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مشکل حل نشدني
از بابت تحريمهاي
آمريکا نداريم

اقتصادي

پاسخ وزارت راه به يك نقد

وحيد تشكري
مدير كل دفتر مديرعامل و روابط عمومي
احتراما؛ پيرو درج يادداشت با تيتر « 263ميليارد تومان؛ چند دالر است؟» به
قلم غالمرضا انبارلويي در صفحه يك شماره  9332آن جريده محترم؛ مورخ
 97/7/18جوابيه زير تقديم حضور ميشود ،مقتضي است اين جوابيه برابر
قانون مطبوعات در همان صفحه و همان جايگاه و همان رده خبري درج شود،
پيشاپيش از بذل توجه جنابعالي سپاسگزاريم.
  263ميليارد تومان همان  263ميليارد تومان بازپرداخت اصل و سود بانكيبراي ساخت بخشي از آزادراه تهران -شمال به بانك تجارت به عنوان بانك
عامل است و تسعير آن به دالر در ساخت پروژههاي عمراني مقايسهاي معالفارغ
است و تجارت و سفتهبازي نيست.
 اساساً سهام شركتهاي دولتي متعلق به دولت است و سود و زيان آنهانيز بر عهده دولت و به حساب خزانه واريز ميشود و به نظر نميرسد انتقال
بدهي يك شركت دولتي به صاحبان سهام اين همه هياهو داشته باشد .ضمن
اينكه اين نقل و انتقال براساس قوانين مختلف مصرحه كه به تاييد مجلس
محترم شوراي اسالمي رسيده وسازمان حسابرسي نيز بر آن صحه گذارده و
قطعا در تفريغ بودجه ساالنه دولت نيز منعكس خواهد شد و موردي نيست
كه بر كسي پوشيده باشد.
 در بند  2يادداشت منتشر شده نوشتهايد يك شركت دولتي  16سال وامياز يك بانك گرفته و اقساطش را نداده ،اين فاينانس براي ساخت و بهرهبرداري
از يك آزادراه كه پروژه ملي بوده اخذ شده است و بازپرداخت آن به هنگام
بهرهبرداري و دريافت عوارض و  ...رخ ميدهد .نگارنده مطلب به اين مسئله
توجه ندارد كه چرا يك طرح عمراني و ملي و استراتژيك بيش از  20سال
تاخير دارد .سياستهاي مختلف دولتها ،عدم بودجه كافي عمراني با توجه
به روند رو به رشد قيمتها و  ...در اين مبحث دخيل بوده و اساساً انتقال اين
بدهي به دولت به منظور شفافسازي حسابها و همچنين جلوگيري از روند
افزايش جرايم بانكي بوده است.
 اساس اين نقل و انتقال بدهي نه بر پايه بودجههاي سنواتي و مصوبه هيئتوزيران بلكه براساس ماده  6قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام
مالي كشور كه در جلسه علني روز سهشنبه  1394/2/1به تصويب مجلس
محترم شوراي اسالمي و شوراي نگهبان رسيده انجام شده است .ظاهرا ً نگارنده
با اصل قانون فوق مشكل دارد و ميتواند نظرات خويش را براي اصالح قانون
به مجلس محترم انعكاس دهد نه آن كه اساس اجراي بند  6از سوي دولت
يازدهم يا دهم يا هر دولت ديگر را زير سوال ببرد.
 در خاتمه بايد اظهار داشت نگارنده مقاله عنوان كرده است كه "رويكرد پاككردن صورت مسئله است به جاي حل مسئله" گويا ظاهرا ً ماده  6قانون رفع
موانع توليد را پاك كننده صورت مسئلهها ميدانند .چرا كه اين يكي از مسائل
متعدد انتقال بدهيها بوده و ايشان اشاره به آن مسائل ديگر نكرده است و
احتماال به اين يك مورد يا وزير وقت راه و شهرسازي حساس بوده است ،ضمنا
نگارنده يادداشت براي اين گونه مسائل و حل معضالت دستگاههاي اجرايي و
شفافيت مالي آنها هيچ راهكاري ارائه نكرده است.
 در ادامه عينا متن ماده  6قانون رفع موانع توليدي براي اطالع بيشتر نگارندهيادداشت و مخاطبان آن جريده محترم آورده ميشود:
« ماده  -6مواردي كه بدهيهاي شركتهاي دولتي با تأييد سازمان حسابرسي،
ناشي از تكاليف قانوني بوده است و بر اساس حكم قانوني ،دولت مجاز به تضمين
بازپرداخت آنها شده است و همچنين بدهي شركتهاي مادر تخصصي ناشي
از تعهدات دريافت تسهيالت براي اجراي طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري
كه بعدا ً سهام آنها يا به شكل دارايي در چارچوب مقررات قانوني مربوط واگذار
شده ليكن تعهدات مذكور به شركت جديدالتأسيس منتقل نگرديده است و
سهام آنها با رعايت مقررات قانوني مربوط واگذار شده است ،با پيشنهاد وزارت
امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران به بدهي دولت منتقل ميشود
و طبق ماده ( )1اين قانون يا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانين بودجه
سنواتي مورد تسويه قرار ميگيرد».

