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آمادگی بانک ملی برای همکاری با هاکوپیان
بازدید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران از شرکت هاکوپیان برات کریمی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با مدیران ارشد شرکت هاکوپیان دیدار و گفت و گو کرد .برات کریمی در این بازدید که با حضور نادر اکبری وند رییس اداره کل بازاریابی
و امور مشتریان ،یحیی حبیبی رئیس اداره امور شعب مرکزی تهران و رییس شعبه کریمخان بانک انجام شد ،آمادگی کامل بانک جهت ارائه خدمات نوین بانکی به این شرکت اعالم شد .همچنین مدیر عامل شرکت هاکوپیان هم به سابقه همکاری
دیرینه بین این شرکت و بانک ملی ایران اشاره و ابراز امیدواری کرد که این همکاری ها ادامه یابد.

رقابت  ۳خریدار نفتی در بورس آغاز شد

اخبار

قیمت پایه  ۷۹دالر

راه اندازی سامانه خدمات بانکی نابینایان در شعبه
طالقانی بانک قرض الحسنه مهرایران
سامانه ارائه خدمات بانکی نابینایان با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان نابینا
و سهولت بهرهمندی این قشر از خدمات بانکی ،در شعبه طالقانی بانک قرض
الحسنه مهرایران افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران ،این سامانه ،با حضور سلیمان
توکلی و حسن تلیکانی اعضای هیات مدیره ،جمعی از روسای ادارات مرکزی ،رییس
شعبه طالقانی  ،دكتر كاظم نظم ده مدیركل دفتر توانمندسازی معلولین سازمان
بهزیستی كشور و مسئولین شركت دانش بنیان پكتوس به بهره برداری رسید.
سامانه خدمات بانکی نابینایان پیش از این ،در شعبه مرکزی استان خراسان رضوی
بانک قرض الحسنه مهرایران نیز راه اندازی شده و این اقدام در شعب سراسر کشور در
حال توسعه است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) مطرح کرد

بهره مندی از ظرفیت بالقوه نیروی انسانی کشور در جهت
اشتغال پایدار ،با تسهیالت بانک قرضالحسنه مهر ایران
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) ،با اشاره به تسهیالت پرداختی توسط
بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای اشتغال زایی مددجویان و خودکفایی
خانوارهای تحت حمایت ،بر ایجاد ظرفیت های بالقوه نیروی انسانی در جهت
اشتغال پایدار با استفاده از تسهیالت قرض الحسنه تأکید كرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران ،پرویز فتاح ،رییس کمیته
امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه از سال  ۹۴تا  ۹۶بانک قرضالحسنه مهر ایران
 ۱۴۲میلیارد تومان به مددجویان كمیته امداد تسهیالت اشتغالزایی پرداخت كرده
است افزود :با این مبلغ ده هزار و  ۴۰۰طرح اجرا شده كه نتیجه آن خودكفایی بیش از
هشت هزار خانوار تحت حمایت بود .در واقع  ۸۰درصد از وامهای اشتغال پرداخت شده
به ثمر نشسته است.
مدیر عامل بانک مهر اقتصاد اعالم کرد:

واگذاری بخشی از فعالیت های غیر بانکی مهر اقتصاد به
شرکت آتیه سازان
با تاسیس شرکت آتیه سازان مهر اقتصاد بخشی از فعالیت های غیر بانکی با
توجه به گسترش حجم فعالیت های بانک به این شرکت واگذار شد .
ضیاء ایمانی ،مدیر عامل بانک مهر اقتصاد در بازدید از شرکت آتیه سازان مهر اقتصاد،
نتایج فعالیت این شرکت را مثبت ارزیابی کرد و گفت :توجه به بهبود وضعیت معیشت
محل فعالیت های اقتصادی از اولویت های
همکاران از طریق درآمدزایی و کسب سود از ِ
کاری این مجموعه است لذا باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا این مهم محقق شود.
مدیر عامل بانک خاطر نشان کرد :با تاسیس شرکت آتیه سازان مهر اقتصاد بخشی از
فعالیت های غیر بانکی با توجه به گسترش حجم فعالیت های بانک به این شرکت واگذار
شد و مقرر گردید سهام آن در آبان ماه سال جاری به کارکنان قراردای و شرکتی بانک
مهر اقتصاد ارائه شود.

