جانبه ايران،روسيه و ترکيه براي حذف دالر

توافقات بانکي سه
گروه اقتصادی :رئيس کل بانک مرکزي گفت :به صرافيها مجوز
دادهايم که خودشان ارز به کشور وارد کنند ،از امروز هم به صورت
گس��ترده اين کار آغاز شده است.به گزارش مهر ،عبدالناصر همتي
رئيس کل بانک مرکزي در حاش��يه جلس��ه کميس��يون اقتصادي
مجلس ش��وراي اس�لاميدر جمع خبرن��گاران اظهار داش��ت :ارز
صادرکنندگان غيرنفتي با متوسط قيمت حدود  ۹۰۰۰تومان در هر
يورو در اختيار واردکنندگان قرار گرفته است؛ نزديک به  ۲.۵ميليارد
دالر نيز ظرف يک ماه گذشته ارز براي واردات کاالهاي ضروري،
اساسي و مواد اوليه کارخانجات تهيه کردهايم و اين روند ادامه دارد.
وي با بيان اينکه من يکبار گفتم ذخاير ارزي بانک مرکزي ناموس
بانک مرکزي است ،گفت :درواقع ذخاير ارزي بانک مرکزي متعلق
به ملت ايران است و ما به هيچوجه مجاز نيستيم که اين ذخاير را
تضعيف کنيم .خوشبختانه ظرف يک الي دو ماه گذشته که در خدمت
مردم در بانک مرکزي بوده ام ،ذخاير بانک مرکزي به صورت قابل
توجهي تقويت شد.همتي با بيان اينکه معتقدم ذخاير بانک مرکزي
بايد تقويت ش��ود و براي تأمين نيازهاي اساسي کشور کافي باشد،
اظهار داش��ت :بنده نگفتهام که س��اير منابع بانک مرکزي از جمله
منابع ارزي جاري بانک مرکزي که از طريق صادرات نفت به دست
ميآيد و همچنين منابع ارزي که صادرکنندگان غيرنفتي در اختيار
سامانه «نيما» قرار ميدهند ،در بازار وارد نميشود؛ اينگونه نيست،
حتما به بازار وارد ميش��ود .اين برداشت از صحبتهاي من اشتباه
بود.رئي��س کل بانک مرکزي ادام��ه داد :بانک مرکزي در بازار ارز
دخالت خواهد کرد و اين دخالت موجب روند کاهنده در نرخ ارز در
بازار شده است.وي افزود :من هيچگاه در مورد اينکه نرخ ارز زياد يا
کم ميشود ،هيچگاه صحبت نکردهام اما اين ريسک در بازار وجود
دارد و م��ردم بايد به اين ريس��ک توجه کنند .معتقدم وظيفه بانک
مرکزي تأمين نيازهاي واقعي مردم در بازار صرافيهاس��ت .اين را
وظيفه خود ميدانيم و حتم ًا اين نيازها تأمين خواهد شد و تمهيداتي
معاون دادستان تهران در قرائت کيفرخواست وحيد مظلومين معروف
به سلطان سکه به شرح اقدامات وي در نوسانات بازار ارز و سکه در
س��الهاي  ۹۲ ،۷۱و  ۹۶پرداخت .مرتضي تورک در نخستين جلسه
محاکمه وحيد مظلومين معروف به سلطان سکه و باند وي در شعبه
دوم رسيدگي به پروندههاي اخالل گران اقتصادي اخير که به رياست
قاضي س��يداحمد زرگر در دادگاه انقالب برگزار ش��د ،اظهار کرد :از
همان روزهاي پيروزي انقالب ،دشمنان انقالب براي به زانو درآوردن
و شکس��ت ملت از هيچ اقداميفروگذار نکردند .سرپرست دادسراي
جرائم پولي و بانکي به نحوه فعاليت وحيد مظلومين سردسته اين باند
و اعضاي آن پرداخت و گفت :وحيد مظلومين فرزند حبيب اهلل متولد
 1341فردي است که سالها در بازار ارز و سکه تهران فعاليت داشته
و در س��ال  71نيز که بازار س��که و ارز با التهاب مواجه شد به عنوان
يکي از عوامل دخيل در اين اخالل بازداشت ميشود و مدتي نيز در
بازداش��ت ميماند.وي گفت :به حکايت پروندهاي که در آن زمان در
شعبه  3بازپرسي دادسراي ناحيه  22تشکيل شده بود ،وحيد مظلومين
در تاريخ  21مهر  1391در حال خروج غيرقانوني و فرار از کشور در

