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وزیرنفت خبر داد 
تفاهم ایران و عراق برای توسعه 

دو میدان مشترک مرزی 
وزیر نفت از تفاهم ایران و عراق برای توســعه 
مشترک میدان های نفت شهر و خرمشهر خبر داد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، بیژن زنگنه صبح 
دیروز )یکشنبه، ۱۸ فروردین ماه( در حاشیه بازدید 
 EIED از شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی
که وابسته به اویک است با بیان این مطلب افزود: 
ظرفیت های فراوانی برای توسعه همکاری ایران و 
عراق در حوزه های نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
وجود دارد و ایران آمادگی دارد توانمندی های خود 

را در خدمت صنعت نفت عراق بگذارد.
وی افزود: ثامرغضبان، وزیر نفت عراق در بازدید 
از شرکت EIED با ظرفیت این مجموعه آشنا و قرار 
شد بین اویک و شرکت مشابهی در عراق همکاری 
برقرار شــود تا زمینه استفاده از ظرفیت مشترک 

فراهم شود.
وزیر نفت با بیــان اینکه ایــران در حوزه های 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی توانمندی های 
بسیاری دارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه صنعت 
پتروشیمی و گاز در عراق توسعه پیدا نکرده است 
چشم انداز روشنی برای همکاری مشترک بین دو 

کشور وجود دارد.
وی طلب گازی ایران از عراق را در حال حاضر 

یک میلیارد دالر عنوان کرد.
    

در پی تحریم های ایران و ونزوئال رخ داد
 رشد ۳۰ درصدی 
قیمت جهانی نفت 

قیمت نفت در سه ماهه نخست سال جاری با 
۳۰ درصد افزایش روبه رو بوده اســت و با کاهش 
تولید نفت توســط تولیدکنندگان اصلی و ادامه 
تحریم هــای آمریکا علیه ایــران و ونزوئال انتظار 
می رود افزایش قیمت نفت در ماه های آتی ادامه 
یابد. به گزارش ایلنا به نقل از اویل پرایس، در  سه 
ماهه دوم ۲۰۱۹، نفت خام وست تگزاس به ۶۰ دالر 
در هر بشکه رسیده و در هفته اول آوریل به باالترین 
قیمت خود رسید.  این در حالی است که نفت خام 
برنت مدت هاست که با قیمت حدودی ۷۰ دالر در 

هر بشکه معامله می شود.
در هفته ها یا ماه های پیــش رو  اتفاقاتی مانند 
پایان معافیت ها و اجالس ســران اوپک، در پیش 
است که می تواند بر عرضه جهانی نفت تاثیر بگذارد 
و روند قیمت نفت و بنزین را در تابستان مشخص 
کند. انتظار می رود عرضه نفت با تحریم های بیشتر 
آمریکا علیه ایران و ونزوئــال و کاهش تولید نفت 

توسط اعضای اوپک و متحدانش کاهش یابد.
    

برداشت چند میلیارد دالر دیگر 
از ذخایر ارزی

مجوز برداشــت از صندوق توسعه ملی صادر 
شده و ۲.۳ میلیارد دالر دیگر از ذخایر ارزی برای ۱۰ 

بخش اختصاص پیدا می کند.
به گزارش ایســنا، صندوق توسعه ملی که در 
اوایل دهه ۱۳۹۰ و بعــد از تجربه نه چندان موفق 
حساب ذخیره ارزی راه اندازی شد، با هدف تبدیل 
بخشی از عوائد ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات 
گازی و فرآورده های نفتی به ثروت ماندگار، مولد 
و ســرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم 
نســل های آینده از محل نفت، گاز و فرآورده های 