حضور بانک رفاه در کنگره جراحان ارتوپدی
بانک رفاه در راستای تحقق اهداف کالن خود و ایفای مسئولیت های اجتماعی
به عنوان بانک سالمت محور کشور ،در بیست و ششمین کنگره ساالنه انجمن
جراحان ارتوپدی ایران حضور فعاالنه ای داشت.
این بانک در بیست و ششمین کنگره ساالنه انجمن جراحان ارتوپدی ایران که با
حضور جمعی از فرهیختگان ،اساتید ،پزشکان متخصص و فوق تخصص برگزار شد،
ضمن برپایی غرفه ،جدیدترین خدمات حوزه سالمت را برای حاضران تشریح کرد .در
خالل برگزاری این رویداد عالوه بر حضور مسئوالن حوزه های مختلف بانک رفاه در غرفه
و دیدار و گفت وگو با پزشکان و بازدیدکنندگان این نمایشگاه ،انواع خدمات متنوع بانک
رفاه به ویژه در حوزه بهداشت و درمان معرفی شد .در این کنگره عالوه بر حضور بیش از
 900نفر از متخصصان حوزه ارتوپدی از سراسر کشور ،ده ها شرکت تجهیزات پزشکی و
دارویی نیز در زمینه های مختلف ارتوپدی حضور داشتند و به معرفی آخرین محصوالت
و دستاوردهای خود پرداختند.

معاون عملیات شرکت سپردهگذاری مرکزی از آغاز عرضه
نفت خام برای اولین بار در بورس انرژی خبر داد و گفت:
سه خریدار برای رقابت در معامالت این محصول ۱۰ ،درصد
از مبلغ مورد نظر را پرداخت کردهاند و قیمت پایه هر بشکه
نفت حدود  ۷۹دالر است.
به گزارش ایسنا ،ساعت  ۱۴امروز یک میلیون بشکه نفت
خام برای اولین بار در بورس انرژی عرضه شد و متقاصیان باید
 ۱۰درصد از مبالغ نفتی که تقاضا کردهاند را به حساب شرکت
سپردهگذاری تا ساعت  ۱۴امروز واریز میکردند تا بتوانند در این
عرصه رقابت کنند.
که در این باره فریبا اخوان  -معاون عملیات شرکت سپردهگذاری
مرکزی  -به ایسنا اعالم کرد :تا ساعت  ۱۴امروز که مهلت واریز ۱۰
درصد از مبلغ تمدید شده بود ،چهار نفر اعالم آمادگی خود را برای
خرید نفت خام از بورس انرژی اعالم کردند اما سه نفر مبلغ مورد
نظر را واریز کردهاند؛ لذا سه خریدار وارد رقابت در بورس انرژی
برای خرید نفت خام شدهاند.
آنگونه که تابلوی معامالت بورس انرژی نشان میدهد ،تاکنون
 ۱۰سفارش  ۳۵هزار بشکهای یعنی جمعا  ۳۵۰هزار بشکه نفت
خام در تابلوی معامالت تقاضا شده است .این در حالی است که
امروز یک میلیون بشکه نفت خام در بورس عرضه شده است.
همچنین هنوز قیمت قطعی نفت خام در بورس انرژی کشف
نشده اما قیمت پایه حدود  ۷۹دالر است.
طبق پیشبینی دستاندرکاران بورسی ،چند شرکت
بازرگانی زیرمجموعه بانکها و چند شرکت حقوقی غیر
بورسی از جمله خریداران نفت خام در بورس انرژی هستند
اما به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ،از نظر این
سازمان ،اطالعات مشتریان تا لحظه آخر محرمانه است و اعالم
نخواهد شد.
شاپور محمدی اظهار کرده که اطالعات کسانی که در تابلو
معامالت برای خرید نفت خام رقابت میکنند را محرمانه حفظ
خواهیم کرد ،چراکه یکی از وظایف اصلی بازار سرمایه حفظ
اطالعات مشتریان است .اطالعات تمامی کسانی که در دنیا نفت
میخرند صیانت خواهد شد و این یک روال قانونی است که در
مورد سهامداران هم این روال را حفظ کردهایم".
در همین حال اتحادیه صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروشیمی با
گالیه از این که با وجود دعوت از بخش خصوصی برای حضور در
صادرات نفت اما زیرساختهای الزم برای این حضور فراهم نیست،
بر این باور است که طی  12سال گذشته و در دو مرحله این عرضه
انجام شده و در هر دو مرحله نیز با عدم استقبال بخش خصوصی