» خبر

احمد توکلي:

موضوع «سي اف تي» حل ميشود
توگوي ملي
احمد توکلي درباره رد «سي اف تي» در شوراي نگهبان گفت :گف 
يعني اينکه ما با هم دعوا نکنيم اما حاال داريم سر مصلحتسنجي جر و بحث
ميکنيم .مصلحت سنجي را مجلس انجام ميدهد و شوراي نگهبان درباره اينکه
با شرع و قانون اساسي سازگار هست يا نيست ،نظرش را ميدهد .شوراي نگهبان
«سي اف تي» را رد نکرد ،بلکه گفته که اينجاي متن يا کلمه با قانون اساسي
يا شرع همخواني ندارد.شوراي نگهبان اليحه يا طرحي را رد نميکند ،بلکه تنها
عدم تطابق لوايح و طرحها با شرع و قانون اساسي را ميگويد و دارد وظيفهاش
را انجام ميدهد .يک عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به تحريمهاي
آمريكا عليه ايران تاکيد کرد :اصل موضوع اين است که مسائل داخلي بايد درست
توگوي ملي يکي از لوازم کار
شود .عمده مسائل ما مسائل داخلي است و گف 
است که اگر ما کمتر با هم دعوا کنيم و بر سر مشترکات صحبت کنيم براي
توگو با خبرنگار
همه بهتر و به نفع همه کشور خواهد بود .احمد توکلي در گف 
سياسي ايلنا ،در بيان ارزيابي خود از آغاز دور جديد تحريمهاي آمريکا عليه ايران
گفت :تحريمها کار ما را دشوار ميکند اما راه را نميبندد هرچند که آمريکاييها
ميخواهند راه را ببندند و ما را منکوب کنند اما تاکنون نتوانستهاند .اين فعال
سياسي اصولگرا تاکيد کرد :تحريمها هزينه تامين مايحتاج را براي ما باال ميبرد،
براي تامين کاال از اين بندر به آن بندر رفتن هزينه را افزايش ميدهد و همچنين
بايد از طرق غيرمعمول و حتي ارزانتر نفت بفروشيم ،درنتيجه تحريمها هزينه
ملي ما را باال ميبرد.

مقام مسئول در وزارت نيرو خبر داد:

خودکفايي  ۹۰درصدي در ساخت
قطعات نيروگاه
مديرکل دفتر پشتيباني فني و نظارت بر توليد شرکت توليد نيروي برق حرارتي از خودکفايي
 ۹۰درصدي کشور در زمينه ساخت قطعات نيروگاهي خبر داد.به گزارش مهر به نقل از وزارت
نيرو،غالمرضا مهرداد در گفت و گوي شبکه خبر که به موضوع خودکفايي در زمينه ساخت قطعات
و تجهيزات نيروگاهي اختصاص داشت،با اشاره به خودکفايي ۹۰درصدي کشور در زمينه ساخت
قطعات نيروگاهي ،عنوان کرد :گفت :در طي چهار دهه اخير تعداد مشترکان خانگي 10برابر شده
است و از حدود  ۲/۸ميليون به حدود  ۲۸ميليون رسيده و مصرف سرانه هم مشترک نيز تقريبا
دو برابر شده است .اين اعداد و ارقام حاکي از آن است که صنعت برق به چه ميزان در
رفاه و آسايش مردم حائز اهميت بوده و تا چه اندازه توسعه پيدا کرده است.وي در پاسخ
به اين سوال که آيا کشور ما توانايي خودکفايي  ۱۰۰درصدي ساخت قطعات و تجهيزات
نيروگاهي را داراست ،بيان کرد :ما در حال حاضر در حال حرکت به سمت خودکفايي کامل
در اين عرصه هستيم.مديرکل دفتر پشتيباني فني و نظارت بر توليد شرکت توليد نيروي
برق حرارتي يادآور شد :پيش از اين در بخش بهرهبرداري ،تعميرات و نگهداري نيز دههها
قبل به طور کامل در اين بخش خودکفا شدهايم و در حال حاضر تمامي نيروگاههاي ما به
هيچ عنوان نيازي به نيروي خارجي ندارند و در زمينه بهرهبرداري ،تعميرات و نگهداري
کامال خودکفا شدهايم.

وزير نفت:

روزهاي سختي در انتظار
مصرفکنندگان نفت جهان است
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عضو کميسيون انرژي مجلس:

» جوابيه

»

وزير صنعت درباره تاثير تحريم هاي آمريکا عليه ايران و تاثير احتمالي آن روي مناسبات با ساير
کشورها گفت :قطعا مشکل حل نشدني از اين حيث وجود ندارد و پيش بيني و تمهيداتي که
وزارتخانه هاي مختلف داشتند ،بيش از آن چيزي است که اعالم شده است.به گزارش تسنيم،
رضا رحماني درباره سرنوشت کاالهاي احتکار شده که در چند ماه اخير کشف شده اند ،گفت:
توزيع اين اقالم در طي فرآيندي صورت مي گيرد و در جاهايي که کاالهاي احتکاري شناسايي
شده باشد ،ضمن برخورد قضايي با محتکرين و صدور حکم ،کاالها در اختيار شبکه توزيع قرار
مي گيرد.وي همچنين افزود :با توجه به حساسيت ويژه مسئوالن کشور و از جمله مقام معظم
رهبري و رئيس جمهور و دولت در حصول اطمينان از تامين مايحتاج عمومي و کاالهاي اساسي،
امکانات خوبي براي ذخيره سازي و تامين اين نيازها در کشور و استان هاي مختلف کشور فراهم
است.وزير صنعت افزود :اين کاالهاي ذخيره شده ،عالوه بر کاالها و فعاليت هايي است که مردم

