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اخیرا خبر افزایش آورده متقاضیان مسکن مهر اعتراضهایی را به همراه داشت .البته در واکنش به این
اعتراض مدیران مس�کن مهر این خبر را به نحوی تکذیب کردند تا اینکه محس�ن نریمان ،معاون وزیر
راه و شهرسازی دیروز با بیان اینکه قیمت مسکن مهر ثابت نبوده که اکنون افزایش داشته باشد ،گفت:
«قراردادهایی با متقاضیان منعقد شده که طبق آن تمام دریافتیها علیالحساب محسوب میشود و قیمت
نهایی زمان تحویل واحد تعیین خواهد شد ».وی ادامه داد« :اگر پروژههای مسکن مهر در زمان مقرر به
اتمام میرسید با تغییر قیمت مواجه نمیشدیم ».به گفته وی اغلب پروژههای مسکن مهر باید یک سال بعد
از کلنگزنی بهرهبرداری میشد اما بهصورت نیمهتمام ماند که همین موضوع موجب نوسان قیمتی شد».

ترجمه

ســــر خـــــط

عباس کش��اورز ،مع��اون وزیر
جه��اد کش��اورزی ب��ا بی��ان اینکه
واردات برنج کماکان ممنوع است،
گف��ت« :به دلی��ل محدودیت منابع
آب درصددیم بخش اعظم کش��ت
چغن��در قن��د را از به��ار ب��ه پاییز
منتقل کنیم ت��ا آب کمتری مصرف
شود(».مهر)
علی ربیع��ی وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی گفت« :در ش��رایطی
که عرض��ه و تقاضای نی��روی کار
متناسب نیس��ت ،تغییر قانون کار به
صالح نیست(».ایرنا)
س��ازمان جهانی کار با تاکید بر
بدتر شدن وضعیت بیکاری جهان تا
پنج س��ال آینده ،تعداد اشتغال مورد
نیاز جهان تا س��ال  2019میالدی را
 280میلیون شغل اعالم کرد(.مهر)
هاش��م یک��هزارع ،مدی��ر عامل
ایرانخودرو در حالی از آغاز ارسال
دعوتنامههای دنا در دو روز گذشته
خبر داد ک��ه نمایندگیهای فروش
هی��چ ابالغی��های مبن��ی بر ارس��ال
دعوتنامه به خریداران دنا را دریافت
نکردهاند(.تسنیم)
علی قنبری ،مدیرعامل ش��رکت
بازرگانی دولتی ایران از آغاز صدور
مجوز برای نانواییه��ای آزادپز در
برخی اس��تانهای کشور خبر داد و
گف��ت« :قیمت ن��ا ن در نانواییهای
آزادپز برای هر استان جداگانه تعیین
میشود(».ایسنا)
س��یدجالل ابراهیم��ی ،رئی��س
ش��ورای مش��ترک بازرگانی ایران و
ترکیه از اج��رای توافق جدید ایران
و ترکی��ه در م��رز ب��ازرگان و فعال
شدن  700نماینده شرکتهای فعال
گمرکی در این مرز خبر داد« .ایسنا)
عبدالرضا ش��یخان ،دبیر انجمن
صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از
کاهش  10درصدی صادرات سیمان
در  9ماهه امسال خبر داد(.ایسنا)
والاستریت ژورنال در گزارشی
با بیان ادامه مذاکرات برای برداش��ته
تحریمهای ایران ،نوشت« :رنو برای
گش��وده ش��دن مجدد ب��ازار ایران
که یک��ی از بزرگتری��ن بازارهای
خ��ودروی خاورمیانه اس��ت ،آماده
میشود(».مهر)
سیدصفدرحس��ینی ،رئی��س
صن��دوق توس��عه ملی با اش��اره به
کاه��ش بهای نفت ،گفت« :با وجود
کاهش درآمدهای نفتی 10 ،میلیارد
دالر ب��ه ذخایر ای��ن صندوق اضافه
شده است(».ایسنا)
فرج پوروند ،رئیس هیاتمدیره
ش��رکت پمپه��ای صنعت��ی ایران
گفت« :با س��اخت پمپهای پروپان
مایع (کرایوجنیک) در ایران آخرین
حلق��ه وابس��تگی ای��ران در تامین
پمپه��ای صنع��ت نف��ت حذف
شد(».تسنیم)
محمدرض��ا بقائی��ان ،نماین��ده
کارگران در شورای عالی کار گفت:
«این ش��ورا در نشس��ت اخیر خود،
صورتجلس��ه افزایش حق مس��کن
کارگ��ران از  ۲۰به  ۴۰هزارتومان را
تهیه و برای اجرا از ابتدای سال ۹۴
به هیات وزیران ارسال کرد(».مهر)
محمدرض��ا نعم��تزاده،
وزی��ر صنع��ت ،مع��دن و تجارت
با بی��ان اینک��ه دول��ت از هرگونه
سرمایهگذاری در بخش خصوصی
استقبال میکند ،گفت« :استان گیالن
ظرفیت شگرفی در زمینه کشتیرانی
و راهآهن دارد و باید صادرات مواد
غذایی ،گوش��ت ،میوه و ترهبار و...
به روسیه را از طریق اتاق بازرگانی
این استان گسترش دهیم(».ایسنا)
ب��ا واردات بی��ش از  32میلیون
و  986ه��زار ت��ن کاال ب��ه مرزهای
کشور در  9ماهه ابتدایی امسال ،آمار
واردات رس��ما  18درص��د افزایش
یافت(.ایسنا)
محمود دودانگه ،مش��اور وزیر
صنعت ،مع��دن و تجارت مهمترین
عامل در کاهش قیم��ت نفت را از
دس��ت دادن جای��گاه این م��اده در
اقتصاد دنیا و جایگزینی انرژیهای
نو و غیرفس��یلی دانست و تصریح
ک��رد که دولت یازده��م میتواند با
اس��تفاده از این فرص��ت تاریخی،
آرزوی دیرینه دولتهای گذشته را
که همیشه عالقهمند به اداره کشور
بدون نفت بودند ،محقق کند(.ایسنا)

