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ایستکول
مدل 80-642-TM
 ۳,۲۶۰,۰۰۰تـومـان

زهــرا طوسی وز ی ـ ــر ام ــور
اقتصاد و دارایــی کشور میگوید
کـنـســرسـیــومــی از بــان ـکهــای
داخلی در تفاهمنامهای متعهد
شــدهانــد که دستکم به میزان
۴میلیارد دالر در تأمین مالی
طرحهای نفتی مشارکت کنند.
محمدرضا اکبری ،مدیر گروه نفت و انرژی اندیشکده
تحلیلگران انــرژی در گفتوگو با خبرنگار ما بحث
تأمین سرمایه چه ارزی و چه ریالی از طریق نظام
بانکی را فرصت خوبی برای تأمین مالی بخش تولید
میداند و میافزاید :یکی از مشکالت جدی کشور در
صنعتانرژیوبهویژهبخشپتروشیمیبحثتأمین
مالی است ب ه طوریکه هر چقدر سرمایه در این حوزه
تزریق بشود قابلیت جذب وجود دارد.
وی میافزاید :با توجه به مشکالتی که در اثر تحریم
ایجاد شده و جریان سرمایهگذاری خارجی به داخل
کشور را مختل ک ــرده ،مسیرهای تأمین مالی در
کشور محدود شده است بنابراین باید توجه داشته
باشیم برای تأمین سراغ روشهایی برویم که دچار
مشکالت ثانویه بعدی نشویم ،مثال ًتأمین مالی از
طریق چاپ اوراق با بهرههای باال که سبب ایجاد
تورمهای سرسامآور در سالهای آینده میشود.
مدیر گروه نفت و انرژی اندیشکده تحلیلگران انرژی
با اشاره به اینکه بخش بزرگی از سرمایهگذاریهای
حوزه انرژی نیاز به تأمین مالی ارزی دارد میافزاید:
از آنجایی که بازده سرمایه پروژههای نفتی بهصورت
ارزی باالتر از نرخهای ســودی است که بانکها به
سپردههای مشتریان خودشان میدهند این کار برای
بانکها جذابیتهای خودش را دارد.
ن حال یادآور میشود این چرخه قابلیت
وی در عی 
این را دارد که به یک چرخه کامل تبدیل شود که هم از
این طریق بانک منتفع بشود هم سپردهگذاران و هم

51.430.000

طال   ۱۸عیار

 11.871.000ربعسکه

رضا طلبی دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی در
گفتوگو با قدس آنالین اظهار کرد :بر اساس بخشنامه
بانک مرکزی ،همه بانکهای دولتی و خصوصی حداکثر
نرخ سود سپردهای که میتوانند به مشتریان پرداخت
کنند  ۱۸درصد است.
قیطاسی با بیان اینکه هیچ بانکی مجاز به پرداخت

اعالم حداکثر
سقف پرداخت
سود سپرده بانکی

ی قیمت
خچال فریزر

 15جمادیالثانی 1443

 18ژانویه 2022

سال سی و پنجم

شماره 9725

فیلور
مدل 013-RPD-COL
 ۵,۳۳۰,۰۰۰تـومـان

 66.000.000سکه

 37.100.000نیمسکه

سود بیشتر از این نرخ نیست ،افزود :اگر بانکی بیشتر
از این مبلغ را به مشتریان پرداخت کند ،تخلف کرده و
بانک مرکزی و هیئت انتظامی این مجموعه بهعنوان
دستگاه نظارتی بر بانکها ،گزارش و پرونده تخلف این
بانک را تهیهکرده و برخوردهای قانونی را با آنها انجام
خواهد داد.

