استاد مطرح سرمايهگذاري عنوان کرد

نفسهاي آخر حاکميت دالر بر اقتصاد جهان

گروه اقتصادی :اســتاد ســرمايهگذاري ،جيم راجر گفت :در چند
ســال آينده دالر آمريــکا موقعيت خود را به عنــوان ارز ذخيره
جهاني از دســت خواهد داد.استاد ســرمايهگذاري ،جيم راجرز،
در حاشــيه اجالس اقتصاد شــرق دور در والديوستوک روسيه
در مصاحبه با راشــاتودي گفت :در چند ســال آينده دالر آمريکا
موقعيت خود را به عنوان ارز ذخيره جهاني از دست خواهد داد.او
گفت اياالتمتحده داراي بزرگترين ملت بدهکار در جهان است
و اين امر بدتر و بدتر ميشود.راجرز اعتراف کرد که او هنوز دالر
در داراييهــاي خود نگاه ميدارد ،اما نــه براي اين که اين يک
ارز بينقص اســت«.ممکن است شما بپرســيد که پس من چرا
دالر نگاه ميدارم؟ من آن را براي اين نگاه ميدارم که نوسانات
بيشــتري در بازارها در راه خواهد بود .در مواقع نوســان مردم به
سوي ســرمايههاي امن پناه ميبرند ،بنابراين آنها دالر ميخرند.
اين سرمايه امني نيســت ،اما مردم فکر ميکنند که هست».به
گزارش مهر به نقل از راشــاتودي ،اين ســرمايهگذار توضيح داد
که نرخ دالر آمريکا از اين هم باالتر خواهد رفت اما کشــورهاي
زيادي نظير چين ،ايران ،روسيه و سايرين ،درحال خالص شدن از
شر آن هستند.راجرز گفت :در چند سال آينده دالر آمريکا جايگاه
خود به عنوان واسطه براي تبادالت را از دست ميدهد .او اضافه
کرد :دنيا در گذشــته هم با تغيير اوضــاع ،ارزهاي حاکم را کنار
گذاشــته است.راجرز گفت :زماني بود که پوند ارز حاکم در جهان
بود و قبل از آن ارزهاي غالب ديگري نظير پستاي اسپانيا ،فرانک
فرانسه و گيلدر آلمان وجود داشتند.راجرز ادامه داد :آنها همگي در
زماني اين موقعيت را در دست داشتند اما از حد خود فراتر رفته و
ديگر پول بينقصي نبودند و موقعيت خود را از دست دادند .مردم
قدرت واشنگتن را دوســت ندارند ،بنابراين آنها وضعيت را تغيير
ميدهند و راههايي را براي خالص شــدن از دالر پيدا ميکنند.
اين در طول تاريخ اتفاق افتاده اســت ،اين براي پوند استرلينگ
هم اتفاق افتاد که شــما داستان آن را ميدانيد .راجرز اضافه کرد:
اما نيازي براي نگراني وجود ندارد ،چراکه اين يک فاجعه نيست.
او با اشــاره به ترکيه و روســيه به عنوان مثالي از کشورهايي که
شروع به تجارت با استفاده از ارزهاي ملي خود کردهاند گفت :در
شــرايط کنوني همه به دنبال خالص شــدن از شر دالر هستند.
راجرز در مــورد ارز جايگزين احتمالي براي جهان در صورتي که
دالر کنار گذاشــته شود گفت :تنها گزينهاي که فعال در افق ديد
من قرار دارد رنمينبي (يوآن) چين است ،اما نه براي زماني خيلي
نزديک .يوآن حتي هنوز قابل تبديل نيســت ،پس فعال اين کار
غيرممکن است.

وزير راه و شهرســازي از ارائه پيشنهاد افزايش وام
خريد مســکن به بانک مرکزي خبر داد و گفت :در
پروژههاي مســکن ســازي جديد شهرهاي جديد
برخالف مسکن مهر تراکم حداکثر دو طبقه بوده و
به دنبال اهداف تجاري نيستيم .به گزارش تسنیم،

در حدود  ۶۴تثبيت شود که  ۱۰درصد از سطح کنوني قدرتمندتر
اســت .اورشــکين تاييد کرد که انتظار ميرود که در ميانمدت
نرخ تبادل روبل به  ۶۴-۶۳روبل در برابر هر دالر برسد.دوشــنبه
گذشته ،روبل در بورس مسکو به پايينترين نرخ خود در  ۲.۵سال
اخير رسيد؛ نرخ برابري آن در برابر دالر به  ۷۰.۳۴روبل و در برابر
يورو به  ۸۱.۶۷روبل رسيد.
ردپای آمریکا در اغتشاش بازار ارزی ایران