را به داخل کش��ور انتقال دهند.همتي اظهار داش��ت :رئيسجمهور
تأکي��د کردند که اگر اين صادرکنندگان در وارد کردن ارزش��ان به
کشور تأخير کنند ،با آنها برخورد خواهيم کرد .نظام ،بانک مرکزي
و دولت به هيچوجه از اين موضوع نميگذرد و کوتاه نميآيد.رئيس
کل بانک مرکزي گف��ت :صادرکنندگان غيرنفتي نيز بايد ارز خود
را به کش��ور بياورند .ديروز به گمرک بخش��نامهاي ارائه داديم که
پيمانسپاري ارزي ضروري است و همه صادرکنندگان بايد در زمان
ص��ادرات ،تعهد پيمان ارزي را امض��ا کنند و تعهد بدهند که ارز را
ظرف دو ماه به کش��ور بازگردانند.وي اف��زود :قيمت ارز هماکنون
ب��راي صادرکنندگان خيلي ب ه صرفه اس��ت؛ بنابراين بايد اين افراد
ارز حاصل از صادرات را به کش��ور وارد کنند و اجازه دهند واردات،
صادرات و تأمين ارز به خوبي انجام شود.

 ۶طرح ايراني در دست تزارها


سال گذش��ته ايران چهار تفاهمنامه با شرکت گازپروم روسيه در
صنعت نفت امضا کرد.يکي از اين تفاهمنامهها  ۲۲آذرماه س��ال
گذشته ميان وزارت نفت ايران و شرکت گازپروم روسيه به منظور
مطالعه طرح احداث ال.ان.جي (گاز مايع) به امضا رس��يد.به گفته
وزير نفت براساس اين تفاهمنامه گازپروم حداکثر شش ماه فرصت
داشت تا مطالعات مالي و فني خود را انجام و پيشنهاد خود را براي
مشارکت سهميو سرمايهاي در اين کارخانه ارائه بدهد.
 -۱ايران ال.ان.جي
کارخان��ه اي��ران ال ان جي با ظرفيت ح��دود  ۱۰ميليون تن در
س��ال نيمه تمام اس��ت و در ص��ورت تکميل و به��ره برداري و
همچنين افزايش توليد ،اين ظرفيت به  ۲۱ميليون تن در س��ال
قابل ارتقاء اس��ت.حضور روسها در صنعت نفت و گاز ايران به
همين يک پروژه ختم نميشود.ايران تفاهمنامههاي ديگري نيز
با اين شرکت روسي امضا کرده است که مربوط به  ۴حوزه گازي
ش��امل ميدان گازي کيش ،پارس شمالي ،فرزاد آ و ب است.طي
اي��ن تفاهمنامهها قرار بود تا گازپروم پس از بررس��ي و تجزيه و
تحليل ،شرايط حضور و نوع مشارکت خود را اعالم کند.در همين
راس��تا چندي پيش ،ويتالي مارکلوف ،معاون شرکت گازپروم در
ي��ک کنفرانس مطبوعاتي گفته بود که اين ش��رکت قصد دارد،
اسناد براي مشارکت در طرحهاي بهرهبرداري از  ۴حوزه گازي در
ايران شامل کيش ،پارس جنوبي ،فرزاد آ و فرزاد ب را آماده کند.
وي افزود :با طرف ايراني درباره مشارکت در اين  ۴طرح مذاکره
ميکنيم و پس از تجزيه و تحليل ،ش��رايط مشارکت را بررسي
با وجود اظهارات صریح و اتمام حجت تصمیمگیران
حاکمیتی برای مس��دود ش��دن دسترس��ی هاتگرام
و تلگ��رام طالیی به تلگرام ،اما ش��رکت دانش��بنیان
توس��عه دهنده این دو بس��تر حاضر به تبعیت نشد و
همچنان فیلترینگ کش��ور به شکل ناعادالنه و البته
قانونی! دور زده میش��ود .به گزارش تسنیم ،در حالیکه
فعالیت بدون فیلتر نسخههای فارسی تلگرام از جمله
«هاتگرام» و «تلگرام طالیی» که حکم فیلترش��کن
را ب��رای پیامرس��ان «تلگ��رام» دارند باید براس��اس
اظه��ارات قبلی دبیر ش��ورای عالی فض��ای مجازی
نیمه ش��هریور ماه جاری مسدود میش��د اما اظهارات
مدیر عامل پیامرس��ان «آیگپ» به تحقق پیوس��ت.
ابوالحس��ن فیروزآب��ادی؛ دبیر ش��ورای عالی فضای
مجازی نیز بعد از آن (مرداد ماه) امسال خبر از آخرین
مهلت برای فعالیت بدون فیلتر نس��خههای فارس��ی
تلگ��رام داد و گف��ت :آخرین مهلتی که ب��ه هاتگرام
آمادگی یک شرکت تولید لوازم خانگی
برای افزایش تولید و عرضه مستقیم

یک شرکت تولید لوازم خانگی داخلی با ارسال نامهای به
وزیر صنعت اعالم کرد :در صورت حمایت از این شرکت
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اخبار
اوپک و متحدانش افزايش توليد نفت
را سهميه بندي ميکنند؟

