستان و بحرين 
در س��ال هاي گذشته مش��تري فرش هاي 
دستباف ايراني به ويژه س��ايز بزرگ بودند، 

ولي در سال هاي اخير اين بازار راكد شد. 

تشكل ها              

eghtesad@etemadnewspaper.ir

اقتصاد
با انتش��ار دو هزار ميليارد تومان اس��ناد خزانه در آبان و آذر س��ال ج��اري مجموع 
اسناد منتشرشده به چهار هزار ميليارد تومان رس��يد كه اين مبلغ يك درصد از مجموع 
بدهي هاي دولت محس��وب مي ش��ود. به گزارش تابناك، از ابتداي س��ال بنا شد دولت 
بخشي از بدهي هاي خود را از طريق انتشار اوراق تهاتر كند تا به اين ترتيب هم بخشي از 
تعهدات خود را از گردن باز كرده و هم با در اختي��ار قرار دادن اين اوراق فعاالن اقتصادي 
طلبكار را به تحرك وا دار كند. بر اين اس��اس در نشست سه گانه مس��ووالن پولي و مالي 
تاكيد شد با انتشار شش هزار ميليارد تومان اوراق صكوك اجاره، پنج هزار ميليارد تومان 
اوراق مش��اركت و پنج هزار ميليارد تومان اوراق اس��ناد خزانه در واقع 16 هزار ميليارد 

تومان از بدهي هاي دولت بازپرداخت مي ش��ود. هرچند در زم��ان اعالم اين تصميم رقم 
بدهي دولت هنوز قطعي نش��ده بود اما با اعالم چندي پيش وزارت اقتصاد مشخص شد 
دولت 380 هزار ميليارد تومان صرف نظر از 160 هزار ميليارد تومان بدهي وزارت نفت، 
بدهي قطعي دارد. بنابراين مقايسه اين اعداد نشان مي دهد دولت براي سال جاري در نظر 
داشت حدود چهار درصد از بدهي هاي خود را از طريق اوراق پيش بيني شده تسويه كند. 
عملكرد دولت اما در انتش��ار اوراق اس��ناد خزانه، صكوك اجاره و اوراق مشاركت نشان 
مي دهد تنها چهار هزار ميليارد تومان اوراق اس��ناد خزانه منتشر شده است كه اين عدد 

تنها يك درصد از مجموع بدهي هاي دولت را مي تواند تسويه كند. 

سدهاي تشنه جنوب سيراب شد |مشاور وزير نيرو با اعالم اينكه در هفته گذشته با 
18 ساعت بارش به اندازه مصرف يك سال آب در سدهاي استقالل، شميل و نيان ذخيره 
شد، گفت: بارندگي ها سد سيمره را آماده بهره برداري كرد. محمد حاج رسولي ها با اعالم 
اينكه ميانگين بارش در سال آبي جاري به 11۵ ميليمتر رسيد، گفت: اين ميزان نسبت 
به زمان مشابه پارسال و ميانگين درازمدت شرايط مطلوب تري دارد. وي با اشاره به اينكه 
حدود ۲8 ميليمتر نسبت به ميانگين درازمدت و 3۲ ميليمتر نسبت به پارسال افزايش 
بارش ثبت شده است، اظهارداشت: ش��رايط فعلي بارش نس��بت به نرمال بهتر است و 
اگرچه هر سال ۵0 درصد بارش ها در زمستان اتفاق مي افتد و اين رقم تعيين كننده است 

اما تا امروز شرايط بارش در كشور مناسب بوده است. 

توقف صادرات سيمان سفيد به عربستان| دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت 
سيمان از توقف يك محموله سيمان سفيد به مقصد عربستان در پي قطع روابط دو كشور 
خبر داد. عبدالرضا ش��يخان، همچنين از توقف فعاليت 30 تا 3۵ كوره به دليل قطع گاز و 
تعميرات خبرداد و با بيان اينكه از مجموع 97 كوره در 71 كارخانه سيمان حدود 30 تا 3۵ 
كوره خاموش است، اظهاركرد: حدود 3۵ كوره به دليل تعميرات و قطع گاز متوقف شده اند 
كه البته اين موضوع ارتباطي با آلودگي هوا ندارد. وي با بيان اينكه خاموش بودن كوره ها به 
معني تعطيل بودن كارخانه نيست، ادامه داد: برخي كارخانه ها با دو كوره فعاليت مي كنند و 

ممكن است يك يا هر دو كوره را به دليل قطع گاز يا تعميرات متوقف كرده باشند. 