نفتی شروع به کار کرد.
بر این اســاس با توجه به اینکه صندوق محلی 
برای ذخیره بخشــی از منابع ارزی بود به منظور 
کنترل و حفظ منابع، چارچوبی برای مصارف آن 
مشخص شد و به طور خاص بخش های دولتی از 
مشمولیت آن خارج شد. با این وجود در این سال ها 
بارها پیش آمده که منابع صندوق در محلی خارج 
از مصارف تعیین شده نیز مورد استفاده قرار گرفته 
است. البته ظاهراً این برداشت با دریافت مجوز بوده 
است و همچنان هم این روند ادامه داشته و در حال 
حاضر با توجه به شــرایط اقتصــادی و بودجه ای 
موجود، صندوق بیشتر محلی است برای جبران 
کســری های موجود تا ذخیره ای برای آینده و یا 
مصارف تعیین شده در اساسنامه آن. این در حالی 
اســت که در کنار منابعی که در سال های گذشته 
از صندوق برداشت شــده و به هر نحوی در اختیار 
بخش های مختلــف قرار گرفته اســت، در قانون 
 بودجه نیز منابعی برای خروج از صندوق توسعه ملی 

تعریف می شود.

خبر اقتصادی
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محمود نوروزیه

آغــاز ســال ۹۸ بــا یکــی از 
بقه ترین و مخرب تریــن  بی ســا
ســیل های تاریخ ایران همراه شد تا 
از همان روزهای اول تعطیالت تمامی 
دســتگاه ها و نهادهای امدادی را به 
حالت آماده بــاش درآَوَرد و از همان 
ساعت های اولیه ضعف مدیریت این 
بحران را به نمایش بگذارد؛ موضوعی 
که به طور گسترده در فضای مجازی 

موردنقد افکار عمومی قرار گرفت.
در حالی که تخریب گســترده در 
بسیاری از استان های کشــور متاثر از 
بارش های ســیل اخیر همچنان ادامه 
دارد، قول هــای پی در پی مســووالن 
برای جبران خســارت ها نتوانســت 
افکار عمومی را امیدوار کند و این عدم 
اطمینان ریشه در ناکارآمدی مدیریت 
کالن در بازســازی ویرانی های پس از 

جنگ و زلزله های اخیر کشور دارد.
سیل به عنوان یک پیامد طبیعی، 
آثار اقتصادی، اجتماعی، سیاســی 
و روانی فراوانی دارد که مانع رشــد و 
توسعه اقتصادی تا سال های بعد از آن 
خواهد شد. ویران شدن زیرساخت ها، 
منابع طبیعی و کشاورزی، خانه ها و 
مراکز صنعتی آسیب پذیری اقتصادی 
فراوانی را رقم می زند که در نتیجه آن 

تولید و اشتغال نیز به حاشیه می رود.
برآورد بانک اطالعات بالیای طبیعی 
بین المللی در دانشــگاه لوون بلژیک 
نشان می دهد که در سال ۲۰۱۸، بالیای 
طبیعی نزدیک به ۱۰۸ میلیارد دالر از 
اقتصاد جهان را از بین برده است. تنها 
سیل ها در این سال، ۱۷.۵ میلیارد دالر 
به اقتصاد جهان ضربه زده اند. زیان سیل 
برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶، نیز 
نزدیک به ۵۷.۵ میلیارد دالر بوده است.

 واکاوی مدیریت کشور
 در بحران سیل 

واکنش ابتدایی دولــت در دومین 
روز سال با تخصیص ۵ میلیارد تومان 
برای آسیب دیدگان از سیل در استان 
گلســتان و مازندران رقم خــورد؛ اما 
دامنه این سیل در استان های دیگر نیز 
خسارات قابل توجهی ایجاد کرد که بر 
همین اساس علی الریجانی در حاشیه 
بازدید از سد کرخه اعالم کرد، در طول 
دوره تعطیالت که شاهد وقوع سیالب 
در اســتان های مختلف کشور بودیم، 
مذاکراتی میان مجلــس و دولت انجام 
شد که برمبنای آن مقرر شد منبعی جدا 
از بودجه ۹۸ برای جبران خسارت های 

