وضعيت فعلي اقتصاد کشور حاصل ضعف عملکرد تيم اقتصادي روحاني

ناتواني دولت در مهار افسارگسيختگي اقتصاد

گروه اقتصادي :يک س��ال از نيمه دوم رياست جمهوري حسن
روحاني نيز ميگذرد و از وعدههاي داده ش��ده در خصوص کنترل
تورم و رفع مش��کالت اقتصادي ديگر خبري نيست و در شرايطي
که وي در کوران دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اهم
برنامههاي اقتصادي خود را در چندين محور منتشر و بر آنها تاکيد
کرد ،نگاهي به عملکرد يک س��ال گذش��ته وي نشان ميدهد در
اين مدت نه تنها بخش قابل توجهي از اين برنامهها تحقق نيافته
اس��ت ،بلکه حاال «فنر فشرده نگهداشته شده تورم» در چهار سال
نخس��ت رياست جمهوري وي نيز ،چند ماهي است که بهگونهاي
باز شده که حتي مخالفان حسن روحاني هم در بدبينانهترين حالت
و ش��رايط فکر نميکردند که بازارهاي مسکن ،ارز ،خودرو ،سکه و
طال ش��اهد يکي از دوران پرتورم و پرتالطم اقتصاد ايران باش��د.
به گزارش «عصرايرانيان» روز گذش��ته در راستاي عملکرد دولت،
مرک��ز پژوهشهاي مجلس اعالم کرده هر  ۱۰درصد رش��د نرخ
ارز باعث افزايش دو درصدي نرخ تورم خواهد ش��د؛ در عين حال
در صورت کاهش يک ميليون بشکهاي صادرات نفت ايران ،رشد
اقتصادي به منفي دو درصد سقوط خواهد کرد.در اين گزارش آمده
استبازار ارزهاي خارجي ،طال و سکه ،خودرو و در نهايت بازار بورس
اوراق به��ادار از جمله مهمترين بازارهايي هس��تند که در ماههاي
اخير دچار التهاب ش��ده و قيمتها در اين بازارها با ش��يب زيادي
رو ب��ه افزايش بوده اند .عالوه بر اي��ن بازارها ،اخيرا قيمت برخي
کاالها و خدمات مصرفي خانوار مثل گوشت گوسفند ،گوشت مرغ،
برنج ،چاي ،دارو و  ...نيز افزايش يافته است.با اين حال نگاهي به
روند نرخ تورم اعالم ش��ده توسط بانک مرکزي و مرکز آمار نشان
ميدهد اين نرخ در خردادماه به ترتيب  ۹.۴و  ۸.۲درصد بوده که با
تلقي عموميمردم از تورم متفاوت است .در توجيه اين موضوع بايد
بيان داشت نرخ تورم ،متوسط افزايش قيمت کاالها و خدمات سبد
خانوار در  ۱۲ماه اخير اس��ت و حتي با وجود بروز شوک قيمتي در
تمام کاالهاي سبد خانوار ،تنها يک دوازدهم از اثر اين شوک قيمتي
در تورم ماه جاري منعکس ميش��ود ،در اين مواقع نرخ تورم نقطه
به نقطه ميتواند تطابق بيشتري با تلقي عمومياز نرخ تورم داشته
باشد.بررسي نرخ تورم نقطه به نقطه نشان ميدهد اين نرخ که در
فروردين ماه  ۱۳۹۷برابر  ۷.۹درصد بوده در خردادماه به  ۱۳.۷درصد
افزايش يافته است .اين افزايش به خصوص در برخي زيربخشها
که اتفاقا تاثير زيادي بر تلقي عمومياز تورم دارند بسيار قابل توجه
است .براي مثال شاخص قيمت خوراکيها و آشاميدنيها تنها در
خردادماه نسبت به ماه قبل  ۸.۸درصد رشد داشته است.
خروج تورم از کانال تک رقمي


