تبعات الحاق به توافقنامه پاریس بر معیشت مردم

اخبار

معاهدهای که نصف بودجه عمومی را میبلعد

رشد  ۵۶درصدی حجم معامالت
بورس کاالی ایران

در هفته منتهي گذشته ۴۲۱،هزار و ۲۹۸تن
انواع کاال به ارزش بيش از۱۶هزار ميليارد
ريال در بورس کاال دادوستد شد که نسبت
ب��ه هفته قب��ل به ترتيب رش��د  ۵۶و ۳۵
درص��دي را در حج��م و ارزش معامالت
تجربه کرد.به گزارش مهر به نقل از بازار
سرماي��ه (سنا) ،طي هفته اخي��ر ،در تاالر
محصوالت صنعتي و معدني ۱۰۶ ،هزار و
 ۵۵۶تن انواع کاال به ارزش  ۵هزار و ۷۵۰
ميليارد ريال معامله ش��د.در اين تاالر ۹۸
هزار و  ۳۰۲تن فوالد ،يک هزار و  ۹۶۵تن
مس ۳ ،هزار و  ۵۰۰تن آلومينيوم ۶۶۰ ،تن
روي ،دو هزار تن سيمان ۹ ،تن کنسانتره
فلزات گرانبها و  ۱۲۰تن کنسانتره موليبدن
از سوي مشتريان خريداري شد.همچنين
در هفت��ه معامالتي مذک��ور در دو بخش
داخلي و صادراتي تاالر فرآوردههاي نفتي
و پتروش��يمي ۲۸۹ ،هزار و  ۵۳۲تن انواع
کاال به ارزش بيش از ۱۰هزار ميليارد ريال
به فروش رسي��د.در اين تاالر  ۱۷۱هزار و
 ۳۱۰تن وکيوم باتوم ۴۰ ،هزار و  ۶۷۵تن
قير ۴۷ ،هزار و  ۶۳۰تن مواد پليمري۲۸ ،
هزار و  ۲۶۶تن مواد شيميايي ،يک هزار و
 ۲۹۰ت��ن گوگرد ۲۷۰ ،تن عايق رطوبتي،
 ۹۰تن انواع گازها و خوراکها و  ۵۰۰تن
عايق رطوبتي معامله شد.تاالر محصوالت
کش��اورزي بورس کاالي اي��ران نيز طي
هفته مذکور ،ش��اهد معامله  ۲۴هزار تن
گندم خوراکي و يک هزار و  ۲۰۰تن شکر
بود.همچني��ن  ۱۰تن کاال ب��ه ارزش ۹۰
ميليون ريال در بازار فرعي بورس کاالي
ايران به فروش رسيد.
برگزاري همايش ملي روابط عمومي
و پايداري ملي

همايش مل��ي روابط عموميو پايداري
مل��ي با ه��دف آش��ناسازي مدي��ران و
کارش��ناسان روابط عموميبا نقش روابط
عموميدر ارتقاي پاي��داري ملي و مقاوم
سازي در برابر تهديدات نوين ،و به همت
سازمان پدافند غيرعامل کش��ور ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالميو جهاد دانشگاهي
و مشارکت برخي از وزارتخانهها ،سازمانها،
استانداريها و رسانهها 24دي ماه در تهران
برگزارخواهد شد.اين همايش با محوريت
نق��ش روابط عموميدر ارتق��اي پايداري
ملي ،نقش رواب��ط عموميدر امن سازي
و پايدارسازي سازمان ،افزايش مقاومت و
تاب آوري زيرساختهاي اطالعرساني در
بحرانها ،روابط عموميو اطالعرساني در
بحرانها و حمالت ،فرصتها و چالشهاي
هوش��مندسازي در روابط عمومي ،پدافند
سايب��ري در رواب��ط عموميالکترونيک،
پدافن��د سايب��ري در فناوريه��اي نوين
ارتباطاتي ،تهديدات بيوسايبري و تهديدات
نوين جهاني برگزار و صاحبنظران به بحث
و تبادل نظر علميخواهند پرداخت..در اين
همايش که اولين رويداد مشترک مديران
و کارش��ناسان رواب��ط عموم��يو پدافند
غيرعامل سازمانهاست ،راهکارهاي توسعه
امن زير ساختهاي اطالعرساني سازمانها
در ش��رايط بحران و حمل��ه ،راهکارهاي
ايج��اد رسانه پايدار و نح��وه همکاري دو
اداره کل بح��ث خواهد ش��د.عالقمندان
براي کس��ب اطالع��ات بيش��تر و ثبت
ن��ام ب��ه ساي��ت هماي��ش ب��ه آدرس
 www.padafand.netمراجعه نمايند.
سکوت سازمانهای ناظر
ورشدمجددنرخمرغ