در بازار دارند و انبارهاي بخش خصوصي و توليدات داخلي در کشور ،طبق روال سابق همچنان
به فعاليت خود ادامه مي دهند و اين ذخيره سازي ،صرفا براي اطمينان بخشي و تامين اقالم
مورد نياز مردم در ماه هاي پيش روست.رحماني با اشاره به اينکه هم اکنون ذخيره سازي خوبي
از کاالهاي مهم و راهبردي در تمام استان هاي کشور انجام شده است و از اين بابت هيچ نگراني
وجود ندارد گفت :از حداکثر ظرفيت انبارها استفاده و کاالهايي دپو شده که در صورت ضرورت
استفاده خواهد شد اما اين ،به معناي ضرورت توزيع اين کاالها در بازار نيست و صرفا براي اطمينان
بخشي است و البته ،بسته به شرايط تنظيم بازار در هر منطقه ،اين امکانات و انبارها وجود دارد.وزير
صنعت همچنين با اشاره به اينکه امکانات ريلي و حمل و نقل جاده اي در استان تهران به نحو
مناسبي فراهم شده و مي تواند ساير استان ها را تحت پوشش قرار دهد گفت :به مردم اطمينان
مي دهيم هيچ مشکلي از بابت تامين کاالهاي اساسي در کشور وجود ندارد.

سهميه بندي ،ضرورت مبارزه با قاچاق بنزين است

عضو کميسيون انرژي مجلس گفت :يکي از راهکارهاي
کاهش قاچاق سهميه بندي سوخت است و براي کساني
که مصرف بيشتري دارند بايد يک قيمت دومي درنظر
گرفته شود.به گزارش تسنيم،هدايت اله خادمي،درمصاحبه
با راديو در خصوص ضرورت مبارزه با قاچاق سوخت،
اظهار کرد:در حال حاضر بيش از  20ميليون ليتر قاچاق
سوخت از کشور انجام مي گيرد اگرچه رقم ثابتي وجود
ندارد،از طرفي هم مصرف سوخت در کشور افزايش يافته

و مجبور به واردات هستيم.وي افزود :علي رغم داشتن
ذخاير نفتي و گازي هنوز يک کشور تک محصولي هستيم
که نفت خام را مي فروشيم و سوخت را وارد مي کنيم و
عالوه بر اين موضوع وضعيت اقتصادي ومعيشت مردم
ما به گونه اي نيست که قيمت حامل هاي انرژي را بر
اساس نرخ جهاني قيمت گذاري کنيم.نماينده مردم ايذه
و باغملک گفت :يکي از مشکالت اقتصادي ما معطوف
به عدم توانايي در حفظ ارزش پول ملي است به عنوان
مثال اگر در حال حاضر بنزين با قيمت  10هزار تومان
هم عرضه شود اما در  6ماه آتي ارزش پول ملي ما
کاهش مي يابد که موجب مي شود همين مبلغ هم براي
قيمت سوخت ارزان به نظر بيايد.خادمي افزود :يکي از
راهکارهاي کاهش قاچاق سهميه بندي سوخت است و
براي کساني که مصرف بيشتري دارند بايد يک قيمت
دومي درنظر گرفته شود که دولت با درآمد حاصل از آن
زيرساخت هاي مربوط به اين حوزه را ارتقا دهد.

رئيس سازمان بورس :

ارزش بازار سرمايه از هزار هزار ميليارد تومان گذشت
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه شوراي
معاونين وزارت اقتصاد که با حضور رئيس جمهور برگزار
شد ،ارزش بازار سرمايه کشور را هزار هزار ميليارد تومان
اعالم کرد.به گزارش مهر به نقل از وزارت امور اقتصادي
و دارايي ،شاپور محمدي در نشست شوراي معاونين
وزارت اقتصاد با ارائه گزارشي از عملکرد اين سازمان در
دولت يازدهم و دوازدهم ،اظهار داشت :اگر رقم ارزش
بازار سرمايه را به توليد ناخالص داخلي تقسيم کنيم،
از رقم  ۲۰درصد به  ۵۱/۱درصد افزايش پيدا کرده
است.وي با بيان اينکه ارزش بازار بورس و فرابورس از
ابتداي دولت دوازدهم ۱۱۲ ،درصد رشد داشته است،
گفت :شاخص بورس تهران و فرابورس در طي اين مدت
 ۱۴۰درصد رشد داشته است و در سال ميالدي منتهي
به آگوست به ترتيب  ۶۵و  ۶۳درصد رشد داشتند و
جايگاه اول و دوم را به خود اختصاص دادند.محمدي،
تعداد شرکت هاي بورس و فرابورس را در حال حاضر

 ۵۹۴شرکت عنوان کرد و يادآور شد :از ابتداي دولت
يازدهم ،با اضافه شدن ۱۲۰شرکت به بورس ،تعداد
شرکت هاي بورسي  ۲۵درصد رشد داشته است و تا
پايان سال حداقل  ۱۰شرکت اضافه خواهد شد.رئيس
سازمان بورس و اوراق بهادار ارزش کل تامين مالي
بورس را در دولت دوازدهم بيش از  ۱۲۰هزار ميليارد
تومان عنوان کرد و گفت :در بازار سرمايه عمدتا تامين
مالي حاضر و پول جديد بوده است.