بررسي شاخص قيمت توليدکننده نيز نشان از رشد قابل توجه اين
شاخص دارد .اين موارد نشان ميدهد هرچند نرخ تورم همچنان در
کانال تک رقميقرار دارد ،اما نگاهي به زيرش��اخصهاي شاخص
قيمت توليدکننده و مصرف کننده ،نشان از روند فزاينده تورم و خروج
از کانال تک رقميبراي برخي گروههاي کااليي و در نهايت براي
شاخص کل در آينده نزديک دارد.شوک عدم تاييد و خروج آمريکا
از برج��ام در کنار عوامل زمينهاي مثل حجم باالي نقدينگي ،عدم
تناس��ب رشد نقدينگي و نرخ تورم ،مشکالت و شکنندگي سيستم
بانکي و نرخهاي باالي سود بانکي ،رشد باالي بدهيهاي عمومي،
وابستگي به نفت ،وابستگي توليد به واردات واسطهاي و سرمايه اي،
عدم تناس��ب روابط اقتصادي بين المللي و سياست خارجي کشور،
فس��اد ،ضعف حاکميت قانون و تنزل سرمايه اجتماعي مهمترين
داليل تح��والت اخير در بازارهاي مختلف هس��تند.در واقع موارد
فوق از کانالهاي انتظ��ار افزايش تحريمها و تکرار تجربه قبلي و
تالش براي حفظ ارزش داراييها از سوي فعاالن اقتصادي ،افزايش
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مهر و تسبيحها را هم چينيها توليد ميکنند .الهوتي تاکيد کرد :
دولت به جاي ادغام  ،تجميع کرده اين در حالي است که بارها در
قانون تاکيد ش��ده دولت بايد در سطوح متخلف  15درصد کاهش
يابد متاسفانه اين پشت هم اندازيهاي دولت سبب شده که شاهد
باشيم سال قبل هزينههاي جاري دولت  250ميليارد تومان باشد و
امسال اين رقم به  271ميليارد تومان افزايش يابد .
حال حاضر دولت  ،مديريت است نه ساختار
الهوت��ي افزود  :مش��کل ح��ال حاضر دولت  ،مديريت اس��ت نه
ساختار  ،کشور داري اين نيست که وقتي رياست يک بخش از زير
مجموعههاي سازمان برنامه و بودجه ميگويد؛ نميتوان با رئيس
اين س��ازمان کارکنم ،به او بگوييم  ،ايرادي ندارد ترتيبي ميدهيم
که زير مجموعه رياس��ت جمهوري قرار بگيري  ،اين کشور داري
نيست .
وضعيت فعلي اقتصاد کشور حاصل ضعف عملکرد دولت


خروج س��رمايه از کشور ،افزايش تقاضاي سفته بازي ارز و کاهش
همکاري بانکهاي خارجي با ايران موجب افزايش نرخ ارز و در ادامه
افزايش التهاب در ساير بازارهاي دارايي شده اند.نرخ ارز از کانالهاي
مختلفي ميتواند بر تورم اثرگذار باش��د که مهمترين آنها افزايش
قيم��ت کاالهاي وارداتي مصرفي خانوار و افزايش قيمت کاالهاي
واس��طهاي و در نتيجه افزايش هزينههاي توليد است .برآوردهاي
مرکز پژوهشهاي مجلس نش��ان ميدهد ب��ه ازاي هر  ۱۰درصد
افزايش نرخ ارز ،نرخ تورم دو درصد رشد خواهد داشت .تحريمهاي
اقتص��ادي از کاناله��اي کاهش صادرات نف��ت ،کاهش صادرات
غيرنفتي و محدوديت واردات بر توليد و بخش حقيقي اقتصاد ايران
اثرگ��ذار خواهد بود.برآوردهاي مرکز پژوهشهاي مجلس نش��ان
ميدهد در صورت کاهش  ۵۰۰هزار بش��کهاي صادرات نفت ،رشد
اقتصادي س��ال  ۱۳۹۷برابر  ۰.۵درص��د و در صورت کاهش يک
ميليون بش��کهاي صادرات نفت اين رقم به منفي دو درصد خواهد
رسيد .البته اين شرايطي است که دولت هيچگونه سياست فعالي را
در مقابل شوکهاي فوق نداشته باشد.بررسيهاي مرکز پژوهشهاي
مجلس نشان ميدهد بخشهايي که بيشترين آسيب پذيري را در
شرايط تحريم و محدوديت واردات دارند عبارتند از :ساخت وسايل
نقليه موتوري ،تريلر و نيم تريلر ،ساخت ساير تجهيزات حمل و نقل،
ساخت مواد شيميايي و محصوالت شيميايي ،ساخت محصوالت از
الستيک و پالستيک و ساخت منسوجات .بخشهايي که وابستگي
باالي��ي ب��ه واردات دارند ،با اعم��ال تحريم و محدودي��ت واردات
با کاهش توان توليد بيش��تري در اقتصاد مواجه ميش��وند.در اين
خصوص آنچه اهميت مييابد اين است که بخشهايي در اولويت
سياستگذاري قرار گيرند که عالوه بر وابستگي کمتر به واردات ،از
پيوندهاي قويتر با ساير بخشهاي اقتصادي و لذا توانايي بيشتري
در ايج��اد تحرک در اقتصاد برخوردار باش��ند.در صورتي که امکان
جايگزيني واردات و تخصيص ارز در ش��رايط تحريم ميسر نباشد،
بايد بخشهايي در اولويت سياست گذاري قرار گيرند که دو ويژگي
مهم داشته باشند :نخست آنکه وابستگي کمتري به واردات داشته
باشند .دوم آنکه از پيوندهاي قوي و توانايي باال در ايجاد تحرک در
کل اقتصاد برخوردار باشند .بررسيهاي مرکز پژوهشهاي مجلس
نشان ميدهد بخشهايي که داراي دو مولفه فوق هستند به ترتيب
عبارتند از :ساخت محصوالت غذايي ،کشاورزي ،ساختمان ،ساخت
مبلمان ،دباغي و پرداخت چرم ،فلزات اساسي ،ساخت محصوالت
چوبي و س��اخت ساير محصوالت کاني غيرفلزي.بديهي است اگر