قرار نبود قیمت مسکن مهر ثابت باشد

کمیسیونتلفیقمجلستصویبکرد

دستپنهانآمریکا نفترا پایینکشید

افزایش 500میلیاردتومانیسرمایه بانکهایدولتی
کمیس��یون تلفیق مجلس ش��ورای اسالمی در
جریان بررس��ی جزئی��ات الیح��ه بودجه 94
تصویب کرده ک��ه  500میلیارد تومان از محل
درآمد واگذاریها به افزایش سرمایه بانکهای
دولتی تخصیص یابد .این در شرایطی است که
هماکنون مجموع سرمایه هفت بانک دولتی 27
هزار و  220میلیارد تومان اس��ت که با رقم در
نظر گرفتهش��ده ،س��رمایه بانکهای دولتی در
مدت س��ه س��ال بیش از  100درصد افزایش
مییابد.
محمدمهدی مفتح ،سخنگوی کمیسیون تلفیق
مجلس نهم در نشست خبری دیروز بیان کرد:
« 500میلیارد تومان از درآمد واگذاریها ،برای
افزایش سرمایه بانکهای دولتی در نظر گرفته
شود ،چراکه این موضوع به توانمندی بانکها
برای پرداخت تسهیالت به بخش تولید منتهی
شده و یکی از اقدامات حائزاهمیت محسوب
میشود ».او ادامه داد« :همچنین تا سقف هفت
هزار میلیارد تومان از بدهی شرکتهای دولتی
ب��ه بانک مرکزی که ناش��ی از تکالیف قانونی

ترجم��ه :محمدرض��ا احمدینی��ا | مقال��ه تحلیل��ی ادواردو پورتر در
نیویورکتایمز درباره چرایی وضعیت فعلی بازار نفت و راههای
خ��روج احتمالی و علل بروز آن ،یکی از معدود بررس��یهایی
اس��ت که ب ه جای اتهامزنی ،به بازنگری مستندات این وضعیت
پرداخته است.