گرایش جهانی به کاهش استفاده از دالر

والديمير پوتين رييس جمهور روسيه ،در اجالس اقتصادي شرقي
ي وســتوک ،با اشاره به بدهي باالي آمريکاييها گفت که
در والد 
گرايشــي جهاني در بين کشورها ،براي کاهش سهم پرداختهاي
بينالمللي خــود به دالر ،به راه افتاده اســت.پوتين گفت :با توجه
به آنچه در موقع پرداخت با دالر با آن روبرو هســتيم ،کشورهاي
بيشتري عالقه دارند با ارزهاي ملي خود تجارت کنند.او اضافه کرد:
به عالوه براي ايجاد پايداري مالي بهتر است تجارتهاي دوجانبه
را با ارزهاي ملي انجام دهيم .ما به تدريج به سوي اين امر حرکت
خواهيم کرد.رييسجمهور روســيه اشــاره کرد که ريسکهايي در
تجارت با ارزهاي ملي وجود دارد اما ميتوان آنها را به حداقل رساند.
او گفت :ريســکها همهجا وجود دارند ،اما بايــد آنها را به حداقل
رساند و براي به حداقل رســاندن آنها الزم است در تجارت ايجاد
تنوع کنيم.پوتين گفت :دالر آمريکا يک ابزار مالي پر ريسک است.
بدهي خارجي آمريکا بالغ بر  ۲۰تريليون دالر اســت .بعد از اين چه
خواهد شد؟ کسي چه ميداند.پوتين ادامه داد :روسيه در حال تنوع
بخشي به ذخاير ارزي خارجي و اوراق قرضه خود ميباشد .او گفت:
تمام اينها باعث ايجاد پايداري در سيستم مالي ميشود.روسيه در
ماههاي اخير اوراق قرضه آمريکايي خود را فروخت .آخرين دادههاي
خزانه داري آمريکا نشان ميدهد سهم روسيه از اوراق قرضه آمريکا

به پايينترين حد  ۱۱ســاله خود رسيده است و حاال ارزش آن تنها
 ۱۴.۹ميليارد دالر است.ميزان ذخاير اوراق قرضه آمريکايي روسيه
در ماه مارچ  ۹۶.۱ميليارد دالر بود و در ســال  ۲۰۱۰هم اين کشور
با داشتن  ۱۷۶.۳ميليارد دالر ذخاير اوراق قرضه آمريکا يکي از ۱۰
کشور برتر دارندگان اين اوراق در جهان به حساب ميآمد.
وزیر اقتصاد روسیه :دالر بفروشید ،روبل بخرید!

وزير توســعه اقتصادي روسيه ،ماکسيم اورشکين ،هم در حاشيه
اجالس اقتصاد شرق دور در والديوستوک روسيه گفت :سقوط
اخير قيمت روبل فرصت خوبي براي خريد ارزي ايجاد کرده است
که فعال زير قيمت واقعي خود معامله ميشود.توصيه اورشکين به
شهروندان روسي اين اســت که دالر آمريکا را بفروشند و روبل
روسي بخرند .از ماه جوالي تا کنون روبل روسي  ۱۲درصد ارزش
خود در برابر دلرا را از دست داده است.اورشکين به راديوي بيزنس
افام گفت :شما اين نقل قول معروف از وارن بافت را ميشناسيد؛
«در مواقعــي که ديگران طمع ميکننــد بترس و در مواقعي که
ديگران ميترســند طمعکار باش» .وقتي هم ه چيز خوب است و
همه در مورد چيزي مثبت فکر ميکنند ،اين به معناي اين است
که بر خالف آنچه به نظر ميرســد اين سرمايه جاي پيشرفت
زيادي ندارد.وزير توســعه اقتصادي در پيشبيني خود از اقتصاد
کالن گفت انتظار دارد که ســال آينده ،نرخ برابري روبل با دالر

عبــاس آخوندي در آيين بهره بــرداري وافتتاح و
کلنگ زني چند پروژه روبنايي و مشارکتي پرند در
جمع خبرنگاران ،اظهار کرد :قطار حومهاي تهران
پرند در ابتدا  4زوج بود که در حال حاضل به  14زوج
افزايش يافته اســت.وي با اشاره به اينکه امروز در

