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اقتصاد

سال پنجم شماره 1128

«همدلی» طرح حذف یک ارز پرحاشیه را از نگاه کارشناسان ارزیابی کرد

خبر

حذف دالر؛ ژست سیاسی

پیشبینی تولید  ۱۴میلیون تن گندم
در سال زراعی جاری

معــاون امور زراعت وزارت جهاد کشــاورزی گفت:
حدود یک میلیون هکتار از زراعت کشــور با شدت و
ضعف متفاوت ،دچار آسیب ناشی از سیل شده است
به گزارش ایســنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،
عباس کشــاورز در برنامه گفتوگــوی ویژه خبری
یکشنبه شــب شبکه دو ســیما افزود :بخشی از این
آسیب ،آبگرفتگی موقت است و در بخشی ،محصول
دچار خوابیدگی میشــود ســپس این عارضه مرتفع
میشــود در بخشــی هم ،آبگرفتگی بیشتر است و
موجب پوســیدگی محصول میشود و در بخشی هم
سیل ،زمین یا باغ کشاورز را با خود برده است.
وی با اشاره به اینکه حدود  ۵۵درصد این اراضی بین
 ۲۵تا  ۵۵درصد آسیب دیده است ،ادامه داد :بنابراین
حــدود  ۵۰درصد زمینها و محصوالت کشــاورزی
آسیب دیده قابل برگشت است.
کشاورز افزود :حدود  ۲۵۰هزار هکتار از محصوالت
کشــاورزی و حــدود  ۱۵۰هــزار هکتار بــاغ بر اثر
سیالبهای اخیر از بین رفته است.
وی گفت :در زمینه باغ ،اســتانهای خوزســتان،
مازندران و کرمانشــاه و در زمینه زراعت استانهای
خوزســتان ،لرســتان و گلســتان ،مازندران ،ایالم و
کرمانشاه ،بیشترین خسارت را دیدند.
کشــاورز اضافه کرد :بیش از  ۶هزار واحد مرغداری
و حدود  ۱۰۰واحد پرورش ماهی هم دچار خســارت
شدند.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت :یکی
از مشکالت در حوزه خســارت کشاورزی در مناطق
کوهستانی مانند لرستان ،ایالم و خوزستان این است
که بخشی از مردم از طریق ایستگاه پمپاژ ،کشاورزی
میکردند و این ایستگاهها آسیب دیدند که در اسرع
وقت بازسازی خواهند شد.
وی ادامه داد ۵ :واحد کشت و صنعت نیشکر خسارت
قابــل توجه دیدند و حدود  ۳هــزار میلیارد تومان از
خسارتهای اعالم شــده به بخش کشاورزی متعلق
به این واحدهاســت .برای اینکه سیالب به روستاها و
مناطق مســکونی خسارت وارد نکند در برخی موارد،
آب به مزارع این واحدها هدایت شده است.
او با بیان اینکه کشــورمان وارد ترسالی نشده است،
افزود :میزان متوســط بارندگی کشور تاکنون حدود
 ۲۶۵میلی متر اســت .در سالهای  ۷۶و  ۷۷و  ۸۵و
 ۸۶هم به طور میانگین حدود  ۲۹۰میلی متر بارندگی
داشتیم.
کشــاورز با اشــاره به اینکه در ســال زراعی و آبی
گذشــته ،میانگین بارندگی در کشور  ۱۶۷میلی متر
بــود ،اضافه کرد :اگرچه در خوزســتان ،گلســتان و
کرمانشاه آبگرفتگی داریم و خســارت زیادی دیدیم
اما برآورد تولید گندم امســال برای کشتهای پاییزه
 ۱۵و نیم میلیون تن بود اما با توجه به ســیالبهای
اخیر اکنــون برآورد ما تولید حدود  ۱۴و نیم میلیون
تن است.
وی خاطرنشــان کرد :انتظار داریم  ۱۲تا  ۱۲و نیم
میلیون تن گندم خریداری شــود بنابراین در زمینه
تأمین گندم مورد نیاز کشور ،مشکلی نداریم.

کاغذ هم  ۲نرخی شد!