 هر سال يك شهر جديد در تهران متولد مي شود| معاون وزير نيرو در امور برق و 
انرژي با بيان اينكه در تهران هر سال يك شهر جديد اضافه مي شود، گفت: در حالي كه 
در برخي شهرستان هاي كشور تعداد مش��تركان برق به ۲00 هزار انشعاب نمي رسد در 
تهران هر سال ۲00هزار انشعاب جديد برق به تعداد مشتركان اضافه مي شود. هوشنگ 
فالحتيان گفت: متوس��ط عمر ۵0درصد تاسيس��ات زيربنايي در حوزه برق بيش از 40 
سال اس��ت و در وضعيت صحيحي قرار ندارند، بنابراين تاكيد مي كنم كه ۵00كيلومتر 
شبكه كابلي برق تهران بايد تعويض شود. وي با اش��اره به اينكه تعويض و اصالح شبكه 
برق از توان مالي شركت هاي برق منطقه اي و شركت هاي توزيع برق خارج است، گفت: 
تاسيسات برق تهران قديمي اس��ت و بايد اين تاسيس��ات را به صورت ويژه ببينيم چرا 
كه در تهران هر س��ال يك ش��هر جديد توليد مي ش��ود به طوري كه هر سال ۲00هزار 
انشعاب جديد برق به تعداد مشتركان برق اضافه مي شود اين در حالي است كه در برخي 

شهرستان هاي كشور تعداد مشتركان برق حتي به ۲00 هزار انشعاب هم نمي رسد. 

تعديل سود بازرگاني منطقي است| دبير انجمن برنج با اشاره به اينكه كاهش تعرفه 
واردات برنج منطقي نيست و منافع واردكنندگان پشت پرده فشارهاست، گفت: مي توان 
عوارض ۵00 توماني را در راستاي كاهش قيمت  كم كرد. جميل عليزاده شايق، با اشاره 
به موضوع فشار برخي واردكنندگان براي كاهش تعرفه برنج وارداتي اظهار داشت: اينكه 
تعرفه براساس درصد گرفته مي شود، كاملًا اقتصادي بوده و علمي نيست كه بخواهيم اين 
تعرفه را تغيير دهيم. اين استدالل ناقص است كه با كاهش قيمت جهاني برنج، تعرفه نيز 
كاهش يابد و با باال رفتن آن، تعرفه افزايش پيدا كند. وي با اشاره به اينكه عالوه بر تعرفه 
40 درصدي واردات برنج ۵00 تومان س��ود بازرگاني دريافت مي شود، تصريح كرد: اين 
سود بازرگاني با هدف حمايت از توليد داخل و ايجاد زيرساخت هاي الزم جهت كاهش 

هزينه تمام شده برنج داخلي صورت مي گيرد. 

هندي ها به دنبال افزايش تجارت با ايران |ابراهيم جميلي، رييس شوراي مشترك 
بازرگاني ايران و هند معتقد اس��ت اتفاقات اخير در منطقه تاثيري بر روابط ايران و هند 
نخواهد داشت و در حال حاضر هندي ها به دليل نيازي كه به بازار و ترانزيت ايران دارند 
به دنبال ارتباطات اقتصادي بيشتر با ايران هستند. اتفاقات پيش آمده در منطقه تاثيري 
بر روابط تجاري اي��ران و هند نخواهد داش��ت و اكنون هندي ها در ح��ال محكم كردن 
روابط شان با ايران هس��تند. هندي ها از طريق ايران به افغانس��تان و كشور هاي آسياي 
ميانه دسترسي دارند و نمي توانند مسير ديگري را به عنوان جايگزين انتخاب كنند. وي 
درباره قطع ارتباط ديپلماتيك برخي كشور هاي منطقه تصريح كرد: روابط تجاري ايران 
با كشور هايي كه اعالم قطع رابطه با ايران كرده اند چندان قابل توجه نيست كه بخواهيم 
نگران از دست رفتن بخشي از تجارت خارجي مان در زمينه صادرات يا واردات باشيم. در 
ميان اين كشور ها امارات اعالم كرده اس��ت كه سطح روابط سياسي خود را ايران كاهش 
مي دهد. امارات عاقل تر از آن اس��ت كه بخواهد روابط اقتصادي و تج��اري اش را با ايران 