همچنان پابرجا خواهند ماند.
س��خنگوی کمیس��یون تلفیق با بیان اینکه به
صندوق توس��عه ملی اجازه داده میشود منابع
خ��ود را عالوهبر بانک مرک��زی ،در بانکهای
موردتایی��د خ��ارج از کش��ور نی��ز نگهداری
کند ،افزود« :به ش��رکتهای وابس��ته و تابعه
وزارتخانهه��ای نیرو ،نفت ،دف��اع ،ارتباطات،
صنعت و جهاد کش��اورزی ،اجازه داده ش��ده
با رعایت قانون تا س��قف یکصد هزار میلیارد
ری��ال اوراق مش��ارکت ریال��ی منتش��ر کنند.
ش��هرداریهای کش��ور و ش��رکتهای تابعه
نیز حق انتش��ار  70هزار میلی��ارد ریال اوراق
مشارکت و سکوک با تضمین خود را خواهند
داشت ».براساس گفتههای مفتح «سود حاصل
از اوراق مشارکت مشمول معافیتهای مالیاتی
است .دولت نیز اجازه دارد اسناد خزانه اسالمی
با سررسید یک تا سه سال را تا سقف  500هزار
میلیارد ریال منتش��ر کند .از سوی دیگر دولت
مجاز به انتشار اوراق سکوک اجاره تا سقف 10
هزار میلیارد ریال با ضمانت خود شد».

آنها باشد ،با پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب
هیات دولت ب��ه بدهی دولت به بانک مرکزی
منتقل میشود».
مفتح گفته اس��ت 330« :میلیارد تومان از محل
فروش اموال سهمالشرکه و سازمانهای ایدرو و
ایمیدرو ،برای سرمایهگذاری در مناطق محروم،
طرحه��ای تکنولوژی و پروژهه��ای نیمهتمام
هزینه خواهد شد».
براس��اس دیگ��ر مصوب��ه کمیس��یون تلفیق
مجل��س 35 ،میلی��ارد دالر فاینان��س ب��رای
توس��عه فعالیتهای س��رمایهگذاری و تحقق
رش��د اقتصادی تخصیص داده شد .همچنین
مجوزهای فاینانس محققنشده سالهای گذشته

آیا آمریکا قاتل اوپک است؟

تولید نفت
آمریکا طی سال
 2014به شکلی
افزایش پیدا
کرد که در 25
سال گذشته
سابقه نداشت
و در نتیجه
آن این کشور
رتبه عربستان
سعودی بهعنوان
بزرگترین
تولیدکننده نفت
جهان را پشت
سر گذاشت و
همین این کشور
را به عامل اصلی
هرج و مرج
در بازار نفت
تبدیل میکند.
در داستان رشد
تولید نیز نقش
فریبنده و پنهان
دولت آمریکا،
اساسی است