رئیس اتحادیه فروشــنده کاغذ و مقوا میگوید که
قیمت این محصوالت نیز در بازار دو نرخی شده است.
به گزارش ایسنا ،در چند روز آینده قرار بر آن است
تا نمایشــگاه کتاب در تهران دایر شود و بسیاری از
ناشــران و فعاالن این حوزه در تکاپوی آمادهسازی
برای حضور در نمایشــگاه هســتند .در این شرایط
بسیاری از ناشران معتقد هستند قیمت باالی کاغذ
قیمت تمام شــده کتاب را به شدت افزایش میدهد
و عم ً
ال چاپ و توزیع کتاب از سوی افراد با استقبال
همراه نخواهد شد.
رشــد قیمت کاغذ همچون دیگر بازارها به واسطه
رشد قیمت دالر از سال گذشته آغاز شد و در مقطعی
برای واردات کاغذ ارز  ۴۲۰۰تومانی نیز در نظر گرفته
شد ،اما نکته قابل توجه آن است که برخی افراد معتقد
هســتند که کاغذ ارز  ۴۲۰۰تومانی دریافت کرده ،اما
محصول نهایی آن به بازار وارد نشده است.
در این رابطه سید حسین میرباقری  -رئیس اتحادیه
فروشنده کاغذ و مقوا  -با بیان اینکه در واردات کاغذ
از ارز  ۴۲۰۰تومانی استفاده شده ،گفت :وزارت ارشاد
توزیع کاغذ را در دست گرفته و تمام اقدامات در زمینه
عرضه و قیمتگذاری توسط این وزارتخانه در راستای
ثبات قیمت و دسترســی آسان ناشران به کاغذ انجام
شده است.
وی تاکیــد کرد :بازار کاغذ از چند ماه گذشــته در
دست وزارت ارشاد است ،زیرا تمام کاغذهای وارداتی
که حتی توسط تجار به کشور وارد میشود در اختیار
این وزارتخانه قرار میگیرد و به توزیع آن میپردازد.
میرباقری مدعی شــد :اتحادیه آمادگی همکاری در
زمینه توزیع کاغذ را دارد ،اما هیچگاه از این اتحادیه و
 ۶۰۰عضو آن که تجربه بسیار طوالنی در زمینه تأمین
و توزیع کاغذ دارد استفاده نشده و در شرایط فعلی که
توزیع در دســت وزارت ارشاد است و باید کاغذ دارای
یک نرخ باشد اما در سطح بازار آزاد کاغذ با قیمتهای
گرانتــر وجود دارد که به نظر میرســد این موضوع
همراه با رانت است.
رئیس اتحادیه فروشنده کاغذ و مقوا اظهار کرد :به
نظر میرسید با ورود وزارت ارشاد در زمینه توزیع کاغذ
شرایط بهتری در این بازار رخ دهد ،اما این چنین نشده
و قیمت کاغذ روند صعودی به خود گرفته اســت که
جای سوال دارد با وجود آنکه تمام کاغذهای وارداتی به
کشور در اختیار وزارت ارشاد قرار میگیرد ،چرا کاغذ
دارای دو نرخ است و ناشران نتوانستهاند کاغذ را با نرخ
مناسب از این وزارتخانه دریافت کنند.
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همدلی| گروه اقتصــادی -فاطمه آقاییفرد:
«وابســتگی به دالر را به حداقل برسانید ،».این جمله
کوتاه ،طــرح تعدادی از نمایندگان مجلس برای حذف
این ارز از مراودات بینالمللی اســت که اینروزها مورد
توجه بسیاری از رسانهها قرار گرفته و با اظهارنظرهای
کارشناســی مختلفی همراه شــده اســت .آنطور که
گزارشها حکایــت میکند ،در روزهای اخیر جمعی از
نمایندگان مجلس ،طرحی را بهمنظــور حذف دالر از
معامالت بینالمللی در مجلس تدوین کردند و در اختیار
هیئت رئیسه قوه مقننه قرار دادند که این طرح از سوی
هیئت رئیسه پارلمان اعالم وصول شده است .آنطورکه
در مقدمه این طــرح ،دالیل توجیهی برای حذف دالر
از مراودات تجاری ذکر شــده است ،بعد از پایان جنگ
جهانی دوم با راهاندازی سیســتم پولــی «برتن وودز»،
آمریکا که از ســوی دیگر پیروز جنــگ بود و از طرفی
هم طلبکار از عمده کشــورهای درگیر در جنگ بود ،با
اســتفاده از سیستم پشتوانه دالر برای سایر ارزها ،دالر
خود را پول غالب معرفی کرد.
آمریکا با چاپ دالر بدون پشــتوانه تســلط خود را
بر اقتصاد جهانی عینیت بخشــیده و با استفاده از این
ابزار مخالفان خود را دچار نابهســامانی اقتصادی کرد.
کشورهای اروپایی جهت برونرفت از تسلط دالر آمریکا
بر اقتصاد خود اقدام به راهاندازی واحد پولی یورو کردند.
کشورهای بزرگ دیگری مانند چین نیز با مکانیزمهای
مختلفی خود را از زیر یوغ دالر تا حدودی خارج کردهاند
در ادامه شرح جزئیات این طرح آمده است ،متأسفانه
کشــورهای در حال توسعه بهخاطر سهم اندک خود از
اقتصاد بینالمللی و تجارت جهانی هنوز در مقابل دالر
که امروز یک ابزار سیاســی اســت نه یک واحد پولی
ضربهپذیر هســتند که نمونه آن نوسانات اخیر اقتصاد
ایران در ســال جاری است .جهت استقالل اقتصادی و
مقاوم شــدن اقتصاد ملی کشور در مقابل دالر سیاسی
لزوم طرحی در این ارتباط ضرورت دارد که جهت حل
این مشکل طرح حذف دالر از معامالت بینالمللی با قید
دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسالمی میشود.
کارشناسان چه میگویند؟
حذف دالر از مبــادالت تجاری یکــی از مهمترین
موضوعاتی است که در سالهای اخیر زمزمه آن بر سر
زبانها افتاده اســت .این ماجرا از زمستان سال گذشته
که التهابات ارزی شــدت گرفت ،بیشتر از گذشته نظر
سکانداران اقتصادی را به خود جلب کرده است ،تا جایی