امرسان
مدل TFH14T
 ۵,۸۳۰,۰۰۰تـومـان

امرسان
مدل TFH17T350
 ۶,۴۹۵,۰۰۰تـومـان

یکند
قدس اقدام جدید دولت برای تأمین مالی طرحهای نفتی را بررسی م 

بازی برد برد ِ
بانکها با پتروشیمی

حجم قابلتوجهی پــروژه در حال ساخت دارد که
اینها از 10درصد تا باالی 80درصد پیشرفت دارند
و مجموعه پتروشیمی باید تالش کند تا منابع به
صورت هدفمند به طرحهایی تخصیص پیدا کند که
اولویت باالتری دارند و زودتر به مرحله بهرهبرداری
میرسند.
اکبری میگوید :شاید 4میلیارد دالر عدد کمی برای
تأمین مالی این بخش باشد ولی همین مقدار هم
ل توجهی از این پروژهها را که در
میتواند بخش قاب 
شرف بهرهبرداری هستند منتفع کند.
وی با اشاره به اینکه اولویت بانکها در سرمایهگذاری
صـنــایــع بــاالدس ـتــی و م ـیــاندس ـتــی پتروشیمی

وی ادامــه داد :دستورالعملهای بانک مرکزی برای
همه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که دارای
مجوز هستند الزماالجــراســت ،از این رو هیچ بانکی
چه دولتی و چه خصوصی مجاز نیست بخشنامهای
خـ ــارج از بــخــشــنــامـههــای بــانــک مــرکــزی را اجــرایــی
کند.

ساید بای ساید ایکس ویژن
مدل TS550
 ۱۷,۸۰۰,۰۰۰تـومـان

ا ســت توضیح م ـید هــد :صنایع پاییندستی با
وجــود اینکه ارزشاف ــزوده بــاالتــری دارن ــد و از نظر
اشتغا لزایی هم جذابیت دارند به علت اینکه حجم
سرمایهگذاریهای آن کوچک بوده و بازار متنوعی
دارد از نظر بانکها جذاب نیستند.
اکبریمیگوید:ترجیحبانکهااغلبایناستکهدر
پروژههای بزرگ درگیر بشوند تا به دلیل مزیتهایی
که از نظر قیمت خــوراک و سوخت و ...وجود دارد
بتوانند ســود بیشتری از ایــن میان ببرند .قاعدتا ً
بازگشت سرمایه آنها به دلیل قیمتگذاری خوراک
و سوخت که البته از نظر ما نامناسب است موجب
شده بازگشتپذیری سرمایه در بخش باالدستی به
مراتبباالباشد.بنابراینپیشبینیمیشوداگرپولی
جذب این صنعت شود در بخش باالدستی صنعت
پتروشیمی سرمایهگذاری بشود.

◾
بخش سرمایهپذیر که پتروشیمی است.
اک ـبــری م ـیافــزایــد :حجم ســرمــای ـ هگــذاری الزم در
حوزه انرژی که برنامهریزیشده و نیاز است حدود
200میلیارد دالر است که نیمی از این سرمایهگذاری
در صنایع باالدستی و پاییندستی است و از صنعت
گاز و صنعت پتروشیمی تا صنایع پتروپاالیشگاهی
را در برمیگیرد ولــی بــا حــداقــل  40میلیارد دالر
یتــوان بــه تــن خسته صنعت
ســرمــای ـ هگــذاری م ـ 
پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی جان تازهای بخشید
و آن را از حالت سکون به تحرک واداشت.
مدیر گروه نفت و انرژی اندیشکده تحلیلگران انرژی
تأکید میکند :صنعت پاالیشگاهی در جهش سوم

 116.700.000دالر(سنا)

257.493

درهمامارات(سنا)