كاهش دهد يا به طور كامل قطع كند. 

موكول شدن صادرات گاز ايران به عراق به سال 95 | مدير امور بين الملل شركت ملي 
گاز ايران از صادرات گاز ايران به عراق در س��ه ماهه نخست س��ال ٩٥ خبر داد و گفت: ايران 
آمادگي كامل براي صادرات گاز به اين كشور دارد. عزيزاهلل رمضاني درباره صادرات گاز ايران 
به بغداد با اشاره به اينكه ايران آماده صادرات گاز به بغداد است، تصريح كرد: هم اكنون خطوط 
انتقال، ايستگاه اندازه گيري در نفت شهر و... براي صادرات گاز به عراق آماده است و ايران منتظر 
آمادگي عراق براي دريافت گاز از ايران است. وي در اين باره كه آيا تا پايان امسال گاز ايران به 
بغداد مي رود آن را بعيد دانست و گفت: به احتمال زياد گاز ايران سه ماهه نخست سال ٩٥ به 

عراق خواهد رفت و ايران هم اكنون منتظر آماده شدن عراق براي دريافت گاز است. 

پيشنهاد خريد هواپيماي روس ها روي ميز هواپيمايي |دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي بار ديگر اعالم كرد: هنوز هيچ يك از ش��ركت هاي هواپيمايي ايراني برنامه اي 
قطعي براي خريد هواپيماهاي روس ارايه نكرده اند. مقصود اس��عدي ساماني، به شايعات 
مطرح شده در طول هفته هاي گذشته درباره احتمال خريد هواپيماهاي مسافرتي روس از 
سوي ايرالين هاي ايراني اشاره كرد و گفت: با وجود تمام اين شايعات تا جايي كه در فضاي 
رس��مي مطرح بوده تا كنون هيچ يك از ش��ركت هاي ايراني در اين رابطه به جمع بندي 

نرسيده اند و از اين رو صحبت از خريد توپولوف يا سوخو تنها در حد گمانه زني است. 