رسالت از شکستن تحريم هاي نفتي گزارش مي دهد؛

رئيس جمهور آمريکا پس از خروج از معاهده برجام
به دنبال قطع صادرات نفت ايران بود اما اکنون اين
کشور با عقب نشيني از مواضع پيشين خود  8كشور
را از تحريم خريد نفت معاف كرده است .بررسي ها
نشان مي دهد ،اين کشورها سال گذشته خريدار 2/6
ميليون بشک ه نفت ايران بوده اند.
مهم ترين خريداران عمده نفت ايران؛ چين ،ژاپن،
يونان ،کره جنوبي ،ترکيه ،هندوستان ،ايتاليا و تايوان
هستند .مطابق گزارش اداره اطالعات انرژي آمريکا
در مجموع  24درصد از صادرات نفت کشور به چين
اختصاص دارد و پس از آن هند با  ۱۸درصد و کره
جنوبي نيز با واردات  ۱۴درصد در جايگاه بعدي
قرار دارند .اگر تمام کشورها از خريد نفت ايران
سرباز زنند ،بازهم در صورت ادعاي عربستان سعودي
و وارد کردن تمام ظرفيت مازاد خود ،قادر به عرضه
 2تا  2ميليون و  500هزار بشکه در روز نخواهد بود
بر اين اساس ،آمريکايي ها مجبور شدند در اعمال
سياست خود بازنگري کنند.
«ايمان ناصري» مدير بخش خاورميانه موسسه «فکتس
گلوبال انرژي» در اين باره مي گويد« :اين نتيجه فراتر
از انتظارات است .دولت ترامپ مي خواست صادرات
نفت ايران تا ماه نوامبر(آبان)به صفر برسد .ما هيچ گاه
اعتقاد نداشتيم اين هدف واقع بينانه است».
اعمالتحريمهاينفتيازسوياياالتمتحدهباواکنشهاي
متعدد بين المللي روبه رو بوده است« .هيروشيگه
سهکو» وزير بازرگاني ژاپن ،در اين خصوص گفته
است« :اين کشور آماده ميشود تا واردات نفت ايران
را از سر گيرد .اياالت متحده براي ارائه معافيتها ،به
موضوع ثبات در تامين منابع انرژي و پيامدهاي آن
بر شرکت هاي ژاپني توجه کرد ه است».
رئيس کميته بين الملل دوماي روسيه نيز در واکنش
به تحريم هاي جديد آمريکا عليه ايران مطرح کرده
است« :آمريکا با اعمال تحريم هاي نفتي عليه ايران
به اهداف خود دست نخواهد يافت .آن ها سر و
صداي زيادي کرده اند ،اما در عين حال  ۸کشور از
تحريم هاي آمريکا خارج شده اند و اين در حالي است
که تعدادي از ديگر کشورها نيز با وجود تحريم ها
همچنان به خريد نفت ايران ادامه خواهند داد».
«مولود چاووش اوغلو» وزير خارجه ترکيه هم تاکيد
کرده است« :ترکيه مخالف از سرگيري تحريمها عليه
ايران است زيرا اين تحريمها هيچ نتيجهاي ندارد و
براي هر کشوري بسيار دشوار است که منابع تامين
انرژي خود را به سرعت تغيير دهد».
اما برايان هوک که مي کوشد ناکامي هاي آمريکا را در
تحريم هاي نفتي توجيه کند در تازه ترين اظهارنظر
خود مدعي شده است« :ما مي خواهيم بدون لطمه
زدن به دوستان و متحدان و بدون باال بردن قيمت
نفت ،به [هدف] اعمال فشار حداکثري دست يابيم...
ما اين روند را بسيار خوب تنظيم کرده ايم« ».جان
بولتون» مشاور امنيت ملي آمريکا نيز اظهار داشت:
«ما ميخواهيم حداکثر فشار را بر آنها وارد کنيم
اما در عين حال مايل نيستيم به دوستان و متحدان
خود آسيب برسانيم».
پيش از اين ناظران بين المللي ،ناتواني
آمريكايي ها در تحقق اعمال تحريم هاي عمده نفتي
را پيش بيني کرده بودند ،برهمين اساس همزمان با
آغاز بازگشت تحريم ها كه به موجب توافق هسته اي
برجام رفع شده بود ،هشت كشور براي خريد نفت از
ايران معاف شدند.
واقعيت اين است که اياالت متحده و ترامپ
دچار خوش بيني غيرواقع بينانه بودند ،به همين
علت گمان مي کردند با تعيين ضرب االجل و
خط و نشان کشيدن براي متحدان خود خواهند توانست
محدوديت هاي نفتي را عليه جمهوري اسالمي رقم
بزنند اما در عمل اين اتفاق رخ نداد .در حال حاضر
به رغم تمامي ادعاها تنها توانسته اند يك ميليون
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بشكه از  2ميليون و  400هزار بشكه صادرات نفت
ايران را کاهش دهند.
محمدرضا پورابراهيمي ،رئيس كميسيون اقتصادي
مجلس شوراي اسالمي در اين باره عنوان کرده است:
«تحريم كامل نفت خام ايران يك جنجال سياسي و
اقتصادي بوده است ،آمريکايي ها امروز به اين نتيجه
رسيده اند که بايد از مواضع خود كوتاه آمده و دوري
گزينند و بي ترديد خواب آمريكا در تحريم كامل نفت
ايران تعبير نخواهد شد».
به نظر مي رسد ،عدم توانايي اياالت متحده در به صفر
رساندن صادرات نفت ايران بيش از همه به افزايش
قيمت جهاني اين محصول باز مي گردد .به عقيده
تحليلگران در ماه هاي اخير پس از طرح پيامدهاي
تحريم نفت ايران ،قيمت ها دستخوش دگرگوني شد
و طي چهار سال گذشته به باالترين نرخ يعني حدود
 86دالر رسيد اما درست پس از اعالم معافيت هشت
مشتري نفت ايران ،قيمت جهاني اين محصول حدود
 73دالر در هربشكه کاهش يافت .اين امر نشان دهنده
اهميت حضور ايران در بازار نفت به عنوان سومين
توليدکننده اوپک است.
اگرچه عربستان سعودي در کنار برخي از توليدکنندگان
خليج فارس حمايت خود را براي افزايش توليد به
ميزان  ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار بشکه اعالم کرده بود اما در
عمل نتوانست به وعده خود وفا کند.
منابع آگاه در دولت آمريكا به خبرگزاري بلومبرگ
گفته اند« :كاخ سفيد با وجود تالش براي قطع
درآمدهاي نفتي ايران ،ناچار به صدور اين معافيت ها
براي جلوگيري از افزايش قيمت ها در بازار جهاني
شده است ».اين امر به روشني گوياي آن است که
تير آمريکايي ها به سنگ خورده است.
در همين رابطه محمد صادق معماريان تحليلگر
بينالمللي بازار نفت به روزنامه رسالت مي گويد:
ما با سياست افزايش قيمت نفت توانستيم آمريکا
را به عقب نشيني وادار کنيم و از طرف ديگر
ظرفيت کشورهايي نظير عربستان هم محدود بود و
نمي توانستند به يکباره 2ميليون و  200هزار بشکه
را توليد کنند ،اين کشور در نهايت مي توانست
 500هزار بشکه توليد مازاد داشته باشد.
وي يکي ديگر از علت هاي ناکامي آمريکايي ها در
تحقق اين امر را به مسئله خطر درگيري نظامي مربوطه
مي داند و معتقد است :مسئله تنش ژئوپلتيک هم مزيد
بر علت بود و باعث شد قيمت ها به مرز  87دالر برسد
و حتي کارشناسان پيش بيني کرده بودند ،قيمت نفت
به راحتي به  90و  100دالر هم مي رسد.
دونالد ترامپ بارها هشدار داده بود که همه خريداران
بايد تا زمان سر رسيدن مهلت  ۱۸۰روزه ،خريد نفت
از ايران را متوقف کنند اما کدام علت سياسي سبب
شد اين هشدار عملياتي نشود .معماريان در پاسخ به
اين مسئله عنوان مي کند :به صفر رساندن صادرات
نفت ايران به شدت براي انتخابات ميان دوره اي
آمريکايي ها مضر بود به همين خاطر تصميم گرفتند
بازي را تمام کنند البته دادن مشاوره هاي غلط به
ترامپ هم او را در تحقق خواسته خويش ناکام گذاشت.