دولت سياستهاي مناسبي را بر فعال ساختن بخشهاي مزبور به
ويژه بخش مسکن در پيش بگيرد ،اثر کاهش صادرات نفت بر رشد
اقتصادي کمتر خواهد بود و کشور ميتواند آثار تحريم را خنثي کند
دولت کوچک نشده است


در همين راس��تا بهروز نعمتي س��خنگوي هيت رئيسه مجلس در
خص��وص موضوع تفکيک وزارتخانهه��ا در گفتگوي ويژه خبري
گفت :بخش بازرگاني و توس��عه تجارت موضوع مرتبطي با همه
آحاد اس��ت و نميتوانيم متولي آن را ب��ه تنهايي وزارت صنعت و
معدن معرفي کنيم ،زيرا جهاد کشاورزي هم از اين بين نفع ميبرد،
اما به عنوان سياستگذار نيازمند مجموعهاي هستيم که کارهاي ما
را انجام و سياس��ت گذاري در بخش تجارت را به درس��تي انجام
دهد اگر تفکيک وزارتخانهها در صحن مجلس راي ميآورد حتما
رويکرد صادرات محوري داشت و به اينگونه توليد داخل هم تقويت
ميش��د.به گزاش تس��نيم ،وي ادامه داد :در دولت کوچک سازي
انجام نش��ده و تعداد ساختمانها همان قبليهاست ،نفرات و افراد
هم همانند سابق است قبال پنج معاونت به چشم ميخورد ،اما حاال
در هر وزارت خانه حدود  10معاون ديده ميشود هيچ اتفاقي براي
کوچک سازي دولت رخ نداده است.نعمتي گفت :ادغام وزارتخانهها
به چابک س��ازي دولت کمک نکرده است متاسفانه وقتي وزير ما
نگاه بازرگاني چي بودن دارد همه چيز به س��مت بازرگاني ش��دن
م��يرود يا وقتي وزي��ر نگاهش به صنعت و معدن باش��د بخش
بازرگاني کل فراموش ميشود.
سياستگذاري نياز به وجود وزارتخانه ندارد


مه��رداد الهوت��ي اف��زود  :وظيف��ه وزارتخانه راه و شهرس��ازي،
سياستگذاري در بخش مس��کن و شهرسازي است ،اين در حالي
اس��ت که در بخش شهر سازي  ،شهرداريها هستند و در بخش
مسکن هم ديگر قرار نيست دولت اقدام به ساخت مسکن کند به
دليل کوچک سازي و حذف کارهاي اضافي است که ادغامها انجام
ميشود .او ادامه داد  :در کشورهاي پيشرفته امروز يک معاون توليد
و يک معاون تجارت وجود دارد و خبري از وزارتخانه نيس��ت قرار
بود نگاه به واردات را کاهش دهيم اما دولت در ش��رايط پر مشکل
کنوني باز هم رويکرد واردات محور دارد توليد کنندگان ما فقط با
 30درصد توان توليد  ،کار ميکنند اين در حالي است که در بحث
تحريم هنوز اتفاق تازهاي نيفتاده است ولي کار به جايي رسيده که