قطار پرند با مردم صحبت کردم ،گفت :خوشبختانه
مســافران از نظم و ايمني و قیمت ارزان اين قطار
بســيار راضي بودند برنامه وزارت راه و شهرسازي
افزايش ظرفيت قطارهاي حومهاي و توســعه آنها
بخصوص در پايتخت اســت.وزير راه و شهرسازي

همچنين از ارائه پيشنهاد افزايش سقف وام مسکن
از ســوي بانک مسکن به بانک مرکزي خبر داد و
در پاســخ به تســنيم در خصوص رقم پيشنهادي،
گفت :اين ســوال را بايد از بانک مسکن بپرسيد.
وي از برنامه وزارت راه براي ارتقاي کيفيت زندگي

دارد؟ در جواب بايد گفت ،براســاس بند  ۴از ماده
 ۹موافقتنامه پاريس ،اولويتهاي ()Priorities
اعطــاي کمک مالي عبارتاند از کشــورهاي فقير
( )The Least Developed Countriesو
جزاير کوچک ( )Small Islandاســت.از طرفي
براساس گزارش ششــم صندوق سبز اقليم که در
ژوئن  ۲۰۱۷انتشــار يافته اســت ،اين صندوق در
ســال  ۲۰۱۷در مجموع  ۱۰.۳ميليارد دالر دريافت
کرده است.سهم آسيا اقيانوسيه از کمکهاي مالي
ايــن صندوق  ۲ميليارد دالر بوده اســت که عمده
آن به جزاير کوچکي هماننــد جزاير کوک ،نائورو،
کامبوج ،نيووي و تونگا اعطا شده است.اين در حالي
است که در ســالهاي اخير به دليل شدت گرفتن
تحريمهاي بانکي عليه جمهوري اســامي ،امکان
ورود منابع مالي متعلق به کشــور از کشــورهاي
خريدار نفت با مشکالت عديدهاي روبرو شده است.
لذا در اين شــرايط چطور ميتــوان انتظار دريافت
کمکهاي مالي از کشــورهايي داشت که به دليل
خصومتهاي سياســي از اعمال هيچ خباثتي عليه
جمهوري اسالميکوتاهي نميکنند؟

سازگاري با اقليم نياز به منابع مالي دارند.
اين صنــدوق ،منابع مالي بالعوض تا ســقف ۱۰
ميليون دالر و وامهاي کمبهره در اختيار کشــورها
قرار ميدهد».اشاره اين مسئول سابق سازمان محيط
زيســت به امکان دريافت کمکهاي بينالمللي در
قالــب موافقتنامه پاريس اســت.اين کمکها که
به شــکل وام توســط کشورهاي توســعهيافته به
کشــورهاي درحالتوســعه پرداخت خواهد شد ،در
بخشــي از مصاحبه شــفيع پور بالعوض است و
در بخــش ديگري اينطور بحث ميشــود« :بايد
کشورهاي درحالتوســعه ،پروژههايي را تهيه و به
تصويب کنوانسيون تغييرات آبوهوا برسانند.نکته
حائز اهميت آن است که کمکهاي مالي در حوزه
جذب کمکهاي مالــي بينالمللي در موافقتنامه تغيير اقليم بالعوض نيست».
پاريس مطرح شــده اســت.در اين خصوص مجيد
واقعيت کمکهاي مالي در موافقتنامه پاريس
شفيع پور رئيس گروه آسيا و اقيانوسيه در کنوانسيون
تغييرات آبوهوا و رئيس موسسه ملي تغيير اقليم و چيست؟
محيط زيســت دانشگاه تهران در گفتگو با ايسنا ،با براســاس ماده  9موافقتنامه تغييــر اقليم پاريس
اشاره به حمايت مالي کنوانسيون تغييرات آبوهوا کشورهاي توســعهيافته موظف به ارائه کمکهاي
از کشــورهاي عضو اين کنوانســيون در راستاي مالي به کشــورهاي درحالتوسعه هستند.براساس
کنترل گازهاي گلخانهاي و سازگاري با تغيير اقليم ،بند  1مــاده  9اين کمکها بايد صرف فعاليتهاي
يک تجربه تلخ
اظهار کرد« :صندوق ســازگاري با تغيير اقليم براي کاهش انتشــار و سازگاري با تغييرات اقليم شود.اما
کشورهايي اســت که به منظور اجراي پروژههاي آيا امکان بهرهمندي کشور از اين منابع مالي وجود در نســخه قبلي موافقتنامــه پاريس که پروتکل