عضو کميسيون ب رنامه ،بودجه و محاسبات مجلس:

عيار واقعي طالي سرخ
در بورس کاال مشخص مي شود

عضو کميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس گفت:عرضه زعفران
در بورس کاال هم باعث کمرنگ شدن حضور دالالن و واسطه ها
مي شود و هم انگيزه زعفران کاران براي کشت در سال هاي آينده
را باال مي برد.محمد حسيني در گفت و گو با مهر درباره عرضه
زعفران در بورس کاال گفت:فرهنگ عرضه محصوالت در بورس کاال
در چند سال اخير نهادينه شده است و شاهد اين هستيم که خريدار
و فروشنده هر دو به عرضه کاالهاي خود در اين بازار پرسود و شفاف

اين کشور صرفا شو رسانه اي به راه انداخته بود که
 2/5ميليون بشکه مازاد دارد ،در صورتي که اکنون
مي بينيم اين مسئله از اساس غلط بوده است و ما
به درستي متوجه شده بوديم که عربستان چنين
ظرفيت مازادي ندارد.
بيژن زنگنه ،وزير نفت طرح غيرعملي آمريکايي ها و
ترامپ براي مقابله با صادرات نفت جمهوري اسالمي
را نوعي «رجزخواني » تعبير کرده و عنوان مي کند:
«سرانجام دولت آمريکا به کمبود شديد نفت در
بازار جهاني و نبود امکان حذف ايران از اين بازار
اعتراف کرد».
به اعتقاد زنگنه ماه هاي آينده براي مصرف کنندگان
نفت ماه هاي دشواري است ،اگرچه آمريکا به دليل
کمبود جدي و البته نبود توازن ميان عرضه و تقاضا
به تعدادي از کشورها امکان برداشت نفت از ايران
را داده اما اين ميزان از معافيتها ،پاسخگوي تقاضا
نبوده بنابراين ماههاي آينده ،ماههاي دردناکي براي
مصرفکنندگان نفت پيشبيني ميشود.
در همين حال محسن قمصري ،مدير عامل سابق امور
بين الملل شركت ملي نفت از بن بست تحريم هاي
نفتي آمريکا سخن مي گويد و در گفت و گو با روزنامه
رسالت بر اين نکته تاکيد مي کند که هنوز هم آمريکايي ها
مجبورند چندين گام ديگر عقب نشيني کنند زيرا کاهش
سهم ايران در بازار نفت ،توازن ميان عرضه و تقاضا
را برهم مي زند ،آن هم در شرايطي که عربستاني ها
دچار محدوديت توليد بوده و نتوانستند جاي ما را
در اين بازار بگيرند ،ضمن اينکه آنها  5نوع نفت خام
توليد مي کنند و عمده توليدات نفتي اين کشور از
نوع سبک است ،آن توليدي که مي تواند جايگزين
ما شود ،نفت خام متوسط است.
وي در ادامه با اشاره به تاثير تحريم هاي نفتي و
اجماع خريداران ،عنوان مي کند :در اين دوره با تحريم
سازمان ملل روبه رو نيستيم و در عين حال برخي از
کشورها با آمريکايي ها همراهي نکردند و اين مسئله
کار را براي آنها سخت تر کرده است.
چيني ها در شمار نخستين مخالفان تحريم هاي
آمريكا بودند .هوانگ ونشنگ ،نايب رئيس شركت
سينوپك در كنفرانس اعالم نتايج مالي سه ماهه اين
شركت اظهار كرده است« :بسياري از پااليشگاه هاي
سينوپك براي فراوري نفت ايران پيكربندي
شده اند و اين شركت به مدت بيش از دو دهه با ايران
قرارداد داشته است».
گفته مي شود ،اين شركت چيني حدود دو سوم از
نفت ايران را دريافت مي کند .مطابق آمار رسمي و
اطالعات رهگيري نفتكش ها كه توسط رويترز منتشر
شد« ،واردات نفت هند از ايران در سپتامبر (شهريور)،
نسبت به سپتامبر سال گذشته  27درصد افزايش داشته
است و از سوي ديگر ميانگين واردات هند از ايران در
فاصله ژانويه تا سپتامبر (دي تا شهريور)  592هزار و
 400بشكه در روز بود كه نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  21/3درصد افزايش داشت».
«به نظر مي رسد ،نگاه حاکم در ميان کارگزاران جمهوري
خواه ،مبتني بر نفت نيست و آنها با ترفندهاي سياسي