سیل در نظر گرفته شود.
رئیس مجلس شــورای اسالمی در 
خصوص منبع تامین خســارت های 
سیالب اخیر کشــور خاطرنشان کرد 
که پیش بینی نمی کردیــم در ابتدای 
ســال با این حجم خســارت در بحث 
ســیالب مواجه شــویم و باید منبعی 
جداگانه از بودجه سال ۹۸ برای جبران 
خسارت های سیالب کشــور در نظر 
بگیریم. از ســوی دیگر ســخنگوی 
کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شورای 
اســالمی از ورود این کمیســیون به 
موضوع ســیل اخیر در برخی مناطق 
کشور خبر داد. بهرام پارسایی با تاکید بر 
ضرورت شناسایی و برخورد با مقصران، 
افزود: پــس از گزارش اولیــه تیمی از 
سوی کمیسیون اصل ۹۰ به شهرهای 
سیل زده ازجمله شــیراز اعزام خواهد 
شد که این کمیســیون پس از نهایی 
کردن گزارش مربوط به سیل شهرهای 
مختلف کشور، آن را جهت قرائت تقدیم 

هیأت رئیسه مجلس خواهد کرد.
ایــن ســیل در کنــار ویرانی های 
اقتصادی موجب عزل و تضعیف جایگاه 

برخی مسئوالن هم شد که در این میان 
خبر برکناری استاندار مازندران توسط 
معاون اول رئیس جمهوربه دلیل عدم 
حضور در بحران پیش آمــده، بازتاب 

گسترده ای داشت. 
در چهارمیــن روز از ســال جدید 
وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان نماینده 
ویژه رئیس جمهور با حضور در استان 
گلستان از اختصاص ۳۰ میلیارد تومان 
دیگر برای رفــع بحران شهرســتان 
گنبدکاووس خبر داد و پس از آن شعب 
بیمه ایران در این اســتان بــه ارزیابی 

خسارت های اولیه پرداخت.
اما روز پنجم فروردین سیل شیراز 
با خســارت های مالی و جانی بسیار به 
سرخط خبرها تبدیل شد. کشته شدن 
بیش از ۲۰ تن و مجروحیت صدها نفر از 
شهروندان و مسافران با انتشار گسترده 
فیلم و عکس، فضای مجازی را ملتهب 
کرد. پس از آن وزیر بهداشت به عنوان 
نماینده دولت با حضور در این اســتان 
اعالم کرد که تمــام خدمات موردنیاز 
سیل زدگان از ســوی دولت به صورت 

رایگان ارائه می شود.
در ششم فروردین وزیر کار با حضور 
در مناطق سیل زده استان های مازندران 
و گلســتان از اختصاص ۳ هزار و ۵۰۰ 
فقره وام قرض  الحســنه، بیمه بیکاری 
به کارگران ســیل زده و وام بالعوض به 

مددجویان بهزیستی خبر داد.
روز هفتم فروردین نخستین جلسه 
هیات دولت در سال جدید برگزار شد و 
طی آن رئیس جمهور خواستار تشکیل 
کمیته ملی ریشه یابی سیالب با هدف 
انجام اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت 
شــد. حاصل این جلســه اختصاص 
کمک های دولت به سه استان گلستان، 
مازندران و خراســان شــمالی بود که 
براساس آن حداکثر مبلغ ۱۰ میلیون 

تومان کمک بالعــوض و ۴۰ میلیون 
تومان تســهیالت بانکی برای احداث 
واحدهای مسکونی روستایی، حداکثر 
مبلغ ۱۲ میلیون تومان کمک بالعوض 
و حداکثر ۵۰ میلیون تومان تسهیالت 
بانکی بــرای احداث واحد مســکونی 
شــهری،  ارائه تســهیالت بانکی برای 
واحدهای تجاری آسیب دیده حداکثر 
مبلغ ۴۵ میلیون تومان،  ارائه ۲ میلیون 
تومان برای هر هکتــار اراضی زراعی 
خسارت دیده و ۵ میلیون تومان برای 
هر هکتار اراضی باغی خسارت دیده در 