در سايه غفلت ايران ،ترکيه با واردات بخش اعظمياز نفت همسايگان
خود مثل ايران ،روســيه ،عراق و قزاقستان در حال تبديلشدن بههاب
توليــد فرآوردههاي نفتي در منطقه اســت.به گــزارش مهر ،به گفته
کارشناســان ايران با داشــتن  ۴۹۰۰کيلومتر نوار ساحلي در جنوب و
همچنين با داشتن مرزهاي مشــترک با  ۱۲کشور در منطقه ،توانايي
زيادي در انتقال انرژي به نقاط مختلف دنيا دارد.همچنين با توجه به دارا
بودن رتب ه نخســت در منابع نفت و گاز جهان ،قادر است که با استفاده
از پتانسيل ژئوپليتيکي خود بههاب انرژي منطقه تبديل شود.استراتژي
تبديل شــدن بههاب انرژي توسط کشورهايي که موقعيت جغرافيايي
مناســبي همچون ايران دارند ،از ديرباز مورد توجه کشــورهايي نظير
آمريکا بوده است و در حال حاضر نيز بهصورت جدي توسط کشورهايي
مانند ترکيه و عربستان دنبال ميشود.با وجود اينکه ترکيه هم از لحاظ
موقعيت جغرافيايي ،هم منابع نفت و گاز در منطقه از سطح پايينتري
نسبت به ايران برخوردار است ،اما به نظر ميرسد در حال تبديلشدن
بههاب نفت و گاز منطقه است.برخي از همسايگان شمالي ايران ازجمله
قزاقستان ،ترکمنستان ،آذربايجان و حتي اقليم کردستان عراق عليرغم
داشــتن ذخاير نفت و گاز ،به دليل عدم دسترسي به آبهاي آزاد نفت
خود را از طريق خط لوله به کشــورهاي اروپايي و آسياي شرقي صادر
ميکنند.بايد توجه داشت که صادرات نفت با خط لوله براي مسافتهاي
طوالني صرف ه اقتصادي ندارد و هزين ه تمامشده را افزايش و حاشيه سود
فروش نفت را کاهش ميدهد.
سوآپ ،نخستين گام در راستايهاب شدن

در همين خصوص به گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي ،مرکز
حراست اين وزارتخانه طي گزارشــي اعالم کرد :بر اساس طرح
همکاري مشترک وزارت خارجه ،خزانه داري و دستگاه اطالعاتي
امريکا ،برنامه عملياتي اغتشــاش در بــازار ارزي ايران از طريق
القاي شــوکهاي زمان بندي شده در راستاي افزايش نااطميناني
به پايداري ارزش ريــال در برابر ارزهاي خارجي ،با بهرهگيري از
پايگاههاي آمريکا در برخي کشورهاي همجوار در جريان است.اين
گزارش با تاکيد بر اينکه پژوهشگران مرکز حراست وزارت متبوع،
اين فرآيندهاي عملياتي را شناســايي و رصد ميکنند ،ميافزايد:
عوامل ميداني اين پروژه که در ايران عمل ميکنند اکثرا از هدايت
چنين ســاز و کار اطالعاتي آمريکا اطالع نداشته و تصور ميکنند
در فرآيند عمليات سوداگران بازار ،مشارکت و کسب سود ميکنند.
گزارش مرکز حراســت وزارت امور اقتصادي و دارايي بخشــي از
فرآيند عمليات مذکور را شــامل شناســايي مبادي ريال دريافتي
توسط اين پايگاهها مبتني بر شناسايي ،جذب و هدايت سرمايههاي
ايرانيان براي ايجاد اخالل در نظــام اقتصادي و فراخوان ريال و
چکهاي مسافرتي از مناطق مرزي اعالم کرده است.ساماندهي
شــبکهاي از عوامل کارگزار اســعاري منطقهاي داراي مراودات
گســتره با بازار پولي ايران و اعزام گروههاي دارنده ريال ايراني به
شهرهاي مرزي و حتي در عمق ايران به منظور آغاز عمليات جمع
آوري دالر از يک سو و فراخوان مراجعه سوداگران عمده بازار ارز
به عوامل سامان دهي شده در پايگاههاي موصوف ،از سوي مرکز
حراســت وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان بخشي ديگر از
اين اقدامات ذکر شده اســت.بنا بر گزارش مرکز حراست وزارت
امــور اقتصادي و دارايي ،ايجاد همگرايي بازاري عوامل به منظور
ساماندهي تمرکز شوک بر بازار و تالش براي حفظ عمليات شوک
تا پنج روز کاري و هدايت ارزهاي جمع آوري شده در مسير اخالل
در نظام اقتصادي ايران ،از جمله ديگر اقدامات مشــترک وزارت
خارجه ،خزانه داري و دستگاه اطالعاتي امريکا در راستاي اجراي
برنامه عملياتي اغتشاش در بازار ارزي ايران محسوب ميشود.