گزارش فرهیختگان تایید شد

ممنوع شدن
معامالت صوری ارز

تعیین قیمت ارز توسط صرافان مجاز انجام می شود
فرهیخت��گان| گ��زارش
فرهیخت��گان مبنیب��ر
تعیین قیمت ارز از سوی
صرافان مجاز تایید شد.
بانک مرکزی در تازهترین سیاستگذاری
خ��ود برای بازار ارز اع�لام کرده بود:
«بان��ک مرک��زی ،با ایجاد ی��ک «بازار
متش��کل برای ارز» قرار است حضور
جریانه��ای س��فتهبازانه در حوزه ارز
را ب��ه حداقل برس��اند و قیمتگذاری
ارز را در ی��ک «نظام مجاز» انجام دهد
ت��ا معام�لات «ص��وری» و رفتارهای
«هیجان��ی» و«س��فتهبازی» نادرس��ت
در ب��ازار غیررس��می ارز از بین برود.
ای��ن نه��اد همچنین در دس��تورالعمل
خ��ود اعالم کرده ب��ود« :با تکمیل این
دس��تورالعمل اطالعرس��انی قیمتی از
س��وی نهادهای دارای هوی��ت انجام
میش��ود و ب��ا س��ایتها ی��ا محافل
غیرمج��از که اق��دام به اطالعرس��انی
قیمتی کنند برخورد قانونی میشود».
در ای��ن می��ان فرهیخت��گان نی��ز در
همان زمان در گزارش��ی نوش��ت« :در
طرح مورد نظر بان��ک مرکزی ،مرجع
«تعیین قیمت لحظهای ارز» بخش��ی از
صرافان مجاز هس��تند دارای معامالت
واقعی باشند .در این وضعیت صرافان
به ص��ورت حرف��های همانن��د دیگر
کش��ورهای دنی��ا ارز خریداریش��ده
از مش��تریان را با یک حاش��یه سود به
دیگران خواهند فروخت .ضمن اینکه
درصورتی که صرافان فاقد ارز باش��ند
باید فعالیت خود را متوقف کرده و از
اعالم قیمت خودداری کنند».
در همین حال معاون ارزی بانک مرکزی
دیروز از اجباری ش��دن اعالم متوس��ط
نرخ ارز توس��ط صراف��ان از چند روز
آینده خبر داد و گفت« :معامالت فردایی
و صوری ارز ممنوع شد».

آغاز ساماندهی بازار ارز

بانک مرکزی برای س��اماندهی بازار ارز
برنامههای زی��ادی دارد که در این میان
جلوگی��ری از معامالت ص��وری ارز از
مهمترین این اقدامات است.
در اینب��اره غالمعل��ی کامیاب ،معاون
ارزی بان��ک مرک��زی گفته اس��ت« :با
تدوین مقررات ناظر بر عملیات ارزی
اقدامات جدید برای س��اماندهی بازار
ارز آغاز ش��ده و از معامالت فردایی و
غیرقانونی جلوگیری میشود».
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه
در برخی از معامالت در واقع تسویهای
انج��ام نمیش��ود و ای��ن معامالت به
«معام�لات فردایی» معروف هس��تند،
افزود« :در قالب معامالت فردایی افراد
محدودی با صدای بلند در بازار قیمت
تعیی��ن میکنند و در واقع نوعی داللی
غیرمجاز انجام میدهند».
کامیاب تاکید ک��رد« :همچنین افرادی
نزدیک به زمان بسته شدن بازار و حتی
بعد از این زمان با اقدامات خود نرخها
را تحت تاثیر قرار میدهند ،ضمنآنکه
بس��یاری از معامالت کنون��ی در بازار
ارز صوری هستند که این معامالت به
نوس��انات ارزی و سوءاستفاده از این
نوسانات دامن میزند».
وی گفته اس��ت« :بانک مرکزی ،اقدام
ب��ه تدوی��ن و ابالغ مق��ررات ناظر بر
عملیات ارزی صرافیها کرده است تا
دخالت عوامل غیرمجاز در بازار ارز و
نوسانات در این بازار کمتر شود».
البته همانطور ک��ه معاون ارزی بانک
مرکزی هم به آن اش��اره کرده اس��ت:
«این برنامهها با هدف ایجاد ش��فافیت
در معام�لات ارزی و جلوگی��ری از
حضور داللیهای غیرقانونی عملیاتی
میش��ود ».همچنی��ن براین اس��اس،
اعالم ش��ده اس��ت« :افرادی که مجوز

ندارند نباید در سایتها اقدام به اعالم
نرخهای بازار کنند».
در اینب��اره نی��ز کامی��اب تاکید کرده
است« :با مقررات جدید کانون صرافان
باید هر ساعت نرخ متوسط موزون را
اعالم کن��د تا این نرخ مالک معامالت
شود ».با توجه به اهمیت این موضوع،
ش��بکهای با ن��ام س��نا در صرافیهای
مج��از نصب ش��ده که ب��ا آن صرافان
می��زان و نرخ معامالت انجام ش��ده را
دریافت خواهند کرد».
کامی��اب همچنین با اش��اره ب��ه اینکه
معام�لات عمده بیش از  10هزار دالر
مبنای تعیین نرخ ارز است ،گفته است:
«معامالت باید صرفا در ساعات کاری
صرافیها انجام ش��ود و ابالغیه مورد
نظر به سایر دستگاهها همانند دادستانی
و نیروی انتظامی نیز ارسال شده است».