نظر گرفته شد.
در روز یازدهم فروردین هیات وزیران 
با بررســی اولیه گزارش دستگاه های 
اجرایی مسئول و مشــاهدات اعضای 
دولت از حضور در مناطق ســیل زده با 
اعطای کمک بالعوض و تســهیالت 
بانکی به آسیب دیدگان موافقت کرد. 
پس از آن نیز در روز ۱۶ فروردین وزیر 
کشــور با حضور در اســتان لرستان و 
خوزســتان اعالم کرد که »دولت برای 
پرداخت هزینه اجاره بها به سیل زدگان 

در لرستان آمادگی کامل دارد«.
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برآورد اولیه و تا امروز از خســارت 
سیل گســترده اخیر، ۱۲ هزار میلیارد 
تومان برای ۲۳ اســتان کشور است. به 
گفته کارشناســان مهمترین دالیل 
این حجم از خســارت را باید در قصور 
دســتگاه های ذیربط در ســال های 
گذشته نســبت به الیروبی رودخانه ها 
و مسیل ها و ساخت وساز غیرمجاز در 
مسیر رودخانه ها جستجو کرد ضمن 
اینکه طرح های غیرکارشناسی و اجرای 
پروژه های بــدون توجیه اقتصادی که 
تنها با هــدف ســودجویی بی اعتنا به 
هشدارهای کارشناسی انجام می شود 
نیز از دیگر مواردی اســت کــه باید در 
بررسی علل این حجم از خسارت یک 

پدیده طبیعی مورد بازبینی قرار گیرد.
از بیــن رفتــن زیرســاخت های 
اقتصادی، تخریب راه هــای ارتباطی و 
آســیب کارگاه ها و کارخانه ها از جمله 
مواردی است که تنها در استان گلستان 
موجب بیکاری ۳ تا ۵ هزار کارگر بیمه ای 
شده است. وزیر راه و شهرسازی با اعالم 
خســارات جدی درحوزه زیرساختی 
از خســارت اولیه بیش از یــک هزار و 
۶۰۰ میلیارد تومانی در این حوزه خبر 
داده که این رقم غیــر از هزینه ترمیم و 
جایگزین راه های ارتباطی اســت. در 
حوزه محصوالت کشاورزی نیز به گفته 
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش 
مخاطرات بخش کشــاورزی بیش از 
۷۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی و ۹۰ هزار 
اراضی باغی مورد تهدید جدی قرار گرفته 
است. سید محمد موسوی؛ اعالم کرد که 
براساس آخرین گزارش های رسیده به 
علت بارندگی ها و سیالب های اخیر تا 
۱۷ فروردین ماه در مجموع ۶ هزار و ۱۶۶ 
میلیارد تومان به بخش کشاورزی در ۱۶ 
استان خســارت وارد شده است. سیل 
اخیر به ۴۶.۳ درصد بخش زراعی، ۱۲.۲ 
درصد بخش باغبانی، ۱۹ درصد بخش 
دام ، طیور و آبزیان و ۲۲.۵ درصد بخش 
آب و خاک، امور زیربنایی و تاسیسات 
و شــبکه های انتقال آب خسارت وارد 
کرده است. این خسارت ها به ۸۷۲ هزار 
هکتار اراضی زراعی شامل محصوالت 
گندم، جو، کلــزا و برنــج و ۱۰۸ هزار 
هکتار اراضــی باغی مرکبات و ســیاه 
ریشه وارد شده اســت. برآورد اولیه این 
خسارت ها نشــان می دهد که استان 
گلســتان با ۳۶ درصد، خوزستان ۱۴ 
درصد، مازندران ۱۳ درصد، لرســتان 
۱۲ درصد و فارس ۷ درصد خســارت 
دیده اند. ۸ استان کرمانشاه، کهگیلویه 
و بویراحمد، چهارمحــال و بختیاری، 
اصفهان، خراسان شــمالی، سمنان و 
سیستان و بلوچســتان نیز به ترتیب 
۱۸ درصد از ســیل اخیر متأثر بوده اند. 
براســاس برآورد آماری اعالم شــده 
توسط مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن 
تاکنون ۵۰ هزار خانه خسارت دیده که 
از این میزان حدود ۳۵ هزار واحد دچار 