قفل 56 ماهه فاز 15 شكسته مي شود 
 گروه اقتصادي |ظاهرا قرار است امروز )يكشنبه ۲0 دي ماه( فاز 1۵ پارس جنوبي كه پيش از اين 
زمان افتتاح آن بارها به تعويق افتاده است با حضور حسن روحاني رييس جمهور رسما افتتاح شود. 
اين فاز به همراه فاز 16 پارس جنوبي پيش از اين قرار بود در آذر ماه افتتاح شود كه به ناگهان با وجود 
همه خبرهاي اعالمي اين افتتاح دو روز مانده به زمان اعالم شده كنسل شد تا پرونده تعويق افتتاح 
اين فازها همچون تاخير بهره برداري از آنها همچنان حجيم تر شود. در همان زمان علت اين تعويق 
مشغله كاري رييس جمهور عنوان شد و وزارت نفت به كرات تاكيد كرد كه اين فازها به صورت غير 
رسمي در حال توليد هستند. به اين ترتيب اين فازها بعد از ۵6 ماه تاخير رسما افتتاح خواهند شد. 
اين گزارش اضافه مي كند هدف از طرح توس��عه فاز 1۵ و 16 پارس جنوبي توليد روزانه ۵0 ميليون 
مترمكعب گاز شيرين براي تامين س��وخت و خوراك مورد نياز مشتركان خانگي، تجاري، صنعتي 
و همچنين توليد روزانه 80 هزار بش��كه  ميعانات  گازي و 400 تن گوگرد براي صادرات به بازارهاي 
جهاني است. از ديگر محصوالت توليد شده در اين فاز توليد س��االنه يك ميليون و ۵0 تن گاز مايع 
براي صادرات و يك ميليون ت��ن گاز اتان براي تامين خوراك مورد نياز صنايع پتروش��يمي به ويژه 
مجتمع هاي پتروشيمي در مسير خط لوله اتيلن غرب است. فازهاي 16 و 1۵ پارس جنوبي از ۵ فاز 
اولويت دار وزارت نفت اس��ت كه قرارداد توس��عه آن در تيرماه 138۵ ميان شركت ملي نفت ايران و 
قرارگاه خاتم االنبياء )ص( - پيمانكار بخش خشكي- و شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي 
ايران- پيمانكار بخش دريايي- امضا ش��د. ساخت سكوها و س��ازه هاي فوقاني اين دو فاز توسط دو 
شركت ايزوايكو و صف و با نظارت شركت تاسيسات دريايي انجام مي شود و ساخت لوله هاي دريايي 
بر عهده  شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي است. همچنين حفاري ۲4 حلقه چاه  اين دو فاز 
توسط شركت حفاري دانا كيش در حال انجام است. در فاز 16 و 1۵ پارس جنوبي براي نخستين بار 
س��اخت و نصب 4۵ هزار تن س��ازه هاي فلزي، ۲۵00 كيلومتر كابل كش��ي برق و ۲000 كيلومتر 
كابل  گذاري ابزار دقيق در محوطه 160 هكتاري پااليشگاه با تالش متخصصان ايران اجرا شده است. 
بيژن زنگنه وزير نفت نيز در شهريورماه سال جاري از راه اندازي اين فاز در مهرماه خبر داده و تاكيد 
كرده بود كه همه فازهاي پارس جنوبي به جز فاز 14 تا پايان سال 1396 و پايان عمر دولت يازدهم 
به بهره برداري خواهند رسيد. ركن الدين جوادي معاون وزير نفت هم با يادآوري اينكه در سال جاري 
هم همچون سال گذش��ته حدود 100 ميليون مترمكعبي به ظرفيت توليد روزانه گاز ايران افزوده 
خواهد ش��د، گفته بود بخش عمده اي از اين افزايش توليد از محل راه ان��دازي فازهاي جديد پارس 
جنوبي محقق خواهد شد. باتكميل و بهره برداري از طرح توسعه فازهاي مختلف پارس جنوبي تا دو 
سال آينده ظرفيت توليد گاز از اين حوزه مشترك به بيش از 7۵0 ميليون متر مكعب در روز افزايش 
مي يابد كه بخشي از اين گاز از مسير خط لوله يا طرح ايران ال. ان. جي به بازارهاي منطقه اي و جهاني 
صادر خواهد شد. در شهريور ماه س��ال جاري و در زماني كه به نظر مي رسيد اين فازها رسما افتتاح 
ش��وند رضا فروزش مجري فازهاي ١٥ و ١٦ پارس جنوبي درباره اي��ن فازها گفت: »تاكنون بيش از 
6 ميليارد دالر براي آن هزينه ش��ده كه در طرح اولي��ه زمان الزم ۵۲ ماه و س��رمايه الزم 3 ميليارد 
دالر برآورد ش��ده بود. به دليل در اولويت قرار گرفتن اين فاز براي تولي��د در دولت يازدهم، با انجام 
برخي تغييرات مديريتي به صورت حرفه اي تر عمل كرديم و توانستيم با تمام محدوديت هاي مالي 
و تحريم ها پروژه را به سرانجام برسانيم. اولويت بندي فازها در دولت يازدهم سبب شد تا پراكندگي 
اجراي پروژه ها از بين رفته و شاهد تمركز مديريت و تمركز مالي در اجراي كار باشيم.«وي پيشرفت 
بخش فراساحل فازهاي ١٥ و ١٦ ميدان پارس جنوبي، پيشرفت سكوهاي اين دو فاز را به ترتيب ٩٨ 
و ۲/ 98 درصد اعالم و گفته بود: »هم اكنون در حال آماده س��ازي تحويل موقت بخش فراساحل به 
بهره بردار هستيم و فكر مي كنيم تا سه هفته آينده )شهريور 94( اين كار تحقق يابد. پيشرفت بخش 
خشكي اين فاز هم 7/ 97 درصد است. هم اكنون در مراحل نهايي راه اندازي هستيم، ضمن آنكه چهار 