پيشنهاد افزايش وام خريد مسکن به بانک مرکزي رفت

واقعيت کمکهاي مالي در موافقتنامه پاريس چيست؟

در حالي که براســاس بند  ۴از ماده  ۹موافقتنامه
پاريس ،اولويتهاي اعطاي کمک مالي کشورهاي
بســيار فقير و جزاير کوچک هســتند که براساس
گــزارش ســازمان محيطزيســت پذيــرش اين
موافقتنامه بار مالي  52ميليارد دالري براي کشور
دارد.بــه گزارش فارس ،اين روزها شــاهد تکاپوي
شديد موافقين پيوستن کشور به موافقتنامه تغيير
اقليم پاريس هســتيم.در همين راستا چندي پيش
خبري مبني بر تصويب دوباره ســند تعهدات ايران
در موافقتنامه پاريس رسانهاي شد و اين بار ادعاي

علي آزاد ،کارشناس صنعت نفت در گفتگو با مهر با اشاره به موقعيت
استراتژيک ايران و دسترسي به آبهاي آزاد و همچنين روابط سياسي
مناسب با همسايگان شمالي گفت :اين پتانسيل وجود دارد که ايران
منابع نفت و گاز کشورهاي همساي ه شــمالي خود را خريداري کرده
و آنها را در داخل کشــور فرآورش و به صورت محصوالت پااليشي
و پتروشيميايي با ارزش افزوده بيشتر صادر کند.همچنين سوآپ نفت
کشــورهاي مذکور گزينهاي است که پس از فرآورش داخلي ميتواند
به عنوان گزينه دوم مطرح باشــد.وي ادامه داد :البته سوآپ ،مطمئنا
از ارزش افزوده پايينتر و اشتغالزايي کمتري برخوردار است اما راهحل
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در شــهر پرند خبر داد و بيان کرد :براين اســاس
فضاهاي عموميازجمله پارک در شهر پرند ساخته
ميشــود در اين راستا طرح بسيار جالبي به عنوان
بوستان مشاهير به وسعت  35هکتار در پرند در حال
اجراست که تا پايان سال به اتمام ميرسد.

کيوتــو نام داشــت نيز ســازوکارهاي تشــويقي
براي جلب مشــارکت کشــورها در کاهش انتشار
گازهاي گلخانهاي به وجود آمد.اين ســازوکار که
بــه  CDMشــهرت يافته بود ،در صــدد بود تا
بخشي از سرمايهگذاري کشــورهاي توسعهيافته
بــراي کاهش انتشــار گازهاي گلخانــهاي را در
کشــورهاي درحالتوســعه متمرکز کند تا با اين
کار عالوه بر کاهش هزينههاي کاهش انتشــار،
خدماتي براي کشورهاي درحالتوسعه ارائه شود.
براســاس گزارش سايت سازمان محيطزيست ،از
مجموع  6060طرح اجرا شــده در کل جهان ،تنها
 13طرح در جمهوري اســامياجرا شــده است.
اين در حالي اســت که در ســالهاي اجراي اين
طرح ،تحريمهاي کشــور به شــکل فعلي نبود و
رتبه ايران در انتشــار گازهاي گلخانهاي هفتم بود
و اين يعني با وجود پتانســيل باالي کشــور براي
جذب طرحهاي  CDMو مســاعد بودن شرايط
به نسبت شــرايط فعلي اما بازهم امکان دريافت
کمکهاي بينالمللي مهيا نشــده اســت.حال در
شــرايط فعلي چطور ميتوان موافقتنامهاي را به
اميد دريافت کمکهــاي مالي بينالمللي پذيرفت
که براساس گزارش سازمان محيط زيست بار مالي
 52ميليارد دالري براي کشور در پي دارد؟