اعالم نرخ ارز ضابطهمند شد

گفتهه��ای مع��اون ارزی بانک مرکزی
درش��رایطی است که کانون صرافان نیز
در گزارش��ی اعالم کرده است« :از هفته
آینده طبق دس��تورالعمل «مقررات ناظر
بر عملی��ات ارزی صرافیها» نرخ انواع
ارز از س��وی کانون اعالم خواهد شد،
ضمناینکه هرگونه اعالم نرخ از سوی
افراد و سایتهای دیگر غیرمجاز است».
احمد لواسانی ،دبیرکل کانون صرافان نیز
درباره دستورالعمل ابالغی بانک مرکزی
گفته است« :طبق این دستورالعمل کانون
صرافان باید نرخ انواع ارز را در سایت
رس��می خود اعالم کند ک��ه هماکنون
مقدمات این کار انجام ش��ده و از هفته
آینده رسما اجرایی میشود».
کــه و ارز

نفــــــت

واحد

قیمت

نفت خام برنت دالر/
بشکه

48/43

نفت خام
اوپک

دالر/
بشکه

43/03

نفت خام

دالر/
بشکه

46/39

WTI

ین/
نفت خام
(بورس توکیو) کیلولیتر

ابری ارزها
بر

سـ

قیمتها تا ساعت  17روز قبل
کاال

وی همچنی��ن اضاف��ه ک��رده اس��ت:
«نرخه��ای اعالم��ی از س��وی کانون
صرافان براساس معامالت واقعی انجام
شده خواهد بود وبا ثبت معامالت در
سایت س��نا ،این کانون با معدلگیری،
نرخهای ارز را در سایت قرار خواهد
داد».با توجه به گفتهه��ای دبیر کانون
صراف��ان« ،معام�لات قطع��ی» ،معیار
کان��ون ب��رای درج نرخ ان��واع ارز در
سایت خواهد بود.
برنامههای بانک مرکزی از س��اماندهی
بازار ارز در شرایطی است که کارشناسان
اقتصادی نیز در گفتوگو با فرهیختگان
تاکید میکنند« :تعیین کشف قیمت ارز
از س��وی صرافان میتواند آرامش را به
ب��ازار ارز بازگرداند و از ورود دالالن به
بازار جلوگیری کند».
در همی��ن ح��ال ،علینقی مش��ایخی
اقتصاددان نیز دراین باره معتقد است:
«هرچن��د سیاس��تهای جدی��د بانک
مرک��زی مبنیب��ر کش��ف قیم��ت ارز
توسط چند صرافی مجاز میتواند مانع
حض��ور دالالن در بازار و افزایش نرخ
ارز ش��ود اما مهمتری��ن موضوع برای
جلوگیری از افزایش نرخ ارز ،توس��عه
صادرات غیرنفتی برای عرضه بیش��تر
است».
غالمعل��ی فرج��ادی ،اقتص��اددان نی��ز
درای��ن ب��اره گفته اس��ت« :سیاس��ت
بان��ک مرکزی درباره واگذاری کش��ف
قیمت ارز توس��ط چن��د صرافی مجاز
به روش اجرایی ب��از میگردد و دراین
باره خیلی نمیت��وان اظهارنظر کرد اما
حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز از
ضروریات است».
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قیمتها تا ساعت  17روز قبل در تهران
سکه

قیمت (تومان)

ارز

قیمت (تومان)