رديف شيرين سازي اين پااليشگاه در مدار توليد قرار گرفته است.«

برداشت 650 هزار ميليارد ريالي از صندوق توسعه ملي تكذيب شد|قائم مقام صندوق 
توسعه ملي با تكذيب برداشت 6۵0 هزار ميليارد ريالي از اين صندوق گفت: اين صندوق خواستار 
دريافت مدارك و مس��تندات ادعاي مبالغ برداشت شده است. قاسم حسيني در گفت وگو با ايرنا 
در پاسخ به پرسشي درباره ادعاي يك رسانه مبني بر برداش��ت 6۵0 هزار ميليارد ريالي از جيب 
ملت در صندوق توسعه ملي افزود: برداشت از صندوق توسعه ملي فقط با مجوز مجلس شوراي 
اسالمي و يا ساير مراجع قانوني انجام مي شود و تاكنون هيچ برداشت بدون مجوزي از اين صندوق 
انجام نشده است. وي گفت: صندوق توسعه ملي خواس��تار ارايه مدارك و مستندات از سوي اين 
رسانه است. چهارشنبه هفته گذشته يكي از رسانه ها اخباري مبني بر برداشت 6۵0 هزار ميليارد 
ريال از جيب ملت در صندوق توسعه ملي را منتش��ر كرده بود. در اين خبر آمده بود: بررسي سه 
مورد برداشت غيرقانوني دولت از صندوق توسعه ملي در دو سال گذشته نشان مي دهد 6۵0 هزار 
ميليارد ريال از جيب ملت برداشت شده، درحالي كه مشخص نيست اين مبلغ قابل توجه در چه 
جاهايي هزينه شده است. دولت يازدهم در س��ه مقطع مختلف در مجموع 17/3 ميليارد دالر از 
منابع صندوق توسعه ملي را بدون طي كردن روال قانوني و اخذ مصوبه مجلس، برداشت كرده و 

تاكنون هيچ توضيحي درباره محل مصرف اين مبلغ كالن نداده است. 

نگاه روز دولت يك درصد از بدهي هاي خود را تهاتر كرد

صادرات انرژي بايد مبناي استراتژيك داشته باشد 
صادرات ان��رژي در اي��ران مي تواند جنبه ه��اي مختلفي 
داشته باشد كه ش��امل صادرات گاز، صادرات برق و نفت است. 
بايد توجه داش��ت كه صادرات گاز يا برق در كشورهاي مقصد 
براي چه منظوري استفاده مي شود. براي در اختيار گيري بازار 
صادراتي بايد به اين موضوع توجه داشت كه بايد بازار صادراتي 
مناف��ع اقتصادي، مناف��ع راهب��ردي را در كنار ت��داوم منافع 
اقتصادي به همراه داشته باشد. در عين حال در برنامه اقتصاد 
مقاومتي موضوع تبديل گاز به برق مورد توجه قرار گرفته و اين 

موضوع را به عنوان يكي از اهداف كشور در آينده مورد توجه قرار داده است.  در عين حال 
اين موضوع با چند مانع اصلي روبه رو است. يكي از اين نكات توجه به اين است كه صادرات 
برق به جاي گاز بايد براي كشوري انجام ش��ود كه نيازمند برق است نه گاز. براي مثال در 
كشوري مثل هند كه سهم زيادي در توليد برق دارد بايد ديد اين كشور نيازمند گاز است يا 
برق. در صورت صادرات برق يا گاز اين صادرات در جهت توليدات صنعتي يا مصرف خانگي 
اين كشور مصرف خواهد شد در اصل براي كش��ورهاي مختلف بايد بر اساس منافع بلند 