که در قالب طرحی به بهارســتان نیز راه یافت تا شاید
فشــار این ارز را از دوش اقتصاد بردارد .اما داســتان به
این ســادگیها نیســت و همه مزایایی که دارد از نگاه
کارشناسان اقتصادی ،طرحی است که انجام آن تقریبا
غیر ممکن است.
آنطور کــه بســیاری از دســتاندرکاران اقتصادی
میگوینــد ،حــذف دالر از اقتصــاد ایــران ،یک نوع
مقاومسازی در برابر سیستم مبادالت مالی تجاری است.
به گفته بسیاری از آگاهان اقتصادی ،با حذف دالر ،امکان
استفاده از همه ارزها وجود دارد و دیگر ارز غالبی وجود
ندارد .آنطور که گزارشهــا حکایت میکند ،این اقدام
در  47کشور دنیا پیادهســازی شده و این کشورها در
چارچوب قراردادها و پیمانهای دوجانبه و چندجانبه
براساس واحد پول ملی مبادله میکنند .به باور بسیاری
از آگاهان اقتصادی ،تاجران بــا این روش راحتتر کار
میکنند ،تبدیل پولشــان با ســهولت بیشتری انجام
میشــود و میتوانند مراودات بانکی بین دو کشــور را
افزایش دهند.
در رابطه با پیوستن ایران به لیست کشورهایی که دالر

را از مروادات تجاری خود حذف کردهاند ،کارشناســان

مجید رضا حریری ،نایب رئیس اتاق
ایران و چین :حذف دالر ،یک رفتار
سیاسی است .اقتصاد کشور ما چه در
حوزه داخلی و چه در مسائل سیاسی
بیشتر تحت تاثیر سیاست قرار دارد
و هر گونه طرحی در زمینه حذف دالر
بیشتر از اینکه از جنبه اقتصادی دارای
اهمیت باشد از جنبه سیاسی مهم است