جزئيات پيمان پولي دوجانبه با روسيه و ترکيه

انديشيده شده است که اين کار از طريق بانکها و صرافيها انجام
ش��ود.همتي تأکيد کرد :به صرافيها مجوز دادهايم که خودشان ارز
به کش��ور وارد کنند ،بنابراين صرافيه��ا مجازند که ارز کاغذي را
به کش��ور وارد کنند .از امروز هم به صورت گس��ترده اين کار آغاز
ش��ده اس��ت.رئيس کل بانک مرکزي تصريح ک��رد :عالوه بر اين
اجازه دادهايم بخش��ي از ارز حاصل از ص��ادرات که صادرکنندگان
در س��امانه نيما وارد ميکنند ،از طريق اسکناس وارد کشور شده و
تحت نظارت بانک مرکزي عرضه ش��ود.وي ابراز اميدواري کرد با
حمايت و کمک مردم ،مش��کالت ارزي کشور حل شود.همتي در
ادامه گفت :دش��من تالش دارد تا ما را تحت فش��ار قرار دهد .به

گفته مقام معظم رهبري تنها جنگ اقتصادي نيس��ت ،بلکه جنگ
روان��ي و تبليغاتي هم هس��ت.رئيس کل بانک مرک��زي ادامه داد:
مردم پيروز اين ميدان خواهند بود و خدمتگزارانش��ان در سيس��تم
اقتصادي و بانک مرکزي آماده هستند تا به مردم خدمت کنند.وي
در پاسخ به س��ؤالي مبني بر اينکه برخي صادرکنندگان ارز را وارد
ب��ازار ثانويه نميکنند ،بانک مرکزي براي اجبار اين صادرکنندگان
جهت وارد ک��ردن ارز به بازار ثانويه چ��ه راهکارهايي دارد ،گفت:
بعض��ي از صادرکنندگان مهم مثل پتروش��يميها و فوالد و فلزات
رنگي و معادن کام ً
ال مشخص است که صادراتشان در سال گذشته
چقدر بوده اس��ت؛ اينها مکلف هستند که ارز حاصل از صادراتشان

اتهامات ارتباط تنگاتنگ با مدير وقت بانک مرکزي و  ۳دهه بازي با بازار ارز و سکه تفهیم شد

سلطانسکهپايميزمحاکمه

مرز مريوان توسط وزارت اطالعات دستگير و بازداشت ميشود و در
همان روز خانميبه نام ندا بهراميدر فرودگاه دستگير ميشود و بعد
از تحقيقات مشخص ميشود که ندا بهراميصرافي داشته و صرافي
خ��ود را در تهران در اختيار وحيد مظلومين قرار داده بود و مظلومين
روزانه يک تا دو ميليون دالر به کشور وارد ميکرد و ميفروخته است.
وي يادآور ش��د :پس از بازداشت نامبرده در آن سال پرونده به دادگاه
با وساطت بانک مرکزي و دفاع نابه جا از اقدامات مظلومين منجر به
صدور حکم برائت براي مظلومين ميشود و تالشهاي دادستاني در
اعتراض به احکام صادره نيز به نتيجه نميرسد.سرپرست دادسراي
جرائم پولي و بانکي گفت :يکي از مديران ارشد بانک مرکزي با وحيد
مظلوميارتباط تنگاتنگ داشته و در همان زمان وي را به عنوان رابط
و عامل بانک مرکزي به دادگاه معرفي کرده است که اين فرد بعد از

بازنشس��تگي و داير کردن صرافي خدمات شاياني را به باند و شبکه
وحيد مظلومين ارائه ميکند و هم اکنون نيز تحت تعقيب قرار دارد.
تورک ادامه داد :مظلومين به تمام مسائل حوزه فعاليت خود و همچنين
ضعفهاي اطالعاتي و قضايي در جمع آوري اطالعات و جرم بودن و
نبودن اعمال آشنا بوده همين امر منجر شده کارشناسان اين پرونده به
عنوان يکي از پروندههاي پيچيده معرفي کنند.فعاليتهاي ارزي خود
را با استفاده از حسابهاي بانکي اقوام و کارگران خود که به آنها اعتماد
دارد انجام ميدهد .حساب بانکي اقدس مهرافزا عمه همسر خود را
که زني خانه دار و  70ساله است در اختيار محمداسماعيل قاسميقرار
ميدهد و محمدرضا مظلومين با استفاده از حسابهاي شاهين سيمرغ
نوه اقدس مهرافزا فعاليت ميکند که تراکنش اين حسابها  82هزار و
 100ميليارد ريال ثبت شده است.تورک به دستگيري وحيد مظلومين