اقتصادي و در نظر گرفتن متغيرهاي محيطي دست به صادرات گاز يا برق زد. 
در عين حال نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد صادرات گاز به برق براي كش��وري 
مزيت هاي اقتصادي به همراه دارد كه شرايط توليد برق در آنجا وجود داشته باشد. يعني 
در حقيقت توليد برق به تكنولوژي فني باال و راندمان باالي نيروگاهي نيازمند است؛ اين در 
حالي است كه در شرايط فعلي نيروگاه هاي برقي ما با ظرفيت پايين در حال توليد هستند 
و اين موضوع نشان مي دهد كه با وضعيت فعلي نيروگاهي ارزيابي اقتصادي اتالف منابع 

زيادي را براي توليد برق براي صادرات داريم كه اصال صرفه اقتصادي به همراه ندارد. 
ارزيابي هاي اوليه از نيروگاه هاي برقي در ش��رايط موجود نش��ان مي دهد كه راندمان 

نيروگاه هاي كشور براي توليد برق صادراتي از ۵0 درصد هم پايين تر است. 
نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه صادرات گاز به شكل خاص مي تواند 
براي كش��ور امنيت زا باش��د. براي مثال ايجاد خط لوله براي صادرات گاز به كشور خاص 
موجب مي شود امنيت دو كش��ور به يكديگر گره بخورد و اين كش��ور را از لحاظ انرژي به 
كشورمان وابسته كند در حالي كه اگر قرار باشد طبق برنامه هاي اقتصادي به جاي گاز به 
فكر صادرات برق باشيم در شرايط خاص قطع برق به راحتي و با زيرساخت هاي خود كشور 

مقصد انجام مي گيرد و امنيت زا نيست. 
در عين حال نبايد فراموش كنيم كه ممكن است كشور مورد مذاكره خواهان خريد 
گاز از ما باشد نه برق و ساير شقوق انرژي، براي مثال پاكس��تان در حال حاضر خواهان 
خريد گاز از ايران است چرا كه با گازسوز كردن 3/۵ ميليون خودرو بنزيني خود و البته 
تامين گاز صنايع خود نيازمند خريد گاز از ايران است و نمي توانيم براي در اختيار گيري 
بازار تنها به فكر تمركز به صادرات برق به جاي گاز باشيم. به اين جهت بايد در برنامه ريزي 
براي بازار صادراتي همه عوامل را در نظر گرفت. معموال استراتژي انرژي كشورها بر اين 
مبناست كه توليد برق را در كشور خودشان انجام دهند و به اين جهت با خريد گاز، انرژي 
مورد نياز نيروگاه هاي شان را تامين مي كنند تا به موضع اشتغال و امنيت كشورشان نيز 
توجه كرده باشند. به اين جهت نمي توان به ايده صادرات برق به جاي صادرات گاز زياد 
٭  قائم مقام موسسه مطالعات انرژي  خوشبين بود.  

زير ذره بين اقتصاد 

گ�روه اقتص�ادي| مس��كن تا 
پايان امس��ال از خواب زمستاني 
بيدار مي شود. اين را مي ش��ود از گفته هاي فعاالن 

بازار مسكن دريافت. 
 به گزارش »اعتماد«، مشاوران امالك در حالي 
خبر از افزايش ان��دك معامالت در ش��هر تهران و 
كالنشهرها مي دهند كه بازار مس��كن در سه سال 
گذش��ته با ركودي جدي روبه رو س��ت. بررس��ي ها 
نش��ان مي دهد در صورت ت��داوم افزايش معامالت 
بازار مسكن در بهار سال آينده شرايطي متفاوت از 
امسال را داشته باشد. شكس��ته شدن ركود در بازار 
مسكن از سوي بس��ياري از كارشناسان گام مهمي 
در شكسته ش��دن ركود س��نگين حاكم بر كشور 
خواهد بود. دولت يازدهم در س��ال جاري تدابيري 
خاص براي شكسته شدن ركود انديشيده است كه 