مواجه شده است.
از سوی دیگر اما کارشناسان حوزه انرژی عرضه نفت در بورس را
اتفاق مثبتی میدانند و بر این باورند که بخش خصوصی میتواند
سازوکاری فراهم کند که خارج از مقررات سخت دنیا نفت را صادر
کند.
در این راستا ،یکی از کارشناسان ارشد حوزه انرژی با تاکید بر
اینکه بخش خصوصی ورود به بازار نفت را آن هم به صورت شفاف
در بورس انرژی به فال نیک میگیرد ،به ایسنا گفت :انتظار داریم
بعد از گذشت چند سال که بخش خصوصی چشم امید داشت
وارد این بازار شود ،نفت به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطهای
و رانتی در اختیار این بخش قرار گیرد.
وی ادامه داد :اگر این فرایند شکل اصولی به خود بگیرد و رقابت
سالمی داشته باشد چرا ادامه نداشته باشد؟ انتظار داریم این اتفاق
رخ دهد تا سایر دوستان هم این اطمینان را به بخش خصوصی
پیدا کنند .زمانی که پاالیشگاههای روغن و قیر خصوصی شدند

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت:

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت به مشکالت اساسی موجود در سه
بخش صنعتی ،معدنی و تجاری کشور اشاره و از وزیر جدید درخواست کرد
تا توجه به تشکلها و بخش خصوصی افزایش یابد.
به گزارش ایسنا ،عبدالوهاب سهلآبادی در مورد مطالبات بخش صنعت،
معدن و تجارت با توجه به تغییر و تحول صورت گرفته در سطح کالن این
وزارتخانه ،اظهار کرد :در حال حاضر جامعه صنعتی ،معدنی و تجاری کشور
نیازمند خرد جمعی است و این مسئله جز با تعامل بخش خصوصی و دولت
میسر نخواهد شد و امیدوار هستیم که با تغییر و تحوالت صورت گرفته در
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،توجه به تشکلها و بخش خصوصی افزایش یابد
و مشکالت موجود رفع شود.
یکی از مهمترین مشکالت بخش صنعت ،مسائل بانکی و معوقات تولیدکنندگان
است که طی چند سال گذشته به دالیلی از جمله رکود ،تورم ،تحریم و مسئله
هدفمندسازی یارانهها افزایش یافته و واحدهای تولیدی را با مشکالت عدیدهای از
جمله کمبود نقدینگی روبهرو کرده است .بنابراین از دولت درخواست داریم تا برای

تمامی صادرکنندگان ممتاز کشوری سال  1397مشتری
بانک توسعه صادرات هستند
تمامی صادرکنندگان ممتاز کشوری که در سالروز ملی صادرات تقدیر شدند،
مشتری بانک توسعه صادرات ایران هستند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ،پنج شرکت ایران گالب ،صنایع
الکترونیک ایران ،صنعتی داداش برادر ،فراب و یاتا اکسپرس از صادرکنندگان ممتاز سال
 97و همگی مشتری بانک توسعه صادرات هستند.
براساس این گزارش ،از مجموع  45صادرکننده نمونه سال  ،1397تعداد  37شرکت
از جمله مشتریان بانک توسعه صادرات بوده و از خدمات و تسهیالت این بانک بهره مند
شده اند که  82درصد از کل صادرکنندگان نمونه را به خود اختصاص می دهند .سهم
مشتریان اعتباری اگزیم بانک ایران از مجموع  50صادرکننده نمونه و ممتاز کشوری در
سال  ،97تعداد  42شرکت و به میزان  84درصد محاسبه شده است.

با مشارکت بانک کشاورزی پاالیشگاه شیر در کشور
احداث می شود
روح اله خدارحمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه
برنامه بازدید از طرح ها و آگاهی از پیشرفت برنامهها ،از محل احداث نخستین
پاالیشگاه شیر کشور در «سعیدآباد» از توابع شهرستان «شهریار» در استان تهران
بازدید کرد.