رئيس کل بانک مرکزي در خص��وص پيمانهاي دوجانبه ارزي
نيز گفت :ديروز در حضور رئيسجمهور و رؤس��اي جمهور ترکيه
و روس��يه بحثهاي دوجانبه مفصلي داشتيم و توافقات خوبي در
مورد صادرات انرژي مثل نفت و گاز و خريد کاالهاي اساس��ي و
حل مش��کالت بانکي انجام ش��د.همتي ادامه داد :تأکيد هر س��ه
کش��ور اين بود که دالر از چرخه مبادالت سه کشور خارج شود و
اميدواريم در مذاکراتي که در آينده با بانک مرکزي ترکيه و روسيه
داريم ،توافقات هر چه س��ريعتر اجرايي شود.وي تصريح کرد :در
اين صورت ،معامالت با پولهاي ملي س��ه کشور انجام ميشود
و بر اس��اس نرخ واحدي ک��ه در نظر گرفته ميش��ود ،مبادالت
انجام خواهد ش��د.رئيس کل بانک مرک��زي گفت :رئيسجمهور
روس��يه اعالم کرد که بزرگترين اشتباه استراتژيک دولت آمريکا
اين اس��ت که خودش کمک ميکند ت��ا دالر از صحنه مبادالت
ارزي حذف شود.
در تاريخ  11تير س��ال  97اش��اره کرد و گف��ت :وحيد مظلومين که
ميدانس��ت نيروهاي اطالعاتي به س��راغ وي ميآيند تمام اسناد و
ادل��ه جرم را تا جايي که ميتوانس��ته از بين ميب��رد و در تاريخ 20
خرداد سال  97محمدرضا مظلومين با وثيقه آزاد ميشود و هرآنچه در
بازجوييها دستگيرش شده در اختيار پدرش قرار ميدهد و هم اکنون
نيز متواريست.وي گفت :وحيد مظلومين در جلسات بازجويي ميگويد
از سال  92به بعد اگر کسي يک دالر به من فروخته يا اگر از کسي
يک دالر خريدهام رس��يد بدهند قبول ميکنم .او ميگويد که روزانه
حداقل  500عدد سکه طال به ارزش يک ميليارد تومان که در هفته
هفت ميليارد تومان ميش��ود در بازار خريد و فروش ميکرده است.
فروش سکهها نيز توسط سه نفر از کارمندانش انجام ميشده است.
معاون دادستان تهران با بيان اينکه وحيد مظلومين با محمداسماعيل
قاسميارتباط کاري داشته است افزود :در سال  96و در اوج التهابات
نواس��انات بازار ارز محمد اسماعيل قاسميبه عنوان يکي از اعضاي
اخالل گر بازار ارز شناسايي و دستگير شده بود و در بازجوييها خريد
سکه و طال به نام وحيد مظلومين را اعتراف کرده است.

اجراي طرحهاي صنعت نفت نيازمند عزميفراتر از وزارت نفت

پروژههاي متعددي که ايران از مدتها قبل با روس��يه و ترکيه در
حوزه انرژي کليد زده ،براي س��رانجام يافتن نياز به عزميفراتر از
وزارت نفت دارد.به گزارش مهر ،نشس��ت مشترک ايران ،روسيه
و ترکي��ه روز جمعه در حالي در تهران برگزار ش��د که پروژههاي
متعددي در حوزه انرژي طي سالهاي اخير ميان ايران و روسيه ،و
ايران و ترکيه کليد خورده اما به سرانجام نرسيده است و مشخص
نيست در مذاکرات ديروز تهران ،در مورد تعيين تکليف اين پروژهها
مذاکرهاي صورت گرفته است يا نه.
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پروژههاي دو سر بُردي که به سرانجام نرسيد