س��يد حسين افضلي نماينده مردم اقليد و عضو کميسيون عمران
مجل��س نيز در گفتگو با «عصر ايرانيان» گفت :در رابطه با بحث
گراني مختلفي که در بخشهاي مختلف خصوص ًا بازار ارز و سکه
اتفاق افتاده اس��ت ،عم ً
ال در بين عرضه و تقاضا رخداد بزرگي رخ
نداده اس��ت .شيوه عملکرد دولت در سالهاي مختلف بهگونهاي
بوده که اعتماد عموميرا خدش��هدار کرده و اين موضوع را جدي
نگرفتهايم.افضل��ي افزود :در بحث برجام عم� ً
لا بهجز چند مورد
گشايش خاصي صورت نگرفت و بسياري از تحريمهايي که قبل
از برجام وجود داش��ت بعد از آنهم وجود داش��ت ،ضعف عملکرد
باع��ث مردم به خروج امريکا از برجام واکنش نش��ان دهند وضع
ي
موج��ود به وجود بيايد.وي تصريح ک��رد :ميتوان اعتماد عموم 
را ب��ه جامعه بازگرداند فقط بايد م��ردم برخورد قاطع با خاطيان و
مفس��دان اقتصادي را ببينند و اين همکاري بين  3قوه در کشور
را ميطلبد .اوضاع پيشآم��ده در اقتصاد حاصل مديريت ضعيف
تيم مديريتي اس��ت که ميتوان گفت قوي عمل نکردند.نماينده
م��ردم اقليد تأکيد ک��رد :انتظار مردم و مجل��س اين بود که يک
تحول را در اقتصاد کش��ور در راستاي حل مشکالت ببينند .اما نه
مجلس و نه مردم چيزي را نميبينند چراکه خيلي بيشتر از اين در
مديريت اقتصادي کشور بايد قوي عمل ميشد.افضلي يادآور شد:
مجلس در تمام دوران اين دولت و خصوص ًا  2سال گذشته هميشه
روند حمايتي از دولت داش��ته است و اين انتظار از دولت است که
سريع ًا تيم اقتصادي و درنتيجه اقتصاد کشور را متحول کند.و اگر
دول��ت تيم اقتصادي خود را ترميم نکند و به همين صورت بدون
ارائه طرحي مقول و راهبردي براي اقتصاد به کار خود ادامه دهد،
بهاحتمالزياد تيم اقتصادي دولت در مجلس مورد اس��تيضاح قرار
خواهند گرفت.
بر اس��اس اين گ��زارش ،مجموعه اين اتفاقات در ش��رايطي رقم
ميخورد که به نظر ميرسد باالترين مقام دولت تدبير و اميد هنوز
هم فرصت دارد و ميتواند کليدهايي از جمله مبارزه با اخاللگران
و مفسدان اقتصادي و انتشار نام و مجازات آنها ،استفاده از ظرفيت
همه گرايش��ات حزبي و اختالف نگاه و س��ليقهها در راستاي حل
مشکالت کش��ور ،اجراي دقيق و درست سياست خصوصيسازي
و ميدان دادن به بخش خصوصي ،استفاده از رسانه و بکارگيري از
ظرفيتهاي موجود در اين زمينه در راس��تاي حل مشکالت مردم
بويژه معضالت اقتصادي ،جايگزيني جوانان پرانگيزه و توانمند کشور
بجاي بازنشستگان ،کنار زدن افراد دو و چند تابعيتي از بدنه دولت،
حمايت از تولي��د و توان داخلي ،جلوگيري از فرار مالياتي و  ...را از
جيب خود درآورده و براي رفع مشکالت مردم به ويژه در خصوص
مسائل اقتصادي و بازگشت اميد به جامعه از آنها استفاده کند.

مديرعاملمپنا:

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران:

آمادهايمتوسعهمیداننفتی«منصوري»رابهتنهاييبهعهدهبگيريم

قيمت آب براي مشترکان پرمصرف تا ۱۵درصد افزايش يافت

مديرعامل مپنا گف��ت :آمادگي داريم
ب��ه تنهايي کار توس��عه مي��دان نفتی
منص��وري را آغ��از کني��م و هر زمان
که ش��رکت پرتامينا آمد ،ميتوانيم در
کنار هم کار را ادامه دهيم.عباس علي
آبادي در گفتگو با ايلنا ،درباره آخرين
وضعي��ت تفاهمنام��ه مپنا با ش��رکت
مل��ي نفت براي توس��عه ميدان نفتی
منصوري اظهار داشت :ما با پرتاميناي
اندونزي به طور مشترک براي توسعه
اين ميدان ورود کرديم ،قرارداد آن نيز
آماده امضا ش��د ،اما اين شرکت بعد از
ماجراي خروج ترامپ از برجام از ادامه
کار منصرف ش��د.وي افزود :در حال
حاضر ما آمادگي داريم که به تنهايي
کار را آغ��از کني��م و هر زمان که اين
شرکت آمد ،ميتوانيم در کنار هم کار
را ادامه دهيم ،ما پيشنهاد مکتوب خود
را نيز به وزارت نفت دادهايم.مديرعامل

گروه مپنا گفت :غير از منصوري براي
ميادين آب تيمور و کرنج و پارسي نيز
پيشنهادات خود را به وزارت نفت داده
و  NDPتهي��ه کردهايم ،اما هنوز به
قرارداد نرسيدهاند.وي با بيان اينکه ما
آمادگي سرمايه گزاري در پتروشيميرا
ني��ز داريم ،تصريح کرد :نفت و انرژي
در کش��ور ما بس��يار پراهميت است و
ما به عنوان يک بنگاه ،س��رمايههايي
ک��ه داريم متعل��ق به همين کش��ور