راغب تر هستند .عضو کميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
در ادامه افزود :با بسترهايي که در بورس کاال وجود دارد محيطي
باز را براي همه اقشار جامعه به وجود آورده است تا محصوالت و
کاالهاي باکيفيت را به طور مستقيم عرضه و خريداري کنند و در
اين بين عرضه زعفران نيز به عنوان محصولي استراتژيک در اين
بازار آغاز شده که از سوي زعفران کاران و حتي تجار مورد استقبال
قرار گرفته است.وي با بيان اينکه با عرضه زعفران در بورس شاهد
افزايش حجم معامالت اين محصول بوده ايم ،اظهار داشت :شفافيت
قيمتي بورس کاال در خريد و فروش زعفران باعث شده تا زعفرانکاران
از قيمت واقعي اين محصول مطلع شده و محصول خود راارزان
به تجار و صادرکننده مانند سنوات گذاشته به فروش نرسانند و
اين خود باعث خواهد شد انگيزه زعفران کاران در سال هاي آينده

خبر »

و رواني و اقتصادي بازي تازه اي به راه انداخته اند تا
طرف مقابل را ضعيف نشان دهند .متاسفانه اين ها نه
سياست اقتصادي دارند و نه مي توانند در حوزه بازار
نفت سياستگذاري کنند پس به همين سادگي نمي
توانند ايران را از چرخه صادرات حذف کنند ».اين ها
بخشي از سخنان محمدعلي صادقي ،کارشناس امور
نفت و گاز و انرژي است که در گفت و گو با روزنامه
رسالت مطرح کرده است.
وي با يادآوري اينکه متحدان آمريکا اين کشور را به
امان خدا گذاشته اند و تنها چند کشور حاشيه خليج
فارس به همراه اسرائيل از تحريم نفتي ايران حمايت
کرده اند ،اظهار مي کند :اين نشان دهنده ضعف آمريکا
در جهت سياسي و رواني است.
گفته مي شود ،جمهوري اسالمي از جمله بنيان گذاران
اوپک بوده و خريداران و مصرف کنندگان حدود
 60سال است که به نفت ايران وابستگي دارند .عمده
اين خريداران  50تا  70درصد نفت کشور را خريداري
مي کنند بنابراين امکان به صفر رساندن صادرات آن
در هيچ شرايطي وجود ندارد.
محمدعلي صادقي بر اين باور است که ترامپ تاريخچه
نفت را نمي داند و از نظر سياسي فرد مضمحلي است،
چگونه مي تواند مانع صادرات نفت کشورمان شود؟
متفق القول همه رئوساي نظام به همراه مردم با حمايت
از سياست هاي کالن و استراتژيک جمهوري اسالمي
اين تحريم ها را حدود  80درصد بي اثر کرده اند البته
تا پيش از اينکه معافيت براي  8کشور خريدار اعمال
شود ،نگراني هايي از بابت خريد نفت ايران وجود داشت
اما در حال حاضر اين نگراني وجود ندارد.
اين کارشناس در ادامه تاکيد مي کند :خريداران عمده
نفت ايران نمي توانند با تغيير پااليشگاه ها و صرف
هزينه هاي هنگفت ايران را کنار بگذارند .ضمن اينکه
ما مياديني داريم که باالي  300هزار بشکه در روز
ظرفيت توليد دارد و اکثر کشورها اين شرايط بالقوه
را نداشته و مجبورند بشکه به بشکه هزينه کنند و
اين مقرون به صرفه نيست.
محمدعلي خطيبي ،مسئول فروش نفت در دوران
تحريم قبلي نيز در گفت و گو با رسالت بر اين نکته
تاکيد مي کند که شرايط بازار نفت به آمريکايي ها
اين اجازه را نمي دهد و اگر وضعيت عرضه و تقاضا را
بررسي کنيم ،متوجه مي شويم که در زمستان جاري،
تقاضا از اوپک  33/5ميليون بشکه در روز است ،در
حالي که اوپک  32/5ميليون بشکه توليد مي کند
بنابراين حدود  500تا يک ميليون بشکه کمتر از نياز
بازار توليد مي شود.
وي تصريح مي کند :اگر صادرات يکي از اعضاي اوپک
صفر شود ،آنگاه بازار با کمبود جدي مواجه مي شود.
پافشاري روي قطع صادرات نفت خام قيمت ها را
به شدت افزايش مي دهد درحالي که آمريکايي ها
قول داده اند قيمت نفت را پايين بياورند و از طرفي
برخي کشورها حاضر به همراهي با اياالت متحده
نبودند چون مي دانستند تصميمات دولت ترامپ
شتابزده و بدون مطالعه است.
در حال حاضر درآمد حاصل از فروش نفت به صورت دالر
در بانک هاي خارجي بلوکه مي شود شايد آمريکايي ها
بخواهند از اين طريق در مسير تراکنشهاي مالي
ايران مانع بوجود بياورند اما انجام پيمانهاي
دو جانبه يا چندجانبه با ديگر کشورها و يا استفاده
از ارزهاي مجازي مي تواند راهکاري براي دور زدن
تحريم ها باشد.
برهمين اساس خبرگزاري يونهاپ گزارش داد که
کرهجنوبي و ايران توافق کردند تجارت خود را با
ارزهاي ملي انجام دهند .بنا بر گزارش خبرگزاري
«تاس»« ،ماريا زاخارووا» سخنگوي وزارت خارجه
روسيه نيز گفت« :به دليل تحريمهاي آمريکا ،مسکو
در حال گفتوگو با برخي کشورها به منظور استفاده
از پول ملي در تعامالت تجاري است».