خواهيم کرد و تصميم نهايي را اعالم ميکنيم.اين در حالي است
که ما کار آمادهسازي اسناد را انجام دادهايم و درحال انجام دوري
از مذاکرات درباره اين  ۴پروژه با ايران هستيم.او همچنين با اشاره
به مشارکت گازپروم در دو پروژه خط لوله گاز ايران-عمان و خط
لوله گاز ايران -پاکستان ،توضيح داده بود :اين دو طرح نيز در حال
مذاکره و بررسي است.پيشتر الکساندر مدودف ،معاون مديرعامل
شرکت گازپروم درباره تصميم اين شرکت در قبال تحري م ايران
توسط آمريکا به کنايه گفته بود :اگر نميتواني حرارت را تحمل
کني از آشپزخانه خارج شو!
 -۲پارس شمالي درهاله فراموشي
پارس شمالي به عنوان يکي از بزرگترين ميدانهاي گازي ايران
يکي از طرحهايي است که روسها با هدف تامين گاز پروژه ايران
ال.ان.جي براي توسعه آن ميتوانند در آن حضور داشته باشند.اين
در حالي اس��ت که تاکنون در اين ميدان  ۱۷حلقه چاه حفاري و
 ۲۶سکوي دريايي هم نصب شده است ،اما با اين وجود همچنان
عمليات توسعه و توليد اين ميدان آغاز نشده است.اين ميدان که
گفته ميش��ود ظرفيت توليد آن به اندازه چهار فاز پارس جنوبي
است ،توان توليد ثابت روزانه سه هزار و  ۶۰۰ميليون فوت مکعب
گاز را دارد که براي برداش��ت اين حجم الزم است  ۴۶حلقه چاه
در آن حفر شود.بنا بر برنامه ريزيهاي صورت گرفته ،گاز توليدي
اين ميدان قرار است در کارخانههاي توليد ال.ان.جي به کار گرفته
شود.
 -۳ميدان گازي کيش همچنان چشم انتظار
ميدان گازي کيش که توسعه آن از فروردين  ۸۶کليد خورد از ديگر
پروژههايي است که گازپروم به منظور مطالعه در آن با وزارت نفت
ايران تفاهم نامه امضا کرده است.با توسعه اين ميدان گازي شاهد
افزايش يک ميليارد فوت مکعبي گاز طبيع��ي و  ۱۱هزار و ۳۰۰
بشکه ميعانات گازي هستيم.گفتني است که حجم گاز درجاي اين
ميدان  ۵۵.۵تريليون فوت مکعب است.
 -۴ميدان گازي فرزاد آ و ب در چنگ هنديها؟
ميدانهاي گازي فرزاد آ و ب نيز ازجمله طرحهاي پرفراز و نشيبي
اس��ت که عالوه بر روسها ،هنديها نيز براي توسعه و افزايش

بهره برداري از آن اعالم آمادگي کرده اند.البته سالها قبل ايران
و ش��رکت او.ان.جي.سي هندوستان قراردادي را براي توسعه اين
ميدان امضا کردند که در دوران تحريمهاي قبلي اين قرارداد معلق
شد و پس از آن نيز مدل مالي اعالم شده از سوي هنديها مورد
تايي��د ايران قرار نگرفت و اين ق��رارداد همچنان ابتر ماند.اين در
حالي اس��ت که مقامات هندي در تازهترين اظهارات خود اعالم
کردهاند درباره حضور در اين طرح گازي سياست سکوت و انتظار
را در پيش گرفته اند.اين  ۲ميدان گازي که با عربس��تان سعودي
مشترک هستند حجم ذخيرهاي معادل  ۷.۲۱تريليون فوت مکعب
را در خ��ود جاي دادهاند ک��ه البته از اين ميزان تنها  ۶۰درصد آن
قابل استخراج است.
 -۵صادرات گاز به عمان
يکي ديگ��ر از طرحهايي که روسها براي حض��ور در آن اعالم
آمادگي ک��رده اند ،صادرات گاز ايران به عمان اس��ت که توافق
صادرات آن از  ۲۵اس��فند س��ال  ۸۳انجام ش��د.طبق اين قرارداد
۲۵س��اله صادرات گاز به عمان بايد تا س��ال  ۲۰۰۸با ۳۰ميليون
مترمکعب آغاز و در سال  ۲۰۱۲به ۷۰ميليون مترمکعب ميرسيد،
اين قرارداد تاکنون اجرا نش��ده است.ايران و عمان در سال ۱۳۹۲
يادداشت تفاهميدر زمينه صادرات گاز طبيعي امضا کردند که با
اجراي آن گاز ايران از طريق يک خط لوله از بستر خليج فارس به
عمان صادر شود.براساس آخرين اظهارات مانعي براي اجراي اين
قرارداد وجود ندارد.
 -۶صادرات گاز به پاکستان
يکي ديگر از طرحهايي که براي حضور روسها مطرح شده است،
پروژه خط لوله صادرات گاز ايران به پاکستان است که در صورت
اج��را و بهره برداري روزان��ه  ۲۱.۵ميليون مترمکعب گاز توليدي
ايران را راهي پاکس��تان ميکند.هند نيز ابتدا قرار بود ،بخش��ي از
اين پروژه باشد اما پيش از اوج گرفتن دور قبلي تحريمهاي آمريکا
عليه ايران از آن کنار کشيد.اين در حالي است که پاکستانيها با
بهانه تراشيهاي متعدد ازجمله نبود سرمايه کافي از اجراي قرارداد
سرباز زدند.وزير نفت کشورمان چندي پيش درباره اين قرارداد گفته
بود که به نياز است تا رکن سوميدر قرارداد صادرات گاز ايران به