ايران از قافله جا ماند

سهل الوصولتر و سريعتري براي نقش آفريني در منطقه وجود دارد.در
سوآپ ،نفت و گاز کشورهاي شمالي يا غربي به ايران وارد ميشود و در
پااليشگاههاي شمالي ايران مورد فرآورش قرار ميگيرد ،سپس معادل
همــان ميزان نفت يا گاز (معادل از نوع ارزش) از مناطق جنوبي ايران
براي کشــورهاي مذکور صادر ميشود.سوآپ نفت و گاز چند ويژگي
مثبت براي کشور به همراه دارد که از آنها ميتوان به دريافت کارمزد
به ازاي صادرات نفت و گاز دريافتي ،صرفهجويي در هزين ه انتقال نفت و
گاز به مناطق شمالي کشور و همچنين فراهم شدن بستر منافع سياسي
از طريق وابسته کردن کشورهاي ترکمنستان ،قزاقستان ،آذربايجان
و اقليم کردســتان عراق به ايران اشــاره کرد.به گفته اين کارشناس
صنعت نفت در عمليات سوآپ نفتي ،ايران تا قبل از سال  ۸۹نفت خام
آذربايجان و قزاقستان را وارد و در پااليشگاههاي تبريز و تهران مورد
فرآوري قرار ميداد و به همان ميزان از جنوب ايران براي اين کشورها
نفت خام صادر ميکرد.به گفت ه کارشناسان ،پااليشگاه تبريز هر بشکه
نفــت وارداتي از آذربايجان را  ۲دالر ارزانتر از قيمت جهاني خريداري
ميکرد.اين خريد نفت  ۲دالر زير قيمت جهاني توسط پااليشگاه تبريز
حاشيه سود بااليي براي اين پااليشــگاه به همراه داشت.اما با توجه
به مزيتهاي موجود ســوآپ نفتي ،اين عمليات در سال  ۱۳۸۹پس
از  ۱۳ســال متوقف شــد.آزاد با تاکيد بر رتبه نخست ايران در داشتن
منابع نفت و گاز دنيا و همچنين موقعيت اســتراتژيک ازنظر ارتباط با
کشورهاي همسايه و دسترسي به آبهاي آزاد ،تصريح کرد :با وجود
همه پتانسيلهايي که ايران در اختيار دارد شاهد آن هستيم که کشور
ترکيه در حال تبديلشــدن بههاب نفتي منطقه بوده و در اين زمينه
از ايران پيشــي گرفته است.ترکيه از نظر منابع نفت بسيار فقير است
بهطوريکه براساس دادههاي آژانس بينالمللي انرژي ،روزانه تنها ۵۰
هزار بشکه نفت توليد ميکند ،حالآنکه به دليل تقاضاي داخلي ،واردات
نفت آن  ۸برابر مقدار توليد نفت آن اســت که بيشتر آن از کشورهاي
ايران ،عراق ،روسيه ،عربستان ،قزاقستان تأمين ميشود.
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اخبار
اجرایی شدن حمایتهای غذایی
و اجتماعی دولت از اقشار ویژه

سرپرســت وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعــي تاکيد کرد کــه حمايتهاي
غذايي و اجتماعــي دولت درخصوص
گروههاي آســيبپذير و اقشــار ويژه
از نيمــه دوم ســال جــاري اجرايــي
ميشــود .انوشيروان محســني بندپي
در گفتوگو بــا ايلنا ،درخصوص برنامه
دولت براي افزايش دســتمزد کارگران
و کارگروههــاي آســيبپذير در برابر
افزايش قيمتها گفت :برنامه دولت در
اين باره شــامل دو بخش است؛ يکي،
حمايت از معيشت عام جامعه و ديگري
حمايــت از گروهها و اقشــار ويژه که
شامل پنچ دهک پايين جامعه ميشود.
وي ادامــه داد :بعد از بررســي ميزان
برخورداري و بهرهمندي اين پنج دهک
در برابر افزايش قيمتها و مشــخص
شدن نتايج بررســيها ،تمام تالش ما
اين اســت که حمايتهاي برنامهريزي
شــده که در قبال حمايتهاي غذايي و
حمايتهاي اجتماعي ميشود را انجام
دهيم تا فشارهاي ناشي از نوسانات بازار
و افزايــش قيمتها را پوشــش دهيم.
سرپرســت وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعي در پاسخ به اين سوال که اين
حمايتها از چه زماني اجرايي ميشود؟
اظهار داشت :بررسيها تا نيمه اول مهر
مشخص خواهد شد زيرا سازمان برنامه
و بودجه به دنبال اجرايي آن در شــش
ماه دوم سال جاري است.
نرخ بليت هواپيما مهر ماه
به قيمت قبل بر ميگردد