خســارت و ۱۵ هزار واحد در شهرهای 
پلدختر، معموالن، کوهدشت، نورآباد، 
درود، الیگــودرز و خرم آباد در اســتان 
لرستان، شیراز و شرق استان مازندران 
و همچنین سمنان و خراسان شمالی 
تخریب کامل شده است. ارزیابی اولیه 
نشان می دهد که از مجموع ۵۰ هزار واحد 
مسکونی که در سراســر کشور از سیل 
اخیر دچار خسارت شــده اند،۱۲ هزار 
واحد در استان گلســتان، ۶ هزار واحد 
در مازندران، ۳ هزار واحد در لرســتان 
، ۷ هزار واحد در فــارس، هزار واحد در 
ســمنان و ۲۷۰۰ واحد در خراســان 

شمالی قرار دارند.
 هزینه پیشگیری 

یا جبران خسارات؟ 
از ابتدای وقوع ســیل تاکنون، بیان 
دلیل تخریب های گســترده از سوی 
مسئوالن با فرافکنی های بسیار همراه 
شــده اســت؛ اما آنچه به عنوان وجه 
مشــترک در بین تمامی کارشناسان 
اقتصادی برای تحلیل اولیه این حجم 
از خسارت در این بحران طبیعی مورد 
تاکید قــرار گرفتــه، ناهماهنگی بین 
دســتگاه ها و عدم تامیــن تجهیزات 
پیشگیری است. در این زمینه اسداهلل 
قره خانی، نماینده مجلس با بیان اینکه 
دولت می توانست با تخصیص یک دهم 
خســارت های کنونی، مانع سیل در 
گلستان شــود؛ تاکید کرده است که 
اگر دولت یک دهم آن چیزی را که هم 
اکنون برای جبران خسارت مجبور است 
بپردازد در ســرمایه  گذاری پروژه های 
زیربنایی و اجرای پروژه های آبخیزداری 
گلستان هزینه می کرد، شاهد این حجم 

از خسارت به مردم گلستان نبودیم.
اما ثمره ســیل اخیر که همچنان 
آثار تخریب آن ادامه دارد، می تواند این 
باشد که با الزام مسئوالن به پاسخگویی 
در مــورد ناکارآمــدی دســتگاه ها و 
نهادهای مرتبط با حــوادث طبیعی و 
عدم پیش بینی های الزم در مورد ایجاد 
زیرساخت ها و سدها، در پایان این بحران 
در کنار الیروبی مسیل ها و رودها شاهد 
الیروبی پست های مسئوالن و مدیران 

بی کفایت نیز باشیم.

برآورد اولیه و تا لحظه اکنون! خسارت سیل ۱۲ هزار میلیاردتومان است

هزینه هنگفت ناکارآمدی 
برآورد خسارت اولیه 
سیل؛ تاکنون ۱۲ هزار 

میلیاردتومان برای 
۲3 استان کشور است. 

مهمترین دالیل این 
حجم از خسارت را باید 
در قصور دستگاه های 

ذی ربط نسبت به الیروبی 
رودخانه ها و مسیل ها، 
ساخت وساز غیرمجاز 
در مسیر رودخانه ها و 

اجرای پروژه های بدون 
توجیه اقتصادی با هدف 
سودجویی جستجو کرد

در حالی که تخریب 
گسترده سیل در بسیاری از 
استان های کشور همچنان 
ادامه دارد، قول های پی در 
پی مسئوالن برای جبران 