70.114

◾تکیه بر سرمایههای مردمی ب ه جای بانکها
اکبری با اشاره به اینکه ما یک فرصت پنجره طالیی
ســرمــایـ هگــذاری را حــدود دو ســال در زمــان سرریز
سرمایه به سمت بورس از دست دادیم میافزاید:
بهترین زمــان بــود تا پــروژههــای جذابمان در حوزه
انرژی و پتروشیمی را در قالب صندوقهای پروژهها
و صندوقهای جذب سرمایه کلید بزنیم و بتوانیم
سرمایه کوچک را هم جذب کنیم ولی متأسفانه
با بیتدبیری که صــورت گرفت ایــن منابع بهجای
تولید به سمت سفتهبازی و متورم شدن سهامهای
شرکتهای جاری رفت و عمال ًتوفیقی برای بخش
تولید ما از نظر توسعه و سرمایهگذاری نداشت .اگر
تدبیر درستی چیده شود این احتمال وجود دارد که
این اعتمادها برگردد ولی سخت است.
مدیر گــروه نفت و ان ــرژی اندیشکده تحلیلگران
انــرژی یــادآور میشود :اگر سازوکار درستی چیده
ش ــود کــه در آن م ــردم بــه ج ــای بــانــک در صنعت

دینارعراق (سنا)

176

گفتوگو

هیمالیا
مدل HRFN60501
 ۱۵,۹۹۰,۰۰۰تـومـان

پتروشیمی سرمایهگذاری کنند و سهامدار این
بخش شوند یا مستقیم درگیر صندوق پروژهها
بشوند ،دریچه بزرگی به روی این صنعت باز میشود
که هم برای صنعت پتروشیمی بیش از  4میلیارد
دالر جــذب سرمایه بــه ارمـغــان خــواهــد آورد و هم
نقدینگی سرگردان اقتصاد را در خدمت تولید قرار
خواهد داد .اگــر بخواهیم صنعت پتروشیمی را
بهصورت مردمی توسعه بدهیم تنها راه همین است
وگرنه مسیرهای دیگری که موجب توسعه میشود
ناخودآگاه بخشهای غیردولتی ،خصولتی و عمومی
را درگیر میکند و عمال ًهمان رانــت و فساد و عدم
شفافیتهایی مالی شکل خواهد گرفت که تبعات
خاص خودش را برای اقتصاد دارد.

◾

◾تعارض منافع مانع مردمی شدن اقتصاد
مدیر گــروه نفت و ان ــرژی اندیشکده تحلیلگران
ان ــرژی تأکید میکند :اگــر اعتقاد دار ی ــم اقتصاد
مقاومتی همان اقتصاد مردمی اســت باید همه
مردم در این پروژههای اقتصادی سهامدار بوده و در
سرمایهگذاریها دخیل باشند.
یش ــود :بــا وج ــود ایـنـکــه ســود
اک ـبــری ی ـ ــادآور مــ 
مشارکت در این پروژهها برای مردم بیش از سود
بانکی است ولی به خاطر اینکه منافع خیلی از
ذ ینفعان ممکن ا ســت با سهامداری مــردم در
ا یــن پــروژههــا به خطر بیفتد ،چنین اتفاقی رقم
نمیخورد .مگر اینکه بخواهیم به صورت جدی
به این موضوع ورود کنیم که در اینجا حاکمیت
باید وارد گــود شــده و ا یــن تعارض منافع را حل
کند .حاکمیت هم باید یک تنظیمگری جدی در
اینجا داشته باشد و هم خــودش به عنوان یکی
از ذ ینفعان بــزرگ از ا یــن قضیه کنار بکشد تا
مــردم بتوانند به صــورت پررنگتر در این قضیه
نقشآفرینی کنند.

برنامه مکتوب
حذف
ارز ترجیحی
تقدیم مجلس
شد

رحیم زارع ،سخنگوی
کمیسیون تلفیق
بودجه  ۱۴۰۱گفت:
دولت برنامه اجرایی
حذف ارز ترجیحی و
شیوه جبران تأثیرات
آن در معیشت مردم
را به کمیسیون تلفیق
بودجه مجلس تقدیم
کرد .این برنامه در
کمیسیون تلفیق و در
کارگروه مشترکی با
دولت بررسی خواهد
شد و این کمیسیون
نظر نهایی خود را
درباره اجرای آن و
در راستای تقویت
معیشت مردم در
صورت حذف این ارز
اعالم خواهد کرد.
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اقتصاد