اس��ت و ميخواهي��م در اين صنعت
س��رمايه گ��ذاري کنيم.عل��ي آبادي
خاطرنش��ان کرد :ما  15ه��زار کارگر
به طور مس��تقيم و نزديک  150هزار
نفر به طور غيرمس��تقيم داريم که در
کل صنعت جزء همکاران ما هس��تند،
اي��ن ظرفي��ت بايد به وي��ژه در حوزه
انرژي در خدمت کش��ور باش��د ،ما تا
امروز هم��کاري خوبي با وزارات نفت
داش��تهايم اما هنوز ت��ا جايي که بايد
باش��يم فاصله داريم.ايران به شرکت
دولتي نف��ت و گاز اندونزي (پرتامينا)
ت��ا اوايل ماه مه مي�لادي مهلت داده
بود تا قرارداد توسعه ميدان منصوري
ايران را نهايي کند.در اين توافق ،قرار
بود اين شرکت اندونزيايي بيش از ۸۰
درصد س��هم اين پ��روژه را در اختيار
داش��ته باش��د و بقيه سهم هم نصيب
شريک ايراني شود.

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان
تهران گفت :براس��اس مصوبه شوراي
شهر تهران ،قيمت آب براي مشترکان
پرمصرف بين  ۱۰تا  ۱۵درصد افزايش
يافت که تا س��ه  -چه��ار ماه آينده اين
مصوبه اجرايي خواهد ش��د.محمدرضا
بختياري در گفتگو با ايسنا ،ضمن اعالم
اين خب��ر ،با بيان اينکه افزايش قيمت
مشترکان پرمصرف در بخش خانگي زياد
نبوده عنوان کرد :قيمت آب پرمصرفها
تنها  ۸۲تومان در هر مترمکعب افزايش
يافته که ب��ه عبارتي اين افزايش حدود
 ۱۰۰۰توم��ان در هر ماه ميش��ود.وي
با بي��ان اينکه کل افزايش قيمت يک
واحد مس��کوني در طول يک ماه حدود
 ۱۰۰۰توم��ان خواهد ش��د ،گفت :اين
در ش��رايطي است که پرمصرفها بايد
 ۲۰۰۰تومان اضافهت��ر پرداخت کنند،
يعني بايد گفت ک��ه افزايش قيمت به

ميزان بس��يار کميصورت گرفته است.
بختياري با تاکيد بر اينکه اين مصوبه
بايد به تاييد فرمانداري نيز برسد ،اظهار
کرد :پيشبيني ميش��ود که اجراي اين
برنامه در ماههاي آينده باشد ،اما بايد به
اين مس��اله توجه کرد که قيمت آب در
تهران منطقي نيست.به گفته بختياري،
هر بط��ري آب معدن��ي  ۱۰۰۰تومان
فروخته ميش��ود ،در حالي که براي هر
ليتر آب تنها ش��ش ريال از مش��ترکان

دريافت ميشود و اين در شرايطي است
که کيفيت آب ش��رب تهران به مراتب
از آب معدن��ي باالتر اس��ت.مديرعامل
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان تهران
ادامه داد :قيمت تمام ش��ده آب در شهر
تهران حدود  ۱۲۰۰تومان است در حالي
که به طور ميانگين  ۶۰۰تومان از مردم
دريافت ميش��ود ک��ه در مناطق پايين
ش��هر  ۴۰۰تومان و در مناطق ش��مال
تهران اين عدد  ۹۰۰تومان اس��ت.وي
تصريح کرد :با توجه به اينکه تهران و
به عبارت بهتر کشور شرايط بحراني را
در منابع آب س��پري ميکند الزم است
که مشترکان به مساله مديريت مصرف
توجه داشته باشند.بختياري مشترکاني
را که ب��االي  ۳۰مترمکعب در ماه آب
مصرف ميکنند را مشترکان پرمصرف
خواند و ادامه داد ۸۰ :درصد مردم زير ۲۰
مترمکعب آب مصرف ميکنند.