نايب رئيس کميســيون عمران مجلس
گفت :دولت در شــرايط کنوني ناگزير
بــه قــرار دادن تجهيزات مــورد نياز
هواپيماها در ليســت کاالهاي اساسي
است.سیداحســن علــوی در گفتوگو
با خانه ملت ،با اشــاره به افزايش چند
برابري قيمت بليت هواپيما در کشور و
تمهيدات دولــت براي کنترل اين بازار،
گفت :در شــرايط کنوني هيچ راه کاري
جزء اختصــاص ارز دولتي بــه ناوگان
هوايي کشــور وجود ندارد.نماينده مردم
ســنندج و ديواندره در مجلس شوراي
اســاميادامه داد :امــروز بــا افزايش
قيمت ارز ،هزينــه نگهداري و تعمير و
همچنين قيمت تجهيزات بســيار باال
رفته و طبعا اين مســئله مشــکالتي را
براي شــرکتهاي هواپيمايــي ايجاد
کرده اســت.وي افزود :دولت در شرايط
کنوني ناگزير به قــرار دادن تجهيزات
مورد نياز هواپيماها در ليست کاالهاي
اساسي اســت ،در غير اين صورت تمام
فشار افزايش قيمت بليط بر دوش مردم
خواهد افتاد ،به طوري که در چند وقت
اخير نيز قيمــت بليتهاي پروازي چند
برابر شــده ،به طور مثــال بليط پرواز
تهران – مشــهد به بيش از  900هزار
تومان رســيده بود.علوي با اعالم اينکه
بــر اســاس آمارهاي مســئوالن ،نرخ
کنونــي ارز عامل  51درصــد از گراني
قيمت بليــت هواپيما اســت ،تصريح
کرد :متأســفانه گراني قطعات هواپيما،
شــرکتها را ناچار بــه افزايش قيمت
کرده است.
هند تسليم فشار آمريکا براي قطع
خريد نفت از ايران نميشود