براي کشت اين محصول باالرود و شاهد رشد توليد باشيم.حسيني
تصريح کرد :متاسفانه در سال هاي گذشته زعفران به صورت فله
اي به خارج از کشور صادر شود و با بسته بندي هاي شکيل و
استاندارد در دنيا با نام و برند ساير کشور ها عرضه مي شود .به
طور يقين با حمايت مسئوالن و عرضه گسترده زعفران در بورس
کاال ديگر شاهد فروش فله اي زعفران نخواهيم بود و مي توانيم
اين محصول را با ارزش افزوده باالتر به نام ايران در سراسر دنيا
صادر کنيم.نماينده مردم در مجلس دهم به کمرنگ شدن حضور
دالالن در بازار زعفران اشاره کرد و گفت :با سياست هاي کلي و
ابزار هاي مالي که در بورس کاال وجود دارد و با مديريتي که در
اين مجموعه صورت مي گيرد ديگر دالالن نخواهند توانست بيش
از توليد کنندگان و کشاورز سود دريافت کنند.

زنگنه با بيان اين که آمريکا به علت کمبود جدي نفت و نبود
توازن بين عرضه و تقاضا و همچنين با هدف کاهش فشار به
مصرف کنندگان بزرگ،به تعدادي از کشورها امکان برداشت نفت
از ايران را داده است ،تصريح کرد :اما اين ميزان از معافيتها،
پاسخگوي تقاضا نبوده بنابراين بايد بگويم که متاسفانه ماههاي
آينده ،ماههاي دردناکي براي مصرفکنندگان نفت پيش بيني
ميشود.به گزارش جماران؛ بيژن زنگنه ميزان معافيت آمريکا
براي خريداران نفت ايران را متناسب با تقاضا ندانست و گفت:
متاسفانه ماههاي آينده ماههاي دردناکي براي مصرفکنندگان
نفت پيشبيني ميشود.وزير نفت با بيان اين مطلب اظهار کرد :با
وجود رجزخوانيهاي اوليه آقاي ترامپ و تعدادي از توليدکنندگان
منطقهاي نفت،سرانجام دولت آمريکا به کمبود شديد نفت در بازار
جهاني و نبود امکان حذف ايران از اين بازار اعتراف کرد .زنگنه
تاکيد کرد :دولت آقاي ترامپ در آستانه انتخابات با هماهنگي
براي افزايش عرضه از محل ذخاير نفت ،قيمت نفت و بنزين را
به صورت مصنوعي پايين آورده و بهطور طبيعي در ماههاي آينده،
روند قيمتها صعودي خواهد بود.

وزير اقتصاد:

همه قوا و دستگاه ها اطالعات
بدهي ها و مطالبات خود را اعالم کنند
وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه اي از تمامي قوا و دستگاه هاي کشور
خواست اطالعات بدهي ها و مطالبات زيرمجموعه هاي خود را به اين
وزارتخانه اعالم کنند.به گزارش خبرگزاري صداوسيما ،فرهاد دژپسند با
ارسال نامه اي به روساي قواي مقننه و قضائيه ،شوراي نگهبان ،مجمع
تشخيص مصلحت نظام ،ستاد کل نيروهاي مسلح ،دستگاه هاي تابعه
و وزارتخانه ها ،ارسال به موقع و کامل اطالعات بدهي ها و مطالبات به
وزارت اقتصاد ،از طريق سامانه مديريت اطالعات بدهي ها و مطالبات
دولت (سماد) را خواستارشد.دراين نامه آمده است :با عنايت به دستور
رئيس جمهور مبني بر ابالغ لزوم ارايه اطالعات بدهي ها و مطالبات دولت
و شرکت هاي دولتي وفق قوانين و مقررات مربوط به کليه دستگاه هاي
اجرايي و پيگيري آن ،در اجراي ماده ( )1قانون رفع موانع توليد
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و آيين نامه اجرايي آن ،خواهشمند
است دستور فرمائيد مراتب ارسال به موقع و کامل اطالعات بدهي ها و
مطالبات آن قوه ،وزارت ،سازمان و تمامي سازمانها و شرکت هاي وابسته و
تابعه از طريق سامانه مديريت اطالعات بدهي ها و مطالبات دولت (سماد)،
در مرکز به معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل کشور (مرکز مديريت
بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي) و در استانها به اداره کل امور اقتصادي
و دارايي استان مربوط ،به مبادي ذي ربط ابالغ شود.