اقتصادی مزایای بســیاری را مطرح میکنند که یکی
از مهمتریــن آنها از بین رفتن تاثیرپذیری کشــور از
تحریمهای یکجانبه آمریکا است .اما نکته قابل توجه این
است که آیا تحت شرایط حاضر اقتصاد ایران این توانایی
را دارد که به یکباره دالر را از مراودات تجاری خود حذف
کند و نفت را بدون اعمال محدودیت به کشورهای دیگر
صادر کند؟ آنطور که آگاهان اقتصادی باور دارند ،حذف
دالر نمیتواند بهصورت یکباره اتفاق بیفتد چراکه هم
در کوتاهمدت آثار منفیای روی تجارت کشور به همراه
دارد و هم از این نظر که بســیاری از شرکای تجاری ما
از دالر استفاده میکنند ،حذف یکباره آن عملی نیست.
به باور دستاندرکاران اقتصادی ،این کار زمانی ممکن و
سودمند است که در یک بازه زمانی بلندمدت انجام شود.
حذف کامل دالر امکان پذیر نیست
سالهاســت که بحث از حذف دالر درمیان است ،اما
عمال هنوز امکان آن فراهم نشده است .دلیل آن هم این
است که دالر یک پول بینالمللی است و همه کشورها از
آن استفاده میکنند .به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی،
حــذف دالر باعــث محدودیت تجاری شــده و امکان

مبادله با کشورهای کمتری ایجاد میشود .مجید رضا
حریری ،نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین یکی از
آگاهان اقتصادی اســت که باور دارد طرح حذف دالر از
مراودات تجاری ایران ،با همه مزایایی که دارد ،تنها یک
سالعمل سکانداران
ژست سیاسی است که در واقع عک 
اقتصادی به مسئله تحریمها را نشان میدهد.
آنطور که حریری میگوید« :سالهاســت که دالر از
مبادالت تجاری ما حذف شده است و در تجارت خارجی
کمتر از این ارز اســتفاده میشود .بخشی از این حذف
به دلیل تحریمها بوده اســت و بخــش دیگری نیز به
دلیل مصوبات دولتی است .با چنین اقدامی چند سالی
میشــود که به جای دالر در مبادالت جهانی ،از یورو و
یوان استفاده میشــود .اما طرح حذف کلی از مراودات
تجاری بهنظر میرسد که امکانپذیر نیست و این موضوع
بیشتر شبیه یک طرح سیاسی یا عکسالعمل سیاسی در
حوزه مسائل اقتصادی است ».به گفته نایب رئیس اتاق
بازرگانی ایران و چین« :این طرح یک رفتار سیاسی است
و نمیتوان به طور کلی این ارز را از مبادالت بینالمللی
حذف کرد .اقتصاد کشــور ما چه در حوزه داخلی و چه
در مسائل سیاسی بیشتر تحت تاثیر سیاست قرار دارد
و هر گونه طرحی در زمینه حذف دالر بیشــتر از اینکه
از جنبه اقتصادی دارای اهمیت باشد از جنبه سیاسی
مهم است ».به باور حریری« :دالر رایجترین ارز در دنیا
اســت و بیش از  60درصد از مراودات تجاری در حوزه
بینالمللی با استفاده از دالر انجام میشود و حذف کلی
آن از مراودات تجاری به نتیجه نمیرسد».
طرح حــذف دالر از مبــادالت بینالمللی موضوعی
اســت که بعد از سالها بحث و بررسی هنوز به نتیجه
نرسیده اســت .هر چند این ماجرا به گفته بسیاری از
آگاهان اقتصادی مســئلهای است که عالوه بر از میان
بردن محدودیتهای تجاری ایران با ســایر کشــورها،
معیشــت مردم را نیز تحــت تاثیر قــرار میدهد ،اما
به دلیــل اینکه در عمــل امکانپذیر نیســت ،هنوز
به نتیجه نرســیده اســت .در این زمینه بســیاری از
دستاندرکاران اقتصادی بر این باور هستند که نوسان
ارز باعث تورم و گرانی میشود و با حذف دالر میتوان
وابستگی مجموعه اقتصادی به این ارز را کاهش داد ،اما
آنطور که از برآیند صحبتهای کارشناســان اقتصادی
برمیآید ،طرح این موضوع بیشــتر شــبیه یک ژست
سیاسی است تا یک اتفاق اقتصادی که بتواند وضعیت
را بهتر کند.