مانور رسانهاي عربستان درباره توقف ارسال نفت از تنگه باب المندب

عربس��تانيها با ايج��اد مانور رس��انهاي عليه حوثيها
و انتش��ار خبر دروغ ارس��ال نکردن نفت از تنگه باب
المندب به دنبال برانگيختن واکنش جهاني نسبت به
بستن ديگر تنگههاي حساس دنيا ازجمله تنگه هرمز
بودند.به گزارش فارس ،عربستان چند روزي است که
اعالم کرده اس��ت که اجازه رفت و آمد نفتکشهايش
را از تنگ��ه بابالمن��دب نميدهد.به گفته مس��ئوالن
صنعت نفت عربستان س��عودي اين تصميم در جهت
حفظ ايمني کش��تيها و خدمه آنها اتخاذ ش��ده است.
عربستان علت اين تصمي م را حمله ادعايي به دو تانکر
نفتکش در تنگه باب المندب اعالم کرده است.هرچند
که برخي از رسانههاي خارجي اعالم کردهاند آنچه که
مورد حمله قرار گرفته اس��ت تانکرهاي نفتکش نبوده
بلکه کشتيهاي نظاميمتعلق به عربستان سعودي و
ائتالف آنها در درياي سرخ بوده است و عربستان سعي
دارد اي��ن موضوع را مخفي نگ��ه دارد.قيمت نفت بعد
از اين تصميم عربس��تان تنها چند سنت افزايش يافت
هرچند انتظار ميرفت که قيمت نفت با متوقف کردن
ص��ادرات نفت از طريق تنگه ب��اب المندب که جزو 4
تنگه مهم اقتصادي و استراتژيک در دنيا است ،حداقل
چند دالري افزايش يابد اما اين اتفاق رخ نداد.بنابراين
ظاهرا عربستان س��عي کرده است با شايعه پراکني در
خص��وص متوقف کردن ص��ادرات نفت خود از طريق
تنگه ب��اب المندب ،جامعه جهاني را نس��بت اقدامات
گروه انصارا ...حساس کند.بررسي رسانههاي همسو با

ریاض به دنبال باالبردن هزینه بستن تنگه هرمز

عربستان نش��ان ميدهد عربستان تا حد بسيار زيادي
در اين زمينه موفق بوده و توانس��ته اس��ت اين جنگ
فيزيکي را به رس��انهها کش��انده و کارشناسان انرژي
را با خود همس��و کند.برخي از اين کارشناس��ان مانند
الديسلوف جانييک اعالم کردهاند نفت بايد از منازعات
سياسي دور باشد و براي کساني که نفتکشها را تهديد
ميکنند جرائم بين المللي سنگيني وضع شود زيرا اگر
نفت و انرژي تهديد ش��ود امنيت اقتصادي دنيا تهديد
ميشود.همچنين ردولف هوبر محقق بازار انرژي اعالم
کرده است حمله به نفتکشهاي عربستاني بايد توسط
جامعه جهاني محکوم شود.در غير اين صورت ممکن
است يمنيها دوباره اين کار را تکرار کنند.
باب المندب کجاست؟

باب المندب تنگه باريکي اس��ت که درياي سرخ را از
اقيانوس هند جدا ميکند.اين تنگه در شمال شرق يمن
واقع شده و در جنوب غرب اين تنگه کشورهاي کوچکي
ازجمله جيبوتي و اريتره قرار گرفتهاند.اين تنگه داراي دو
کانال براي عبور کشتيها است که کانال بزرگتر براي
شناورهاي بزرگ و کانال ديگر براي تردد کشتيهاي
کوچک در نظر گرفته شده است.بايد گفت درياي سرخ،
تنها مسير تجاري مستقيم ميان مديترانه و آسيا است.
کش��تيهاي حامل کاال و بهويژه نفت براي تردد ميان
اروپا و آس��يا از اين تنگه و کانال سوئز عبور ميکنند.
نفتکشه��اي حامل نفت خاورميانه نيز براي انتقال به

اروپا و اياالتمتحده بايد از باب المندب عبورکنند.اداره
اطالعات انرژي اياالتمتحده در سال  2016ميالدي
تخمي��ن زده بود که روزانه  4.8ميليون بش��که نفت و
فرآوردهه��اي نفتي از باب المندب عب��ور ميکند2.8.
ميليون بش��که از اين نفت خام روان��ه پايانههاي اروپا
ش��ده و  2ميليون بش��که ديگر در جهت مخالف روانه
آسيا ميشود.عربستانيها پيش از اين جنجال رسانهاي
اعالم کرده بودند روزانه  600هزار بش��که نفت خام از
پايانههاي اين کش��ور براي صدور به اروپا و آمريکاي
شمالي از تنگه باب المندب عبور ميکند.نفتکشهاي
بارگيري شده از درياي سرخ به مقصد اروپا و آمريکاي
ش��مالي ميتوانند با عبور از جنوب آفريقا ،اين تنگه را
دور بزنند.ت��ردد از بندر فجيره در انتهاي خليجفارس تا
هوستون در آمريکا با عبور از دماغه اميد نيک در جنوب
آفريقا  2660مايل دريايي و يا  28درصد دورتر خواهد
شد.فاصله فجيره تا بندر روتردام هلند نيز  4800مايل