رئيس کل بانک مرکزي :

نظام بانکي براي دور زدن تحريمها
آماده است
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه نظام بانکي،براي دور زدن تحريمها
آماده است،گفت:فشارهاي آمريکا را خنثي خواهيم کرد.به گزارش مهر به
نقل از بانک مرکزي،عبدالناصر همتي در جلسه با مديران عامل بانک ها،
با اشاره به فعاليت کارگروه مديريت نقدينگي در بانک مرکزي که از
اول مهرماه تشکيل شده است از مديران عامل دعوت کرد برنامهها و
پيشنهادات خود را در اختيار اين کارگروه قرار دهند؛ ضمن اينکه به
اقتضا به اين جلسه دعوت خواهند شد .رئيسکل بانک مرکزي ضمن
تقدير و تشکر از مديران و کارکنان نظام بانکي که همواره در شرايط
سخت اقتصادي با همت و سختکوشي ،اقتصاد کشور را ياري دادهاند،
از مديران عامل خواست تمهيدات خاص براي مديريت بانک ،بهخصوص
تامين سرمايه در گردش بخش توليد کشور و اختصاص منابع الزم
بهنحوي که پاسخگوي شرايط ناشي از تفاوت نرخ ارز باشد را انجام
دهند.همچنين رئيسکل بانک مرکزي بر مساعدت در تسهيل واردات و
صادرات فعاالن اقتصادي تاکيد کرد.دکتر همتي با اشاره به تحريمهاي
شکستخورده آمريکا عليه نظام بانکي اين موضوع را نشان اهميت نقش
بانکها در اقتصاد کشور و تسهيل تجارت خارجي دانست و برنامه و
آمادگي سيستم بانکي براي دور زدن تحريمها و تداوم خنثيسازي
فشار آمريکا را اعالم کرد.

باستاني :

بسته محرمانه دولت و مجلس براي مديريت
تحريمهاي جديد آماده شد
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي گفت :اين
کميسيون با تشکيل  ۱۰کارگروه تمام صنايع نفت ،آب و برق،
پتروشيمي و حتي خودروسازي را بررسي کرده و برنامهريزي الزم را
در مورد برخورد با تحريمهاي جديد انجام داده است.سعيد باستاني
در گفت و گو با تسنيم ،با اشاره به اينکه از سال گذشته سناريوهاي
مختلفي براي برخورد با تحريمهاي احتمالي آمريکا بر ضد کشور
تهيه شده است ،اظهارداشت :کميسيون صنعت و معدن مجلس
با تشکيل  10کارگروه تمام صنايع نفت ،آب و برق ،پتروشيمي و
حتي خودروسازي را بررسي کرده و برنامهريزي الزم را در مورد
برخورد با تحريمهاي اعمالي انجام داده است.اين عضو کميسيون
صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي با ابراز اينکه اين برنامهها
مورد تأييد دولت قرار گرفته و بهتدريج در حال اجراست ،افزود:
بهخاطر محرمانه بودن اين برنامهها نميتوانيم جزئياتي از آنها را
بيان کنيم.وي با اعالم اينکه با اجرايي شدن اين برنامهها تا حدودي
بخشي از مشکالت صنايع کشور برطرف خواهد شد ،گفت :البته
ما معتقديم مشکالت هست اما با اين برنامهريزيها اقدامات الزم
را براي مديريت صنايع کشور اعمال خواهيم کرد.

دالر حذف م يشود؛

کرهجنوبي وايران براي تجارت
با ارزهاي ملي توافق کردند
کرهجنوبي و ايران توافق کردند تجارت خود را با ارزهاي ملي انجام
دهند .عليرغم تحريمهاي آمريکا ،دو طرف در نظر دارند روابط
خود را تقويت کنند.به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودي،
خبرگزاري يونهاپ گزارش داد که کرهجنوبي و ايران توافق کردند
تجارت خود را با ارزهاي ملي انجام دهند .عليرغم تحريمهاي آمريکا،
دو طرف در نظر دارند روابط خود را تقويت کنند .اين خبرگزاري
کرهاي گزارش داد اين توافق اهميت بااليي براي دو طرف دارد و
نشاندهنده نگرانيهاي کره در مورد روابط خود با ايران است .هر دو
کشور توافق کردند تا پرداختها و واريزيهاي مالي و حسابهاي
بانکي آنها به وون کرهجنوبي باشد .اين به شرکتهاي کرهاي و
ايراني اجازه ميدهد تا تبادالت گسترده خود را در زمينههاي
مختلف ادامه دهند .طبق گفتههاي سعيد بادامچي شبستري،
سفير ايران در کرهجنوبي ،حجم تجارت دو جانبه سال گذشته
به  ۱۲ميليارد دالر رسيده است .او در مصاحبه با «پرستيوي»
گفت که اقتصاد اين دو کشور ،يکديگر را تکميل ميکند .پيش از
اين هم سفير کرهجنوبي در تهران ،ريو جئونگ هيون ،گفته بود
که عليرغم اينکه بسياري از شرکتهاي اروپايي تحت تاثير فشار
تحريمهاي آمريکا ،از ايران خارج شدهاند ،شرکتهاي کرهاي اهميت
بازار ايران را درک کردهاند و ماندن را انتخاب کردهاند.