پاکستان حضور داشته باشد که به نوعي قرارداد را تضمين کند.به
گفته برخي ،زنگنه به طور تلويحي به حضور روسها در اين پروژه
اشاره کرده است.
درخواست ترکيه براي افزايش صادرات گاز ايران
درباره قراردادهاي مشارکتي ايران و ترکيه نيز در حوزه انرژي بايد
به قرارداد صادراتي گاز ايران به ترکيه اش��اره کرد که بين وزارت
نفت و شرکت بوتاش ترکيه منعقد شده است و براساس آن بايد
س��االنه  ۱۰ميليارد مترمکعب گاز به اين کش��ور صادر شود؛ هم
اکن��ون به طور ميانگين روزان��ه  ۲۵ميليون مترمکعب گاز از مرز
بازرگان به ترکيه ارسال ميشود.اين در حالي است که قرار است
مرزهاي جديد مانند سرو و رازي نيز مسيرهاي جديد صادرات گاز
به ترکيه باشد ،به طوري که براساس برنامههاي تعريف شده ،ايجاد
زيرساختهاي الزم و استقبال کشور ترکيه ،عالوه بر مرز بازرگان،
شرايط الزم براي افزايش حجم صادرات گاز از دو مرز سرو و رازي
نيز فراهم شده است.هم اکنون نقشه برداري و مسيريابي اجراي
خط لوله انتقال گاز در خاک ترکيه انجام شده و طرح پيشنهادي
صادرات گاز به ترکيه از دو مرز ديگر با درخواست سرکنسول اين
کشور و تاييد نماينده وزارت امور خارجه در اختيار آنها قرار گرفته
است اما از سرانجام آن خبري در دست نيست.
عزم راسخ براي استفاده از پتانسيل همسايگان
تمامياين طرحها در شرايطي همچنان بي نتيجه مانده است که
با توجه به نوع ارتباط سياسي و ديپلماتيک ايران با روسيه و ترکيه،
انتظار ميرفت با پيگيري مجدانه دستگاههاي مسئول ،مدتها پيش
از اين به نتيجه ميرسيدند.اين انتظار ،به ويژه با توجه به اينکه هر
دو شرکت گازپروم روسيه و شرکت بوتاش ترکيه دولتي هستند،
بيش��تر است.در جريان نشست س��ه جانبه ايران ،روسيه و ترکيه
در تهران نيز مقامات دو کش��ور ازجمل��ه وزير نفت و رئيس کل
بانک مرکزي ،با همتايان ت��رک و روس خود ،مذکراتي در حوزه
همکاريهاي بانکي و انرژي داشته اند.بايد منتظر ماند و ديد وزير
نفت کشورمان در جريان اين نشستها ،براي به سرانجام رسيدن
پروژهه��اي مذکور چه رايزني با همتايان روس و ترک خود انجام
داده است.

سرپیچی شرکت دانشبنیان از دستور قضایی

و تلگ��رام طالی��ی دادهایم  15ش��هریور ماه اس��ت.
اما پیش از فرارس��یدن ای��ن زمان ،یک��ی از مدیران
پیامرس��انهای داخلی طی سلس��له توییتهایی اعالم
ک��رد که س��رمایهگذاری کالن برای خرید س��رور و
اجاره دیتاس��نتر اختصاص��ی برای ایج��اد آمادگی در
زمان فیلتر دسترس��ی هاتگ��رام و طالگرام به تلگرام
انج��ام دادهایم ام��ا «اآلن میگویند ک��ه رئیس قوه
قضائی��ه میگوید آنها را نبندید و به آنها وقت بدهید».
در حالیک��ه هنوز مرج��ع تمدید زمان ب��رای فعالیت
هاتگ��رام و تلگرام طالیی مش��خص نیس��ت و بعید
هم هس��ت ب��ه این س��رعت مش��خص ش��ود! اما
گفتههای مدیر آیگپ به تحقق پیوس��ت و اظهارات
دبیر ش��ورای عالی فضای مج��ازی راه به جایی نبرد.

بنابراین طبیعی اس��ت که همچن��ان کاربران تلگرام
طالیی و هاتگرام میتوانند از دستاورد شرکت دانشبنیان
«سرزمین راهکار هوشمند» برای دور زدن فیلترینگ
کش��ور اس��تفاده کنند؛ آنطور که شنیده میشود ظاهرا
دسترسی این دو بستر به تلگرام تا نیمه آذر ماه تمدید
ش��ده است که البته ممکن است در آن زمان هم فرد
یا بخش��ی پیدا ش��ود که از اعتبار خود خ��رج کرده و
برای این دو بس��تر دانشبنیان! زمان بخرند.در حالیکه
اظهارات فیروزآبادی؛ دبیر شورای عالی فضای مجازی
راه به جایی نبرد ،عبدالصمد خرمآبادی؛ معاون قضایی
دادستان کل در صفحه س��روش خود نوشت:با توجه
به وعده رئیس مرکز ملی فضای مجازی دائر بر قطع
ارتب��اط تلگرام با «هاتگرام و تلگ��رام طالیی» تا 15