در عمل نتوانست تاثيري بر جا بگذارد. 
 اعطاي تس��هيالت خاص براي خريد خودروي 
صف��ر كيلومت��ر از ي��ك س��و و همچني��ن اعطاي 
تس��هيالت براي خريد كاالي بادوام ايراني از سوي 
ديگر از جمله تدابير انديش��يده شده از سوي دولت 
براي غلب��ه بر ركود ب��ود. با اين حال ه��ر دوي اين 
طرح ها با مش��كالت و موانعي در اجرا روبه رو ش��د 
و نتوانس��ت اهداف اوليه تدوين كنندگان را تامين 
كند. بس��ياري معتقدند اقتصاد ايران براي غلبه بر 
ركود بايد بين كنترل تورم و ركود يا رونق اقتصادي 
و رش��د تورم يكي را انتخاب كند. با اين حال برخي 
ديگر نيز مس��ير غلبه بر ركود را از بازار مسكن قابل 
دسترس��ي تر مي دانند چ��را كه اين بازار پيش��ران 

سهمي عمده در تحوالت اقتصادي كشور دارد. 
افزايش معامالت 

 دولت يازدهم بخش مهم��ي از برنامه هايش را 
به رفع ركود در بازار مس��كن متمركز كرده اس��ت. 
افزايش سقف تس��هيالت، طرح مسكن قسطي و... 
از جمله طرح هايي اس��ت كه در اين راس��تا مطرح 
و به تصويب رس��يده اس��ت با اين حال ب��اال بودن 
قسط تسهيالت اعطايي مسكن س��بب شده است 
كمتر كسي امكان اس��تفاده از آن را داشته باشد. بر 
اساس آمار ارايه شده حجم معامالت مسكن در آذر 
ماه نسبت به آبان افزايش داش��ته است در صورتي 
كه با توجه به تعطيالت ماه صفر تصور مي ش��د كه 

معام��الت در اين زم��ان در همان حال��ت ركودي 
باش��د و حتي كاهش پيدا كند اما آمار و ارقام نشان 
مي دهد در آذر ماه 1۲ هزار و 638 واحد مس��كوني 

در شهر تهران معامله شده است. 
به اين ترتيب تعداد معام��الت در آذر ماه ۵8۲ 

واحد مسكوني نسبت به ماه گذشته بيشتر بود. 
 بر اس��اس اين گزارش، بررسي ها نشان مي دهد 
رش��د اندك نرخ دالر در بازار س��بب ش��ده است، 
بازارهاي موازي نيز رش��دي قابل توج��ه را تجربه 

كند. 
 بسياري از فعاالن بازار مس��كن بر اين اعتقادند 
كه رش��د دالر در بازار آزاد برخي سرمايه گذاران را 
به اين نتيجه رس��انده اس��ت كه افزايش قيمت در 
بازار مسكن نيز در راه است از اين رو خريد و فروش 
مس��كن در ماه اخير ب��ا رونقي اندك مواجه ش��ده 

است. 
 آيا وام تاثيرگذار است؟ 

 برخي از فعاالن بازار مس��كن در پاس��خ به اين 
س��وال كه آي��ا افزاي��ش خري��د و فروش مس��كن 
زير سايه افزايش سقف تس��هيالت مسكن رخ داده 
اس��ت يا خير، مي گويند: مراجعه كنندگان به بازار 
كس��اني هس��تند كه قصد خريد ملك داشتند اما 
براي دريافتن وضعيت، تقاضاي خ��ود را وارد بازار 

نمي كردند.  يكي از مشاوران امالك در شرق تهران 
در اي��ن خصوص به خبرن��گار ما گف��ت: اين روزها 
كس��اني به دنبال مل��ك مي گردند ك��ه پيش بيني 
مي كنند قيمت ها در س��ال آينده ترق��ي كند. وي 
افزايش ح��دود 10 تا ۲0 درص��دي قيمت ملك را 
دور از ذهن ندانس��ت و گفت: باالخ��ره قيمت ها در 
س��ال آينده با توجه به تورم، باال مي رود اما همواره 
بازار ارز بر بازار ملك تاثير گذاش��ته اس��ت و رش��د 
قيمت دالر در روزهاي اخير س��بب ش��ده اس��ت 
بس��ياري به فكر خريد ملك بيفتن��د. وي گفت: از 
اين رو كس��اني كه قصد خريد ملك دارند، اغلب با 
همان وام هاي 3۵ ميليون توماني و... تقاضاي خود 
را مطرح مي كنن��د و كمتر كس��ي مي تواند از پس 