توجه به بخش خصوصی افزایش یابد
معوقات بانکی واحدهای تولیدی چارهاندیشی کرده و حداقل به مدت زمانی دو سال
به آنها جهت پرداخت این معوقات تنفس بدهد .رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت
ایران با اشاره به اینکه در حوزه معدن فرسودگی تجهیزات و ماشینآالت مهمترین
مشکل معدنکاران است ،گفت :متاسفانه معادن از نظر ماشینآالت و تجهیزات با
مشکالت بسیار زیادی روبهرو هستند و باید با ماشینآالتی فرسوده که مربوط به
 ۱۹۷۰میالدی است ،فعالیت کنند.
عالوه بر این در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت نرخ ارز ،ماشینآالت و
تجهیزات معدنی بسیار گران شده است و دولت باید جهت تهیه ابزار مورد نیاز
معدنکاران چارهاندیشی کند .متاسفانه معادن در سالیان گذشته کمترین تسهیالت
بانکی را دریافت کردند و عالوه بر این محل معدن مشمول وثیقه نمیشود .مشکل
دیگری که معدنکاران با آن روبهرو هستند ،مسئله قراردادهای یکطرفه است و اگر
مشکلی پیش پای آنها قرار گرفته باشد ،مورد توجه واقع نمیشود .مسائل بانکی و
گمرکی تجار را آزار میدهد و وزارت صنعت ،معدن و تجارت باید با تشکیل اتاق فکر
بین بخش خصوصی و دولتی ،درصدد حل این مسائل برآید.
رئیس مرکز سرمایهگذاری ایران:

مقصر رتبه پایین در شاخص اقتصادی خود ما هستیم تا آمریکا
رئیس مرکز سرمایهگذاری ایران گفت :کشورها به اطالعات
و اسرار خود حساس هستند و تمایل ندارند که این اسرار
در اختیار کشور دیگری قرار بگیرد حاال وقتی تمام کشورها
در یک چنین گروهی عضو هستند مشخص میشود که
اصال قرار نیست اطالعات حیاتی و حساس خارج شود بلکه
این گروه فقط در حوزه پولشویی و تخلفات مالی فعالیت
میکند که تمام دولتها با این آسیبها برخورد میکنند.
به گزارش ایلنا ،فریال مستوفی در خصوص تصویب FATF
گفت :قانون شدن این مصوبه مجلس یکی از خواستهای بخش
خصوصی است .ما خواهان نه فقط این موضوع ،بلکه پیوستن به
تمامی کنوانسیونهای بینالمللی هستیم که امروز دنیا آنها را

مدیرعامل بانک ملت تعطیالت پایان هفته را به بازدید از
موکب های اربعین اختصاص داد
دکتر بیگدلی مدیرعامل بانک ملت در راس هیاتی از مدیران ارشد این بانک،
در یک روز تعطیل کاری ،از موکب بانک ملت در شلمچه بازدید و در خدمت
رسانی به زایران اربعین حسینی مشارکت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،در این بازدید که حسن روستا رییس هیات
مدیره ،محمود اخالقی معاون مدیرعامل ،مسعود نصراصفهانی و محسن خوارزمی مدیران
امور ،علی اکبرصابریان مدیرکل دفتر مدیریت و روابط عمومی و محمدرضا اسماعیلی
مدیرشعب خوزستان ،مدیرعامل بانک ملت را همراهی می کردند ،روند ارایه خدمات
این بانک به زایران اربعین حسینی در نقاط مرزی بررسی شد .براساس این گزارش،
مدیرعامل بانک ملت با حضور در موکب این بانک در شلمچه ،فارغ از تشریفات اداری ،در
اهدای اقالم فرهنگی ،پذیرایی از زایران ،و توزیع غذای نذری مشارکت کرد.

کسی باور نمیکرد بخش خصوصی میتواند شاهد عرضه نفت
خام در بورس انرژی باشد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با تاکید بر اینکه عرضه نفت
خام در بورس اتفاق تازهای است ،اظهار کرد :از آنجایی که عرضه
نفت خام در بورس اتفاق جدیدی است ،همه دلهره دارند و نگران
هستند اما شاکله و زیرساخت بورس تغییر نمیکند .عرضه کننده
نفت که شرکت ملی نفت ایران است باید به تعهدات خود عمل
کند و زیرساخت آن هم کامال مشخص است .نفت شوخی بردار
نیست .حساسیت نفت خام از فرآوردههای دیگر بیشتر است ،زیرا
کار یک پاالیشگاه به نفت خام وابسته است.
بر اساس این گزارش ،تاکنون زمان مرحله بعدی عرضه نفت
خام در بورس انرژی مشخص نشده است.
امروز یک میلیون نفت خام سبک ایران برای اولین بار در بورس
انرژی عرضه شد و در نهایت پس از رقابت سه خریدار ،قیمت نفت
در هر بشکه  ۷۴دالر و  ۸۵سنت داد و ستد شد.