شهریور و عملی نش��دن به این وعده ،تعداد زیادی از
خبرنگاران و فعاالن فضای مجازی سواالت و انتقادات
زیادی درباره علت تمدید مهلت فعالیت دو فیلترشکن
مذکور مطرح کرده و نظر اینجانب را جویا ش��دهاند.با
توجه به اینکه در دس��تور قضایی فیلتر تلگرام صراحتا
قید شده اس��ت« :اعمال مسدودسازی تلگرام باید به
نحوی اجرا ش��ود که محتوای ش��بکه مذکور با هیچ
نرمافزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل
دسترس نباشد» لذا فعالیت هاتگرام و تلگرام طالیی
از ابتدا غیر قانونی و بر خالف دس��تور قضایی بوده و
ناقضان دستور قضایی مس��توجب مجازات ماده 576
قانون مجازات اسالمی (بخش تعزیرات) هستند.یکی
از اهداف فیلتر تلگرام ،پیشگیری از وقوع جرم از طریق

مهاجرت مردم به پیامرسانهای داخلی و جایگزینی آنها
بجای تلگرام بوده است بنابراین تمدید مهلت فعالیت
نس��خههای فارسی تلگرام در واقع به تمسخر گرفتن
دستور قضایی فیلتر تلگرام بوده و اقدامی برای تضعیف
و نهایتا نابودی پیامرس��انهای داخل��ی و دادن تنفس
مصنوعی برای ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی
کشور است.ممکن است گفته شود که در این موقعیت
که دش��من جنگ اقتصادی تمام عیاری را علیه امت
انقالبی و نظام جمهوری اسالمی برپا کرده است ،جای
پرداختن به این مسائل نیست؛ ولی با عنایت به اینکه
رهبر معظم انقالب فرمودند «در کنار جنگ اقتصادی
 ،یک جنگ مهم رس��انهای و تبلیغاتی نیز در جریان
است که بیشتر اوقات از آن غفلت میشود» وبا توجه به
اینکه تلگرام یکی از مهمترین ابزارهای جنگ رسانهای
دشمناست،تمدیدمهلتفعالیتغیرقانونینسخههای
فارسی تلگرام در این موقعیت جای تأمل دارد.

برای تامین بخشی از نیازهای آمادهایم تا به صورت سه
شیفت لوازم خانگی تولید کنیم .به گزارش فارس ،بازار
لوازم خانگی در ماههای اخیر ،التهابات زیادی را تجربه
کرد .گرانی و کمبود لوازم خانگی دو معضل اساس��ی
این بازار است ،به طوری که علیرغم قیمت بسیار باالی
لوازم خانگی بخشی از نیازهای ضروری مردم هم تامین

نمیشود .با توجه به مشکالتی که در مورد لوازم خانگی
وجود دارد ،یکی از شرکتهای تولید داخل در نامهای
به وزیر صنعت اعالم ک��رده که در صورت حمایت از
این ش��رکت و برای تامین بخش��ی از نیاز بازار حاضر
به تولید سه شیف است.در این نامه آمده است :احترام ًا
پیرو نامه شماره  970347مورخ  97.45.7به استحضار

میرساند این شرکت در شرایط نامطلوب ماه گذشته
در خص��وص تولید و عرضه محصوالت لوازم خانگی
اعالم آمادگی نمود که در صورت حمایت دولت از این
ش��رکت و تسهیل و رفع موانع تولید میتوانیم به طور
سه شیفت یخچال ،فریزر و  ...را با برند پارس تولید و به
دست مشتریان برسانیم و خأل محصوالت لوازم خانگی

را پر کنی��م .بنابراین به جهت حضور در میدان جنگ
اقتص��ادی و خنثی نمودن توطئه معاندان و جلوگیری
از ورود کاالهای مشابه خارجی ،این شرکت به تنهایی
و با دش��واری زیاد ،مصمم به تداوم تولید محصوالت
ن لباسشویی ،جاروبرقی ،کولر و
(یخچال ،فریزر ،ماشی 
 )...و فروش مستقیم آنها به مردم است.