خسارت ها نتوانسته افکار 
عمومی را امیدوار کند و 

این عدم اطمینان ریشه در 
ناکارآمدی مدیریت کالن 

در بازسازی ویرانی های 
پس از جنگ و زلزله های 

اخیر کشوردارد

گزارش

رئیس کل بانک مرکزی از مشخص شــدن 
اعضای هیــأت مدیره بــازار متشــکل ارزی و 

عملیاتی شدن آن تا پایان ماه جاری خبر داد.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در نشستی 
با اصحاب رسانه، با بیان اینکه یکی از دستورات 
نخستین جلسه شورای پول و اعتبار، بحث بازار 
متشکل ارزی است، گفت: روز گذشته اعضای 
هیأت مدیره بازار متشکل ارزی مشخص شد و با 
توجه به اینکه کارهای نرم افزاری و سخت افزاری 
آن زمان می برد، امیدواریم که تا پایان ماه جاری 

عملیاتی شود.
وی افزود: دســتور دیگر این جلسه موضوع 
سیاست های باز پولی اســت که امسال اجرایی 

خواهیم کرد و بر اساس آن نرخ سود را در کانالی 
تعیین می کنیم و بانک ها نیز باید در آن محدوده 
عمل کننــد و برای اضافه برداشــت ها مقررات 

بسیار جدی خواهیم داشت.
نوسان ارز؛ ممنوع

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در جمع 
مدیران عامل و اعضای هیئــت مدیره بانک ها 
و مؤسســات اعتباری، با مرور شرایط کشور در 
سال گذشته، ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی 
و دولت از تالطم و نوســان در بازار ارز ممانعت 
می کنند، گفت: سال ۹۸ ســال تعیین کننده 
در عرصه اقتصادی اســت و از مدیــران عامل 
بانک ها درخواست می شود که با اعطای هدفمند 

تســهیالت، به رونق تولید و همچنین جبران 
خسارات ســیل کمک کنند. همتی با اشاره به 
تمرکز دشمن بر بازار پول و ارز به منظور دستیابی 
به اهداف خود، گفت: در ســال گذشته دشمن 
برنامه ریزی ویژه ای به منظور اخالل در بازار پول، 
ارز و نظام بانکی طراحی کرده بود که از نائل شدن 

به اهداف خود ناکام ماندند.
برنامه جدی بانک مرکزی

 برای کنترل نقدینگی
رئیس کل بانک مکزی کلیت فعالیت نظام 
بانکی در سال گذشته را مناسب و مثبت ارزیابی 
کرد و گفت: انتظار می رود نظام بانکی در ســال 
جاری با مدیریت صحیح به ویژه در بحث رعایت 

سود بانکی و اضافه برداشت، به طور جدی 
در کنترل نقدینگی همراهی کند و بداند 
بانک مرکزی در این زمینه به طور جدی 

برخورد الزم را خواهد کرد. رئیس 
شــورای پول و اعتبار با اشــاره به 
حــوادث غیر مترقبه اوایل ســال 

جاری خاطرنشــان کرد: جمع زیادی 
از هموطنان به دلیل سیل با مشکالت زیادی 

مواجه شــدند که ضمن ابراز همدردی با آنان، 
ان شاءاهلل با اســتفاده از ظرفیت سیستم بانکی 
در جهت بهبود شرایط زندگی و ارائه تسهیالت 
الزم به ویژه در حوزه منازل مسکونی واحدهای 
تجاری و باغات و کارگاه های صنعتی و ســایر 

نیازها تالش خواهد کرد.
همتی با تاکید بر اینکه دشــمنان در سال 
جاری نیز همچون ســال گذشــته به منظور 
دســتیابی به اهداف خــود در بــازار ارز و پول 
تمرکز کرده اند، گفــت: بانک مرکزی و دولت با 

برنامه ریزی های الزم از تالطم و نوسان در بازار 
ارز ممانعت خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار 
تسریع در فروش اموال مازاد بانک ها و عدم تداوم 
بنگاه داری شــد و گفت: بانک ها باید با تشکیل 
کارگروه هایی، اقدامات الزم برای فروش اموال 
مازاد شــرکت های زیــر مجموعه بــه صورت 
عملیاتی انجــام دهند و در ایــن زمینه فرایند 

اجرای کار را تسریع بخشند.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

عملیاتی شدن بازار متشکل ارزی تا پایان فروردین