مسکن
گزارشهای میدانی از بازار مسکن شهر تهران حاکی از آن است که خریداران حرفهای بازار
را ترک کردهاند و معامالت نسبت به فروردین ماه سال گذشته  ۵۱درصد کاهش یافته است؛
قیمتها نیز نسبت به آذرماه  ۱۳۹۴معادل  ۱۸۳درصد رشد کرده و  ۲۳درصد باالتر از رشد
طال و ارز قرار دارد.
به گزارش ایســنا ،بازار مسکن ،ماه گذشته را نیز با شرایط رکود تورمی سپری کرد و این
در حالی اســت که طبق نظر کارشناسان ،ظرفیت این بازار برای رشد قیمت پر شده است.
طبق آمار وزارت راه و شهرسازی میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه  ۱۳۹۷به
 ۱۱میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن  ۹۵درصد
رشد یافته است .عدهای از فعاالن حوزه مسکن معتقدند که اگر خریداران با قسمتهایی باالتر
از ارقام فعلی اقدام به خرید کنند در واقع حباب میخرند.
بازار مسکن در شرایطی رکود تورمی را سپری کرده که قدرت خرید متقاضیان به شدت
کاهش یافته و امروز نیز خبر رسید که بانک مرکزی با افزایش تسهیالت تا سقف  ۲۸۰میلیون
تومان مخالفت کرد .ســقف این وام برای زوجین هم اکنون  ۱۶۰میلیون تومان است .البته
عدهای از کارشناسان و همچنین وزیر راه و شهرسازی معتقدند که باال بردن رقم تسهیالت
اثرات تورمی در بازار مسکن ایجاد میکند.
از سوی دیگر ،رصد شرایط فعلی بازار مسکن گویای دو ویژگی کاهش قدرت خرید و افت
شدید معامالت است .طبق آمار اتحادیه امالک در  ۲۰روز ابتدای فروردین ماه  ۱۳۹۸خرید
و فروش ملک در تهران نسبت به زمان مشابه سال قبل معادل  ۵۱درصد کاهش یافته است؛
زیرا سرمایه گذاران حرفهای که سال گذشته حضور چشمگیری در بازار داشتند هم اکنون به
ندرت دیده میشوند .اندک خریدارانی هم که حضور دارند ،متقاضیان مصرفی هستند که از
رشد مجدد قیمتها نگرانند.
اوضاع فعلی حاکی از آن است که هر دو سوی عرضه و تقاضا با احتیاط اقدام به انعقاد قرارداد

قیمت مسکن  ۲۳درصد باالتر از طال و ارز

آیا خریداران مسکن حباب میخرند؟

میکنند .برخی از فروشندگان معتقدند که قیمتها در آینده باالتر خواهد رفت اما سازندگان
حرفهای میگویند که هرکس در شرایط فعلی اقدام به فروش کند سود خواهد کرد .محاسبات
نیز حاکی از آن اســت که از سال  ۱۳۹۴تا کنون رشد بازار مسکن به  ۱۸۳درصد رسیده و
 ۲۳درصد باالتر از سکه و ارز قرار گرفته است .همین موضوع ،چشمانداز تورم مجدد در بازار
مسکن دور از ذهن کرده است.