فیروزآبادی هم حریف هاتگرام و تلگرام طالیی نشد

کميت��ه فن��ي اوپ��ک و توليدکنن��دگان
غيراوپکي نفت اواخر ماه جاري ميالدي
پيش��نهادات در زمين��ه تعيين س��هم هر
کشور از افزايش توليد را به بحث خواهند
گذاش��ت.به گزارش تس��نيم ب��ه نقل از
رويترز ،منابع آگاه گفتند ،کميته فني اوپک
و توليدکنندگان غيراوپکي نفت اواخر ماه
جاري ميالدي پيشنهادات در زمينه تعيين
سهم هر کشور از افزايش توليد را به بحث
خواهد گذاشت.بعد از توافق اوپک بر سر
تعدي��ل توافق کاهش توليد در ماه ژوئن،
سهميه بندي افزايش توليد يک موضوع
چالشي محسوب ميشود.اين منابع گفتند،
کميته فني مشترک که مسئوليت نظارت
بر اج��راي توافق کاهش توليد را برعهده
دارد ،روز  17سپتامبر پيشنهادات در مورد
تعيين س��هم هر کش��ور از افزايش يک
ميليون بش��کهاي توليد را مورد بررس��ي
قرار خواهد داد.پيش از اين بررس��ي اين
موضوع براي سه شنبه آينده برنامهريزي
ش��ده بود.يک منبع مطلع گفت« :در اين
گفتگوها مکانيزمه��اي مختلف» جهت
رسيدن سطح توليد مورد نياز مورد بحث
ق��رار خواه��د گرفت.اگر اي��ن مذاکرات
ب��ه توافقي منجر ش��ود ،ميتواند موجب
کاهش تنشها در درون اوپک شود.ايران
مخالف تصميم م��اه ژوئن اوپک بود که
در ميانه فشارهاي ترامپ بر اين سازمان
براي کاهش قيمتها اتخاذ ش��د.يکي از
اين منابع گفت 4 ،پيشنهاد در مورد حوزه
توزيع اين افزايش ميان کش��ورها توسط
اي��ران ،الجزاي��ر ،روس��يه و ونزوئال ارائه
شده است.اين نش��ان ميدهد که توافق
در اين زمينه چندان آس��ان نخواهد بود.
يکي از پيشنهادات اين است که افزايش
توليد به نسبت س��هم هر کشور از توليد
اين گروه توزيع شود.اما بعيد است روسيه
و عربس��تان با اين پيشنهاد موافقت کنند
زيرا در آن صورت روس��يه و عربس��تان
سهميکمتر از  300و  400هزار بشکهاي
که خواس��تارش هستند به دست خواهند
آورد.اين پيش��نهادات قرار اس��ت بعدا به
وزراي حاضر در نشست کميته نظارت که
روز  23سپتامبر در الجزاير برگزار خواهد
شد ارائه شود.
تحريم ايران قيمت نفت را به
بشکهاي  ۹۵دالر ميرساند

پايگاه خبري وال استريت ايتاليا با اشاره به
خروج آمريکا از برجام و بازگشت تحريمها
نوشت :تحريم ايران ميتواند قيمت نفت
را در بازارهاي جهان��ي به  ۹۵دالر براي
هر بشکه برساند.به گزارش ايسنا ،پايگاه
خبري والاس��تريت ايتاليا ،تحريم ايران
سبب افزايش تا  ۳۰درصدي قيمت نفت
در ماههاي آينده خواهد شد.کاهش قابل
توجه صادرات نفت ايران س��بب افزايش
قيمت دو ش��اخص برنت درياي ش��مال
و وس��ت تگزاس اينترمديت و رس��يدن
آنها ب��ه ترتيب به  ۸۵ت��ا  ۹۵دالر براي
هر بش��که ميش��ود.در اين گزارش آمده
اس��ت که پس از خ��روج دول��ت دونالد
ترامپ ،رئيس جمهوري آمريکا از توافق
هستهاي و اعالم بازگشت تحريمها عليه
ايران ،قيمت نفت در بازارهاي جهاني سير
افزايش��ي داشته اس��ت و با اجرايي شدن
تحريمهاي نفتي واشنگتن عليه تهران از
ماه نوامبر آينده ،پيشبيني ميشود که اين
روند شتاب بيشتري به خود بگيرد.
سکه در سراشیبی سقوط قیمت

روزگذش��ته در صرافیها ،هر قطعه سکه
طرح قدیم  ۴میلیون و  ۴۲۵هزار تومان
و س��که ط��رح جدید  ۴میلی��ون و ۱۰۶
هزارتومان به فروش رس��ید .به گزارش
عصرایرانیان  ،روزگذش��ته در صرافیها،
ه��ر قطعه س��که طرح قدی��م  ۴میلیون
و  ۴۲۵ه��زار تومان و س��که طرح جدید
 ۴میلی��ون و  ۱۰۶هزارتومان به فروش
رس��ید.همچنین نیم س��که با قیمت دو
میلیون و  ۱۶۴هزار تومان ،ربع سکه یک
میلیون و  ۱۲۳هزار تومان و س��که یک
گرمی  ۶۲۲هزار تومان داد و س��تد شد.
ارزش ه��ر گرم طالی  ۱۸عیار س��اخته
نش��ده در بازار طالی تهران ۳۵۲ ،هزار
و  ۷۰توم��ان و هر انس طال  ۱.۱۹۵دالر
و  ۸۶سنت بود.