بهار آزادی

1041500

دالر

3457

امامی

1043000

یورو

4063

نیم

521000

پوند

5287

ربع

271500

دالر کانادا

2940

گرمی

175000

ین ژاپن

30

گرم طالی  18عیار

106553

درهم امارات

948

یک مثقال طالی  17عیار

461500

لیر ترکیه

1515

گرم طالی  24عیار

142050

رینگیت مالزی

1020

انس جهانی طال

دالر 1299

یوآن چین

570

نوع ارز

برابری

یورو به دالر

1/15

پوند به دالر

1/51

دالر به یوآن

6/20

دالر به درهم

3/76

دالر به ین

117/53

دالر به روپیه
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بسیاری از
کارشناسان
معتقدند که
تحریمی که
اعراب علیه
غرب در 1973
( )1351وضع
کردند ،بیشترین
و بزرگترین
آسیب را به
اوپک وارد
کرد .سازمان
کشورهای
صادرکننده
نفت ،با اتخاذ
این سیاست
غلط موجب
شد کشورهای
تولیدکنندهای که
عضو آن نیستند
جسارت رفتن
به سوی منابع
نفتی گرانقیمت
را پیدا کنند و
امکان تولید از
این منابع را
فراهم آورند

نحوه مواجهه عربس��تان س��عودی با بحران قیمت نفت و مازاد
عرضه در بازار جهانی ،باعث شده است اغلب ناظران با نگاهی
سطحی این کشور را متهم اصلی این وضعیت و تداوم آن بدانند
اما پرسشی که در این بین ایجاد میشود این است که بزرگترین
تولیدکننده کارتل معروف نفت جهان (اوپک) قادر به جلوگیری
از افت بیشتر قیمت بود و این کار را نکرد یا اینکه او هم توانایی
چنی��ن اثرگذاری را ندارد؟ از س��وی دیگر وجود این واهمه در
میان کشورهای مصرفگرای صادرکننده نفت که آیا نفت هرگز
به قیمتهای باالتر از  100دالر باز میگردد یا خیر ،موجب شده
اس��ت آنها قبل از بررسی درست یکدیگر را متهم به کارشکنی
و دعوت به اقدام کنند .برای روش��نتر شدن موضوع بهتر است
نگاهی به رویهای که بازار نفت را به اینجا کشاند بیندازیم تا علت
اصلی را بهتر دریابیم.
تولید نفت آمریکا طی سال  2014به شکلی افزایش پیدا کرد که
در  25سال گذشته سابقه نداشت و در نتیجه آن این کشور رتبه
عربستان سعودی بهعنوان بزرگترین تولیدکننده نفت جهان را
پشت سر گذاشت و همین این کشور را به عامل اصلی هرج و
مرج در بازار نفت تبدیل میکند .در داستان رشد تولید نیز نقش
فریبنده و پنهان دولت آمریکا ،اساسی است .از زمان تحریم بزرگ
فروش نفت اعراب و در راس آنها عربستان ،علیه آمریکا در سال
 ،1973دولت آمریکا ناگزیر شد با یکی از ترسهای بزرگ خود
که کمبود انرژی در بزرگترین کشور صنعتی بود ،روبهرو شود.
پس از چهار دهه که از آغاز طرحهای دولت نیکسون میگذرد،
فناوری الزم برای آزاد کردن منابع عظیم نفتی شیل در آمریکا به
مرحلهای رس��ید که تولید نفت در این کشور دچار یک انقالب
تاریخی شد و جریان جهانی طالی سیاه را با مشکل مواجه کرد.
تنها چند هفته پس از آغاز تحریم اعراب ،کنگره آمریکا طرحی
را برای احداث یک خط لوله عظیم در آالسکا و انتقال نفت این
منطقه به داخل آمریکا به تصویب رس��اند که نام آن این روزها
نیز بر س��ر زبانها افتاده است .خط لوله کیستون که فاز چهارم
آن ،نخستین دستور کار کنگره تازه از راه رسیده آمریکاست ،پس
از آنکه هر س��ه فاز نخستین آن به بهرهبرداری رسید ،میدانهای