زمان فروش مسکن فرا رسیده است
یک کارشــناس با بیان اینکه هماکنون در بازار مسکن هرکس بفروشد سود خواهد کرد
گفت :قیمت خانه به سقف توان طرف تقاضا رسیده و هیچ جایی برای التهاب مجدد وجود
ندارد.
عباس زینعلی اظهار کرد :به نظرم افزایش قیمتی که از بهمن ماه ســال گذشته در بازار
مسکن اتفاق افتاد ،ظرفیت این بخش را به اشباع رسانده است .هماکنون قیمت مسکن به
ســقف رسیده و باالتر از این رقمها دیگر مفهومی ندارد .ممکن است مالکان ،مجددا ً دلشان
بخواهد قیمت اسمی را باال ببرند ولی هیچ وقت تقاضای مؤثری برای آن مبالغ به وجود نخواهد
آمد .حداقل در فضا و حجم اقتصادی امروز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
پیش بینی ثبات قیمت مسکن در سال جاری
رئیس اتحادیه مشاوران امالک گفت :شواهد و قرائن بر اساس چرخههای رونق و رکود نشان
میدهد هم اکنون قیمت مسکن به ثبات رسیده و تا زمانی که قدرت خرید متقاضیان باال
نرود ،شاهد جهش قیمت نخواهیم بود.
مصطفی قلی خسروی اظهار کرد :بازار مسکن در سال  ۱۳۹۷شرایطی مشابه سال ۱۳۹۱
را تجربه کرد .بدین صورت که افزایش قیمت در بازارهای موازی همچون طال و ارز به رشد
بیش از حد قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی منجر شد .همین موضوع،
کاهش معامالت و کاهش سرعت رشد قیمت در نیمه دوم سال  ۱۳۹۷را به همراه داشت و
پیش بینی میشود این وضعیت برای سال  ۱۳۹۸نیز ادامه پیدا کند.
وی افزود :ممکن است در مواردی بعضی سازندگان یا مالکان ،قیمتهای نامتعارف برای
منطقه خود تعیین کنند اما روند کلی بازار مســکن به سمت ثبات قیمت میرود .حداکثر
رشدی که برای بازار مسکن میتوان متصور بود همسطح تورم عمومی یا حتی پایینتر از نرخ
تورم است و هیچگونه جهشی در سال جاری اتفاق نخواهد افتاد.

ویژه

گوشه

«ذخایر ارزی»؛ گزینه آخر برای جبران سیل
با وجود اینکه دولت امیــدوار بود بتواند از منابع صندوق
توسعه ملی برای جبران خسارت سیل به عنوان منبع اصلی
استفاده کند ،مجوز مقام معظم رهبری برای این موضوع ،از
این حکایــت دارد که ذخایر ارزی گزینه آخر تامین مالی در
این زمینه خواهد بود.
به گزارش ایســنا ،پاسخ مقام معظم رهبری به نامه رئیس
جمهور درباره برداشت ارز از صندوق توسعه ملی برای جبران
خسارت سیل اخیر با این اعالم از سوی ایشان همراه بوده که
مجوز برای استفاده از منابع ارزی وجود دارد .اما مقام معظم
رهبری ،استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را به عنوان اولین
راهکار اعالم نکردهاند و اینگونه توضیح دادهاند که “استفاده از
صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راههای دیگر
ممکن است .از اینرو دولت باید به سرعت از محلهای دیگر
منابع الزم برای جبران خسارت اخیر را تأمین کند و بعد از آن
در صورت نیاز ،میتواند از صندوق توسعه ملی برداشت کند”.
پنج درصد مقرر در بودجه عمومی برای جبران خســارت
حوادث غیر مترقبه ،جابجایی در ردیفهای بودجههای عمرانی
و همچنین بیمهها و تسهیالت بانکی ،سه گزینه اصلی است
که مورد توجه مقام معظم رهبری برای تأمین هزینههای سیل
اســت و بعد از آن مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی قرار
دارد.
مقام معظم رهبری اعــام کردهاند که پس از جمعبندی

وضعیت ،در صورت نیاز ،برداشت از صندوق توسعه ملی مورد
تأیید ایشان خواهد بود.
ماجرای برداشت از صندوق توسعه ملی به این بر میگردد
که هنگام وقوع سیل که بخشهای زیادی از مناطق کشور را
تحت تأثیر قرار داد ،هزینههای سنگینی به دولت تحمیل شد
که تا بیش از  ۳۰هزار میلیارد تومان هم برآورد میشود .این
در حالی است که به گفته مسئوالن دولتی ،توان جبران آن از
بودجه و تسهیالت بانکی خارج است.
در این رابطه رئیس کل بانک مرکزی در چند مورد تاکید
کرد که تســهیالت بانکی پاســخگوی حجم باالی خسارت
سنگین سیل نیست؛ لذا وی پیشنهاد برداشت از منابع صندوق
توسعه ملی را مطرح کرده بود.
از سوی دیگر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد
است که برداشت از صندوق توسعه ملی برخالف آنچه گفته
میشود تورمزاست ،اینگونه نیست و دولت با فروش منابع در
بــازار و جمع کردن آن به نوعی به کنترل بازار ارز نیز کمک
خواهد کرد.
در همین جریان ،موضوع نامه رئیس جمهور برای برداشت
دو میلیارد دالری از صندوق توسعه ملی مطرح شد که البته
مســئوالن دولتی این موضوع را تأیید و پیشتر عنوان کرده
بودند که مقام معظم رهبری با کلیت برداشت از منابع صندوق
توسعه ملی برای تأمین هزینههای سیل مخالفتی ندارند.