امروز پس از کش و قوسهای فراوان باالخره یک میلیون بشکه
نفت خام سبک در بورس انرژی عرضه شد و پس از آمادگی
چهار خریدار ،در نهایت تا ساعت  ۱۴امروز سه نفر  ۱۰درصد
مبلغ اولیه را به حساب شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه
وجوه واریز کردند.
آنگونه که تابلو معامالت نشان میدهد ،در نهایت  ۲۸۰هزار
بشکه نفت خام سبک معامله شد که قیمت هر بشکه  ۷۴دالر و
 ۸۵سنت کشف شد.
فروش نفت در بورس انرژی به صورت  ۲۰درصد ریالی و ۸۰
درصد ارزی است؛ به طوریکه متقاضیان خرید برای شرکت
در معامله ،باید  ۱۰درصد ارزش سفارش را به صورت ریالی به
میزان پیشپرداخت پیش از عرضه به حساب اعالمی شرکت
سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز کنند که
در صورت انجام معامله بخشی از  ۲۰درصد ریالی محسوب خواهد
شد.

قبول کرده است .عضویت در اینگونه کنوانسیونها هیچ ارتباطی
به تحریمها و یا آمریکا ندارد کشورهای روسیه چین و هند که
ما فکر میکنیم دوست و متحد ما هستند صریحا اعالم کردهاند
که در صورت عدم عضویت در این گروه مالی نمیتوانند با ما کار
کنند .این مسئله هیچ ارتباطی به سیاست ندارد بلکه یک نوع
استاندارد سازی است .عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد :به
غیر از ایران و کره شمالی تمام اقتصادهای بزرگ دنیا قبول کردهاند
که در قالب این استاندار کار کنند به طور حتم دیگر کشورها به
اطالعات و اسرار خود حساس هستند و تمایل ندارند که این اسرار
در اختیار کشور دیگری قرار بگیرد حاال وقتی تمام کشورها در یک
چنین گروهی عضو هستند مشخص میشود که اصال قرار نیست

اطالعات حیاتی و حساس خارج شود بلکه این گروه فقط در حوزه
پولشویی و تخلفات مالی فعالیت می کند که تمام دولتها با این
گونه حرکتها برخورد میکنند.
این موضع اصال سیاسی نیست و کامال فنی است .نمیدانم
چطور شد یک دفعه تمام نگاهها سیاسی شد و برای چه در این
موضوع دلهره داریم .این قبیل حرکات داخلی بیشتر از تحریمهای
آمریکا به کشور ضربه میزند عضویت در این کنوانسیون تاثیر
زیادی در رتبه ایران در شاخصهای اقتصادی بینالمللی میگذارد.
برخوردهایی که با این موضوع امروز صورت گرفته نشان از این
دارد که مقصر رتبه پایین ما در شاخصهای پایین اقتصادی بیشتر
خود ما هستیم تا آمریکا و غرب.

زنگ خطر برای کشورهای نفتی به صدا درآمد
کشورهای نفتی باید به متنوع سازی اقتصادشان بپردازند و وابستگی خود به
تولید نفت را کاهش دهند در غیر این صورت در سالهای آینده با ریسکهای
مالی مواجه خواهند شد.
به گزارش ایسنا ،این نتیجه گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی با عنوان "دورنمای
اقتصادهای تولیدکننده نفت" بوده که در آن هشدار داده شده است تغییر سیستم انرژی،
اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت را تهدید میکند .این تهدید به اشکال گوناگون در هر
بخش عرضه و تقاضا خود را نشان میدهد.
بهره وری انرژی ،خودروهای برقی و سایر تغییرات فناوری پرسشهایی را درباره پیک
تقاضا برمیانگیزند .مقررات جوی نیز ممکن است مصرف را نابود کند .در بخش عرضه،
شیل آمریکا ممکن است عمده افزایش تقاضا را که ممکن بود از سوی سایر تولیدکنندگان
نفت برآورد شود ،بدست بگیرد.
این عوامل تهدیدهای جدی را برای تولیدکنندگان بزرگ نفت ایجاد میکند و آژانس
بینالمللی انرژی در گزارش خود روی شش کشور عراق ،نیجریه ،روسیه ،عربستان
سعودی ،امارات متحده عربی و ونزوئال متمرکز شده است .تمامی این کشورها تولیدکننده
بزرگ نفت هستند و برای تامین بودجه ،وابستگی باالیی به درآمدهای نفتی دارند.
این وابستگی در سیکلهای معمولی یک ریسک به شمار میرود .آژانس بینالمللی
انرژی در این گزارش خاطرنشان کرده است که عراق پس از ریزش قیمت نفت در سال
 ،۲۰۱۴با افت  ۴۰درصدی درآمد نفتی خود مواجه شد در حالی که درآمد ونزوئال ۷۰