نفتی آالسکا را به سوددهی الزم برای بهرهبرداری رسانده است،
اصلی که در جهان اقتصادی سرمایهمحور اهمیت بسزایی دارد.
در واقع بس��یاری از کارشناس��ان معتقدن��د تحریمی که اعراب
علیه غ��رب در 1973
( )1351وض��ع کردند،
بیشترین و بزرگترین
آسیب را به اوپک وارد
کرد .سازمان کشورهای
صادرکنن��ده نف��ت ،با
اتخاذ این سیاست غلط
موجب شد کشورهای
تولیدکنندهای که عضو
آن نیس��تند جس��ارت
رفتن به سوی منابع نفتی گرانقیمت را پیدا کنند و امکان تولید از
این منابع را فراهم آورند.
از سوی دیگر بحران انرژی که این تحریم در آمریکا ایجاد کرد،
موجب شد کنگره این کش��ور برخالف تمام مقاومتهایی که
گروههای محیطزیستی میکردند ،اقدام به صدور مجوز احداث
نیروگاهه��ای اتمی در ایاالت متحده کند تا از میزان وابس��تگی
صنعت خود به نفت بکاهد .حال دولت اوباما پس از  40سال در
ادامه راهی که دولت نیکسون آغاز کرد ،با حمایت از تحقیقات
درب��اره انرژیهای نو و بال و پر دادن به ش��رکتهایی که روی
اس��تفاده از این انرژیها فعالیت میکنند ،توانست نقش موثری
در کاهش استفاده از سوختهای فسیلی بردارد که درواقع یک
تیر و دو نشان محسوب میش��ود چراکه این سیاست در روی
دیگر سکه میتواند از تولید دیاکسید کربن و افزایش گازهای
گلخانهای نیز جلوگیری کند .برای درک بهتر این بخش از نقش
دولت آمریکا الزم بهذکر است که این دولت از دهه  70میالدی
تا امروز مبلغ  188میلیارد دالر در انرژیهای خورشیدی و بادی
سرمایهگذاری کرده است و تاامروز موفق به تامین چهار درصد
از کل برق آمریکا از انرژی باد ش��ده و میزان اس��تفاده از انرژی
خورشیدی در بخش خانگی نیز بهطور چشمگیری افزایش یافته
اس��ت .این پیشرفتها در کنار سرازیر ش��دن نفتهایی که در
ماسهها زمینگیر شده بودند ،موجب شده است بخش زیادی از
تقاضای نفتی آمریکا به ناگهان از بازارهای جهانی حذف ش��ود
و تولیدی که براساس این تقاضا شکلگرفته بود ،بدون خریدار
ی بماند.
باق 
در خاورمیان��ه و دیگر کش��ورهای تولیدکنن��ده نفت در قاره
اروپا و آمریکا ،مس��ئوالن و تحلیلگران بیشتر بر این موضوع
تمرک��ز کردهاند ک��ه قیمت باالت��ر از  100دالر نفت موجب
بروز انقالب تولید نفت شیل شد اما این برداشتی است که با
ادامه تولید شیل حتی در قیمتهای زیر  50دالر ،امروز غلط
بودن آن به اثبات رس��یده اس��ت؛ درواقع سرمایهگذاریهایی
ک��ه دولت آمریکا پس از مصوبه  1974کنگره برای تش��کیل
موسس��ه راهبردی تحقیقات انرژی در این موسسه انجام داد،
موجب ش��د فناوری م��ورد نیاز برای اس��تفاده از تمام منابع
مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد و درنهایت روشهای نوین
و پربازده تولید از میادین ش��یل پا ب��ه عرصه صنعت نفت و
گاز گذاش��تند .انقالبی که موجب ش��ده است کشوری مانند
عربس��تان سعودی به درستی به ناتوانی خود در کنترل قیمت
بازار نفت خام اعتراف کند.
اکن��ون جهان باید ب��رای قیمتهای رویای��ی قدیم ،منتظر یک
انق�لاب در عرص��ه مصرف نفت خام بنش��یند که ش��اید این
انقالب نیز با سرمایهگذاریهایی که دولت آمریکا انجام میدهد
ممکن شود.