سازگاری فعالیتهای شرکت نفت فالت قاره با محیطزیست
مدیرعامل شــرکت نفت فالت قاره ایران از سازگاری و هماهنگی
کامــل فعالیتهای تولید نفت و گاز این شــرکت در خلیجفارس با
استانداردها و قوانین زیستمحیطی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت فالت قاره ایران ،مهندس
حمید بورد گفت :شــرکت نفت فالت قاره ایران به عنوان شرکتی
پیشــتاز در حوزه تصفیه تکمیلی آبهای وارد شده به دریا تقربیا از
 10سال گذشته سامانههای تصفیه پساب صنعتی را در همه مناطق
خود مستقر نموده و از این طریق آلودگی نزدیک به  290هزار بشکه
پساب تولیدی کاهش یافته و از هرگونه آلودگی عاری شده است ،ولی
با توجه به سختگیرانهتر شدن قوانین سازمان محیط زیست ،چرخه
پساب موجود را ارتقا داده و بهینهسازی نموده و تصفیه تکمیلی روی
آن نصب میگردد.
وی با بیان اینکه برای دفع بخشــی از پســاب در سکوی ابوذر،
چاههای تزریقی ایجاد نموده و این پســاب به چاههای مرده تزریق
میشود ،گفت :در حوزه مقابله با آلودگی نفتی ،طرح اقتضایی مقابله
با آلودگی نفتی نیز به تصویب سازمان بنادر رسیده است .وی افزود:
خوشبختانه در جزیره خارگ با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت بحث
بازیافت لجنهای نفتی و پاکسازی خاکهای آلوده که معضلی 50
ساله بود به سرانجام رسید .همچنین پیتهای بزرگ نفتی که مانند
لکههای بزرگ ســیاه رنگی در بعضی مکانها دیده میشد در حال
جمعآوری است و خاکهای آلوده آن زیستپاالیی و گیاهپاالیی شده
و همه مناطق عملیاتی دارای پوشش گیاهی خواهند شد.

به گفته وی ،در حوزه اقدامات فرهنگی و تعامل با ســازمانهای
مختلف ،امضای تفاهمنامه با اداره کل محیط زیست استان بوشهر
در راستای حمایت و صیانت از حیاتوحش و آهوان منطقه خارگ
به انجام رسید که با این اقدام شرکت نفت فالت قاره ایران به عنوان
یکی از برندها و حامیان اصلی حیاتوحش در کل خلیجفارس مطرح
خواهد شد .همچنین احیا زیستبومهای مرجانی جزیره خارگ که
در پروژه انجیال خارگ دچار آسیب شده بودند نیز عملیاتی شده
و این زیســتبومها در قالب کاشت مرجانهای جدید به طور کامل
احیا خواهند شد.
وی با بیان اینکه یکی از منابع پر ریسک آالیندگی ،خطوط لوله
اســت گفت :با تالشهای مدیریت امور تولید ،سیســتم مدیریت
یکپارچه خطوط لوله ( )PIMSاجرایی شــده و شرکت نفت فالت
قاره ایران پیشــتاز اســتقرار مدلهای پیشرفته حفظ و نگهداشت
خطوط لوله است .با استقرار این سیستم ،اولویتبندی خطوط لوله،
برنامهریزی برای تعمیرات و نگهداشت انجام شده و ریسک آالیندگی
ناشــی از خطوط لوله کاهش خواهد یافت .همچنین ،ارزیابی اثرات
زیســتمحیطی پیش از آغاز پروژهها با جدیت توسط شرکت نفت
فالت قاره ایران انجام میشــود .مهندس بــورد در پایان گفت :این
شرکت به صورت فصلی فعالیتهای خود را به سازمانهای مربوطه
از جمله محیط زیست گزارش میدهد و همه خروجیها چه از نظر
پســاب و چه دودکشها مانیتور شده و ارقام آن به طور مستقیم از
طرف آزمایشگاههای معتمد محیط زیست اعالم میشود.