دريايي و يا  78درصد دورتر ميشود.به عبارت سادهتر،
عربس��تان امکان دور زدن تنگ��ه بابالمندب را براي
رس��اندن نفت به بازارهاي مصرف خواهد داشت.مسير
تردد نفتکشهاي عربستاني به بندر آگوستاي ايتاليا با
عبور از جنوب آفريقا به  10860مايل دريايي رس��يده
و س��ه برابر دورتر خواهد ش��د.اين افزايش مسافت به
رشد هزينههاي سوخت و کشتيراني افزوده و بر زمان
تحوي��ل و کيفيت محمولهها نيز تأثي��ر ميگذارد.يک
تانکر عربستاني براي رسيدن به بندر روتردام و از طريق
باب المندب و کانال سوئز  22روز در راه خواهد بود.اما با
عبور از جنوب آفريقا زمان پيمايش تانکرها به  39روز
افزايش مييابد.با اين شرايط عربستاني که در گذشته
نيز نش��ان داده حاضر اس��ت خطرات احتمالي را براي
عبور نفتکشهايش از محلهاي پرمناقش��ه خريداري
کند و مسير دورتر را انتخاب نکند ،هرگز به دنبال دور
زدن اين تنگه و انتخاب مسير دور تر نخواهد بود.
بر خالف بابالمندب ،هرمز را نميشود دور زد

اما موضوع درخصوص تنگ��ه هرمز کامال متفاوت با
تنگه باب المندب اس��ت زيرا هرمز تنها مسير اتصال
خليج ف��ارس به درياي هند و اقيانوس عمان اس��ت.
باريکترين بخش تنگه هرمز تنها  ۵۴کيلومتر وسعت
دارد که از ش��مال به خاک ايران و از جنوب به عمان
وصل ميشود.با احتساب قلمرو آبي دو کشور ايران و
عمان ،عمال عرض آبهاي آزاد کش��تيراني اين تنگه

به  ۱۰کيلومتر تنزل مييابد.به اين ترتيب ،روزانه بيش
از  ۱۵ميليون بش��که نفت ميبايس��ت با گذر از تنگه
هرمز راهي بازارهاي جهان شود.تانکرهاي حامل نفت
کش��ورهاي عربستان س��عودي ،عراق ،ايران ،کويت،
قط��ر ،بحرين و امارات متحده عرب��ي تنها با عبور از
اي��ن تنگه ميتوانند محموله خود را به آمريکا ،اروپاي
غربي و بهويژه به بازارهاي چين ،ژاپن و هند برسانند.
اهميت اس��تراتژيک تنگه هرمز ب��ه اختالفات مرزي
اي��ران و ام��ارات متحده عربي بر س��ر مالکيت جزاير
ابوموس��ي ،تنب ب��زرگ و کوچک دامن زده اس��ت.از
جانب ديگر ،جامعه بينالملل نيز بر آزادي کش��تيراني
در اين منطقه نظارت دارد.اياالت متحده آمريکا نيز با
حضور گسترده نظاميخود ،از آزادي کشتيراني و حمل
نفت منطقه به بازارهاي جهاني دفاع ميکند.لولههاي
انتق��ال نفت امارات متحده عربي ب��ه درياي عمان و
لولههاي انتقال نفت عربستان سعودي به درياي سرخ
نيز در موقعيتي نيستند که بتوانند همچون جايگزيني
براي حمل نفت از طريق تنگه هرمز مورد بهرهبرداري
قرار گيرند.بنابراين به نظر ميرسد عربستان در صورت
بسته شدن تنگه هرمز راه جايگزيني براي ارسال نفت
خام به کش��ورهاي شرق آس��يا نداشته باشد.به همين
دليل برخي کارشناس��ان و ناظران بازار نفت معتقدند
عربستان با ايجاد اين مانور رسانهاي عليه انصارا ...به
دنبال اين اس��ت که هزينه بس��تن تنگه هرمز توسط
ايران را باال ببرد.
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اخبار
توييتهاي ترامپ درباره قيمت نفت،
نتيجه معکوس دارد

نماين��ده اي��ران در اوپک خط��اب به ترامپ
گفت :توييت کردن درباره قيمت نفت را تمام
کن.اين توييتها قيمتها را ده دالر افزايش
داده است.به گزارش ايلنا به نقل از ديليتايمز،
حس��ين کاظم پور اردبيلي نماين��ده ايران در
س��ازمان اوپک از ترامپ خواسته که توييت
کردن درباره قيمت نفت را متوقف کند.نماينده
ايران در اوپک گفت��ه که ترامپ بايد توييت
کردن و درخواس��ت پايين آمدن قيمت نفت
را تمام کند؛ چراکه تاثي��ر معکوس دارد.وي
به ترامپ گفت« :لطفا بسکن.با توييتهاي
ت نفت ،قيمتها
دائميو ناشايست درباره قيم 
ده دالر ب��اال رفته است».براس��اس گزارش
اين رس��انه آمريکايي ،ترامپ بارها خواستار
کاهش قيمت نفت از کشورهاي توليدکننده
نفت اوپک ش��ده است.رييسجمهور آمريکا
روز چهارشنبه در توييتر خود نوشت« :اوپک
کمکهاي کميميکند.آنها عامل باالرفتن
قيمت نفت هستند».تهران باال رفتن قيمتها
را ناش��ي از تحريمهاي آمريکا عليه ونزوئال
و خودش ميداند.اعضاي اوپک ماه گذش��ته
توليدشان را يک ميليون بشکه در روز افزايش
دادند تا به کاهش قيمت نفت کمک کنند.
انتشار  ۶۰۰میلیارد تومان
اوراق مشارکت راهداری