درصد کاهش یافت .نوسانات شدید در درآمد هیدروکربن ممکن است وضعیت فاینانس
این کشورها را به شدت بیثبات کند و این اقتصادها منعطف نیستند.
این مشکل وابستگی به پول نفت در آینده وخامت بیشتری پیدا خواهد کرد ،زیرا
خودروهای برقی سرانجام رقیب جایگزینی برای نفت در بخش حمل و نقل عرضه خواهند
کند و همزمان محدودیتهای آالیندگی ،تغییر الگوی مصرف از سوختهای فسیلی به
سوختهای پاکتر را تسریع خواهد کرد .این به معنای آن است که تهدیدها در آینده
ساختاری بوده و دورهای نیستند .بر اساس سناریوی سیاستهای جدید که در گزارش
آژانس مطرح شده ،بحران در کمین تولیدکنندگان نفت ،ممکن است در دهه ۲۰۲۰
حاد نشود زیرا انتظار میرود روند رشد تولید شیل آمریکا ثابت شود و احتمال محدودیت
عرضه در میان مدت ،درآمدها را باال نگه دارد .با این حال این امر ممکن است گذر انرژی
را تسریع کند .اما سناریوی قیمت پایینتر نفت تیرهتر بوده و لزوم تنوع اقتصادی را مبرم
میکند .در این سناریو فرض شده که با تولید باالتر نفت شیل آمریکا و بهرهوری انرژی،
اگر قیمت نفت در محدوده  ۶۰تا  ۷۰دالر در هر بشکه باشد ،درآمد نفت و گاز هرگز به
سطح دوره  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۵بهبود نخواهد یافت و نهایتا به از دست رفتن  ۷تریلیون دالر
درآمد در دوره منتهی به سال  ۲۰۴۰منجر میشود .بدون انجام اصالحات اساسی ،این
ضرر در درآمد به معنی کسری هنگفت حساب جاری ،فشار نزولی روی ارزهای ملی و
هزینه دولتی کمتر است .در خاورمیانه ،ریسکهای اقتصادی معادل کاهش  ۱۵۰۰دالری
میانگین درآمد شخصی ساالنه هر فرد است.

این مسئله به خصوص در کشورهایی مانند نیجریه ،عراق و عربستان سعودی که به
قیمت باالی نفت برای حفظ مخارج اجتماعی نیاز دارند ،موجب نگرانی است .ثبات مسئله
مهمی برای جمعیت فزاینده متقاضیان کار است.
یک سناریوی دیگر به بررسی چشم انداز رشد سریع انرژی پاکتر پرداخته و در
آن پیک تقاضا برای نفت در آینده نزدیک فرض شده است .نتیجه این سناریو مشابه
سناریویی است که در آن قیمتهای نفت پایین میماند یعنی درآمدهای نفتی به سطح
پیش از سال  ۲۰۱۴بهبود نخواهد یافت و کشورهای نفتی با بحران مواجه میشوند.
به عبارت دیگر ،هر طور که نگاه شود کشورهای نفتی اگر اقتصادهایشان را متنوع نکرده
و از نفت فاصله نگیرند ،با آینده تاریکی روبرو خواهند شد.
آژانس بینالمللی انرژی پیشنهادهای معدودی برای این تولیدکنندگان بزرگ نفت دارد.
این کشورها باید هزینههای تولید نفت را پایین نگه دارند و یارانههای سوخت را کاهش
داده و به بهره وری انرژی متوسل شوند تا منابع انرژیشان حفظ شود.
بر اساس گزارش اویل پرایس ،یک شیوه اتالفی ،سوزاندن نفت برای برق است که
اکنون تا حدودی در اکثر نقاط جهان به چشم نمیخورد .اما کشورهای خلیج فارس
همچنان حدود دو میلیون بشکه در روز برای برق مصرف میکنند که از نظر فصلی نوسان
دارد و در ماههای تابستان افزایش پیدا میکند .فاتح بیرول ،مدیر اجرایی آژانس بینالمللی
انرژی در این باره اظهار کرده :این یک کار بیهوده است .درست مثل این است که از عطر
چنل برای سوخت خودرو استفاده کنید.