اقساط تسهيالت باالتر از اين رقم برآيد. 
در حال حاضر حداكثر وام مس��كن 80 ميليون 
تومان است كه براي صندوق پس انداز مسكن يكم 
پرداخت مي ش��ود. در اين وام، س��پرده گذار مبلغ 
40 ميليون تومان را بايد يك س��اله در بانك مسكن 
س��پرده گذاري كند ت��ا وام 80 ميلي��ون توماني را 
دريافت كند. اين شرايط براي اغلب متقاضيان قابل 
اجرا نيست، بنابراين تعداد اندكي توانسته اند از آن 
استفاده كنند؛ هرچند هنوز موعد پرداخت اين وام 

به سپرده گذاران نرسيده است. 

ضرورت تحريك توليد 
 از س��وي ديگر بس��ياري پيش بين��ي مي كنند 
با توجه به انباشته ش��دن تقاضا در سال هاي اخير 
و كاهش قابل توج��ه توليد مس��كن، احتمال بروز 

مشكالتي در بازار دور از ذهن نباشد. 
 بررسي ها نش��ان مي دهد توليد مسكن و تقاضا 
براي صدور پروانه س��اختماني در س��ال هاي اخير 
به ش��دت كاهش يافته اس��ت. اين اتفاق در حالي 
رخ داده اس��ت كه ايران در بهترين سال هاي توليد 
مسكن نيز با كمبود عرضه نس��بت به تقاضا روبه رو 
بود اما در س��ه س��ال اخير به دلي��ل تحليل قدرت 
خريد خانواره��ا، كمبود تقاضا در بازار محس��وس 
شده است.  برخي كارشناس��ان بر اين اعتقادند كه 
در شرايط كنوني بايد دولت فكري به حال تحريك 
توليد همزمان با آشكار شدن نشانه هايي از افزايش 
تقاضا كند چرا كه در غير اين صورت پيشي گرفتن 
اين دو از يكديگر شوكي افزايشي را به بازار مسكن 

وارد خواهد كرد. 
دبير كانون سراسري انبوه س��ازان در اين باره به 
مهر گفته است: االن زماني است كه بايد تحرك در 
بازار مسكن شروع شود و نياز داريم كه طرف تقاضا 
و توليد با يكديگر تقويت ش��وند و همزمان به پيش 
بروند، چرا كه اگر توليد و تقاضا را با يكديگر ديديم، 

موفق خواهيم بود. 
فرش��يد پورحاجت با تاكيد بر اينك��ه معتقدم 
حوزه مس��كن تاوان كنترل تورم را مي دهد، افزود: 
اگر ركودي هست، بايد اين بيماري آسيب شناسي 
ش��ده و مش��كل تورم را حل كنند تا بت��وان بخش 

مسكن را از وضعيت فعلي خارج كرد. 
وي گفت: اگر توليد و تقاض��ا را در كنار يكديگر 
در نظر نگيريم بازهم دچار مش��كل خواهيم ش��د، 
بنابراين بايد يك فرمولي پيدا كنيم كه در ش��رايط 
موجود عالوه بر كنترل تورم، صنعت ساختمان هم 

رونق پيدا كند. 
پورحاجت ب��ا تاكي��د بر اينك��ه بايد ع��الوه بر 
تس��هيالتي كه به بخش تقاضا اختص��اص مي يابد، 
بخش توليد هم در نظرگرفته شود، ادامه داد: دولت 
با اقدامات��ي كه در زمين��ه تحريك تولي��د و تقاضا 
انجام مي دهد، مي تواند بازار مس��كن را رونق داده و 

مشكل كمبود مسكن را حل كند. 

كالن

بازار مسكن زير ذره بين »اعتماد« 

رويت نشانه هاي بيدار شدن مسكن از خواب زمستاني 

محمدصادق جوكار   ٭ 
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