ترکيه در يک قدميتبديل بههاب انرژي منطقه

ترکها چه در مشت خود دارند؟

ظرفيت پااليشــي ترکيه  ۵۶۰هزار بشــکه در روز است.اين بدان
معناست که ترکيه  ۵۰درصد نياز فرآوردههاي پااليشي خود را از خارج
تأمين ميکند.جالبتر آنکه ترکيه خود صادرکننده فرآورده نيز هست
و روزانه  ۱۳۰هزار بشکه از محصوالت پااليشي خود (شامل  ۶۰هزار
بشــکه بنزين و  ۶۰هزار بشکه سوخت جت) را به جهت ارتباطهاي
استراتژيک در حوزه امنيت انرژي به ساير کشورها ميفروشد.به اين
ترتيــب براي خودکفايي در فرآوردههاي نفتي ،اين کشــور در حال
احداث دو پااليشــگاه خصوصي با مجموع ظرفيت  ۴۵۰هزار بشکه
در روز تا ســال  ۲۰۱۸است کشور ترکيه با همکاري شرکت سوکار
آذربايجان ( )SOCARدر حال ساخت پااليشگاهي به ظرفيت ۲۱۴
هزار بشــکهاي نفت است.سوکار ،شرکت ملي نفت و گاز آذربايجان
اســت که کليه امور مرتبط با نفت و گاز از مرحله استخراج تا توليد
مواد شيميايي را برعهده دارد.بررسيها نشان ميدهد در غفلت ايران
جهت تبديلشدن بههاب انرژي منطقه ،ترکيه در جهت خودکفايي
کامل به واردات فرآوردههاي نفتي و همچنين تأمين خوراک پارک
شــيميايي  ۲۰ميليارد دالري پتکيم ( )PETKIMکه قرار است تا
ســال  ۲۰۲۳افتتاح شود ،اقدام به ايجاد پااليشگاه «سوکار استار» با
همکاري سوکار آذربايجان کرده است.در همين راستا ،ترکيه شرکت
«انرژي ســوکار ترکيه» را بهعنوان يک شرکت واسطه در روابط دو
کشــور ترکيه و آذربايجان ،افتتاح کرده است.با توجه به اين موضوع
که ترکيه خود فاقد منابع نفتي اســت با افتتاح شرکت سوکار ترکيه
و سهيم کردن شــرکت سوکار آذربايجان ،تامين خوراک پااليشگاه
«سوکار استار» و به تبع آن خوراک پارک شيميايي  ۲۰ميليارد دالري
پتکيم ( )PETKIMخود را تضمين کرده است.نکت ه جالب موضوع
اين اســت که پااليشگاه «سوکار اســتار» عالوه بر اينکه براساس
خوراک نفت خام آذربايجان طراحيشده است ،قادر به پااليش نفت
کرکوک عراق نيز هست.در کنار غفلت ايران از واردات نفت آذربايجان
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و اقليم کردستان عراق ،جهت پااليش و صادرات فرآوردههاي نفت
خام ،ترکيه در جهت خودکفايي در توليد فرآوردههاي نفتي و همچنين
افزايش امنيت انرژي خود اقدام به ايجاد پااليشــگاه «سوکار استار»
کرد.بهطور خالصه ميتوان گفت سياست نفتي ترکيه اين است که
با واردات بخش اعظمياز نفت همسايگان خود ازجمله ايران ،روسيه،
عراق ،قزاقستان و برنامهريزي جهت واردات نفت آذربايجان به تدريج
بههاب نفتي منطقه تبديل شــود.ترکيه با اين اقدام عالوه بر تأمين
نيازهاي داخلي خود ،به صادرکننده فرآوردههاي نفتي و شــيميايي
تبديل خواهد شد.به گفته کارشناسان ،ايران نيز بايد از سياست ترکيه
در توسع ه صنعت پااليشگاهي مبني بر توانايي پااليش دو نوع نفت
خام استفاده کند و پااليشگاهها را هم براساس نفت خود و همچنين
کشورهاي همسايه ازجمله عراق ،کويت ،امارات و آذربايجان طراحي
کند و با اتخاذ اين سياست در دوراني که ايران دچار تحريمهاي نفتي
نشده است ميتواند نفت کشورهاي همسايه را وارد کند و نفت خود را
صادر نمايد.همچنين اين قابليت وجود دارد با اعمال تحريمهاي نفتي
پااليشگاهها تنها نفت ايران را به فرآورده تبديل کرده و صادر نمايند.

هند با رد درخواســت آمريکا براي قطع
خريد نفت از ايران ،اعالم کرد که واردات
نفت از جمهــوري اســاميرا متوقف
نخواهد کرد.به گــزارش ايرنا به نقل از
وبسايت 'ســواراج ياماگ'از رسانههاي
مطــرح تحليلي جنوب هند ،اين تصميم
دولت نارندرا مودي نخست وزير هند در
طول مذاکرات  2+2ميان سوشما سواراج
وزير امور خارجه و نيرماال سيتارامان وزير
دفاع هند بــا همتايان آمريکايي خود در
دهلي نو به دولــت دونالد ترامپ منتقل
شد.وبسايت هندي نوشت :مايک پمپئو
وزير امور خارجه آمريکا در اين مذاکرات
بــه طرف هندي اعالم کرده اســت که
آمريکا ميخواهد تمام کشــورهايي که
با ايران رابطه تجــاري دارند ،اين روابط
را کاهــش داده و در واقــع واردات نفت
از تهران را به طول کامل متوقف کنند.
اما هند در مقابل اين درخواســت اعالم
کرده است ايران  12درصد از نياز دهلي
نو به نفت را تامين ميکند و کاهش اين
مقدار امکان پذير نيست زيرا اين امر بر
قيمت و عرضه بنزين در اين کشور تاثير
ميگــذارد و منافع هنــد تامين نخواهد
شد.براســاس اين گزارش ،هند خواهان
دريافت معافيــت از تحريمهاي آمريکا
عليه ايران بوده و طــرف آمريکايي نيز
اعالم کرده است که معافيتها براساس
واقعيتهاي منطقي و داليل قابل قبول
اعطا خواهند شد.