س��ازمان راهداري و حم��ل و نقل جادهاي با
موافقت شوراي اقتصاد براي تأمين هزينههاي
نگه��داري راهها ۶۰۰ ،ميلي��ارد تومان اوراق
مشارکت منتش��ر ميکند.به گزارش مهر ،با
موافقت شوراي اقتصاد و ابالغ سازمان برنامه
و بودجه ،وزارت راه و شهرس��ازي با عامليت
سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي مجاز
ش��د براي حفظ و نگهداري راههاي شرياني
کشور ،اوراق مشارکت ريالي منتشر و عرضه
کند .بر اساس اين مصوبه ،سازمان راهداري
ميتواند تا سقف  ۶۰۰ميليارد تومان به انتشار
اوراق مش��ارکت صرفا براي «ارتقاي ايمني
جادههاي کش��ور»« ،بهبود رويههاي راهها»
و «اجراي طرحهاي ايمن سازي و نگهداري
راههاي شرياني کشور» اقدام کند.همچنين
اين شورا ،سازمان راهداري را مکلف کرده تا
بازپرداخت سودهاي علي الحساب ،کارمزد و
ساير تامین کنند.
واکنش بانک مرکزي به
ي قيمت ارز و سکه
رکوردشکن 

بانک مرک��زي در واکنش به رکوردش��کني
اينروزهاي قيمت ارز و سکه ،تحوالت اخير
در ب��ازار ارز و ط�لا را «غير عادي» توصيف
ک��رد .به گ��زارش تس��نیم ،بان��ک مرکزي
جمهوري اسالميايران در خصوص تحوالت
ب��ازار ارز و طال اطالعيهاي صادر کرد که به
ش��رح زير اس��ت« :تحوالت اخير در بازار ارز
و طال که عمدتا ناش��ي از توطئه دشمنان و
در راس��تاي ايجاد التهاب در اقتصاد و سلب
آرامش رواني از مردم اس��ت به دقت زير نظر
اس��ت.تحوالت غيرعادي اخير در بازار ارز و
طال تناسبي با واقعيات اقتصادي و توان ارزي
کشور ندارد.برنامههاي مقتضي و رويکردهاي
جديد برنامه اعالميرئيس کل جديد در دست
تهيه است که ظرف روزهاي آينده عملياتي و
اطالعرساني الزم را در اين خصوص به عمل
خواهد آمد».
برگزارياختتاميه«راهکارهايمعمارانه
براي عبور از بحران»

آيين اختتاميه مسابقه
معم��اري زيس��تا با
عن��وان «راهکارهاي
معمارانه ب��راي عبور
از بحران» برگزار شد
و از خالقان طرحهاي برتر تقدير و تجليل به
عمل آمد.اختتاميه با حضور نمايندگان وزارت
راه وبا تجليل از نفرات برتر ،به ترتيب آقايان
بهداد حي��دري کاوکان��ي  ،عليرضا مترقب
جعفرپور و حميدرضا مجنوني ،محمدحس��ن
ف��روزان ف��ر و نکيس��ا حائري ب��ه صورت
مشترک رتبه اول تا س��وم را کسب کردند..
محمود صداقت نيز در اين مراسم گفت :وجه
امتياز ش��رکتهاي توليدي و صنعتي موفق
کشور ،ايجاد بستر مناس��ب براي استفاده از
فارغ التحصيالن دانش��گاهي در كنار تجربه
بزرگان آن صنعت اس��ت.مديرعامل شركت
ويستابست خواستار صبوري و مديريت الزم
از سوي مديران واحدهاي صنعتي کشور براي
به فعليت رساندن آموزهها و فعاليتهاي قشر
جوان تحصيل کرده و دانش��گاهي در مسير
توليد و صنعت شد .عضو انجمن توليدکنندگان
پروفيل يو.پي.وي.سي با بيان اينکه «کيفيت
در خون ماست و وجدان کرده ايم» ،تصريح
کرد :چنانچه ب��ه دنبال کيفيت و افزايش آن
هس��تيم ،بايد بگويم که دلي��ل اين موضوع
کسب بازار بيشتر نيست .صداقت با تقاضا از
مسئوالن سازمان مديريت بحران کشور براي
بررسي جدي طرحهاي معماران جوان کشور،
تاکيد کرد :از مس��ئوالن ،معم��اران و داوران
مسابقه معماري زيستا نيز درخواست ميکنم
که موضوع «راهکارهاي معمارانه براي عبور
از بحران زلزله تهران» را رها نکنند .