قيمت مرغ با ح��دود  ۶۵۰تومان افزايش
ب��ه  ۱۴ه��زار و  ۵۰۰توم��ان در مراک��ز
خ��رده فروش��ي رسي��د ،اي��ن در حال��ي
اس��ت ک��ه وزارت جهاد قيم��ت منطقي
اي��ن کاال را ۱۰هزارتوم��ان و پ��رورش
دهندگان۱۱هزارتومان اعالم کرده اند.به
گزارش مهر ،درحال��ي که قيمت مرغ در
اواخر هفته گذشته روند نزولي گرفته بود و
پيشبيني ميشد در هفته جاري نيز همين
روند ادامه يابد ،نرخ اين کاال امروز ش��نبه
 8دي ماه با افزايش ح��دود  ۶۵۰توماني
نسبت به روز پنج شنبه گذشته به کيلويي
 ۱۴ه��زار و  ۵۰۰توم��ان در مراکز خرده
فروشي رسيد .براساس اعالم اتحاديه پرنده
و ماهي قيمت هرکيلوگرم مرغ گرم نيز در
عمده فروش��ي درب کشتارگاه  ۱۳هزار و
 ۲۰۰تومان ،توزيع درب واحدهاي صنفي
 ۱۳هزار و  ۴۰۰تومان ،خرده فروشي مرغ
شمال  ۱۴هزار و  ۲۰۰تومان و قيمت عمده
مرغ کشتار شمال در ميدان بهمن  ۱۲هزار
و  ۲۰۰تومان است .برهمين اساس قيمت
هرکيلوگرم سينه با کتف  ۲۱هزار و ۵۰۰
تومان ،سينه بدون کتف  ۲۳هزارتومان و
فيله  ۲۶هزار تومان است.

سرمايهگ��ذاري ساالنه ب��راي کاهش ۴و
 ۱۲درصدي انتش��ار گازه��اي گلخانهاي
ب��ه ترتي��ب ۱۷.۵و  ۵۲.۵ميلي��ارد دالر
اس��ت درحاليک��ه بودج��ه عموميدولت
در س��ال  ۹۷با ن��رخ دالر  ۳۵۰۰توماني،
 ۱۲۰ميلي��ارد دالر ب��وده است.به گزارش
مه��ر ،در س��ال  ۲۰۱۵بيس��ت و يکمين
نشست ساالنه مجمع جهاني تغيير اقليم
( )UNFCCCموسوم به  COP۲۱در
شهر پاريس برگزار شد .نتيجه اين نشست
تصويب موافقتنامهاي براي جلوگيري از
افزايش بي��ش از  ۲درجهاي دماي زمين
بود .براساس اين موافقتنامه کشورهاي
عضو بايد توليد گازهاي گلخانهاي انسان
ساخت را کاهش دهند .در اين توافقنامه،
مهمتري��ن گاز گلخانهاي ک��ه در نتيجه
مصرف سوختهاي فسيلي توليد ميشود،
گاز معرفي شده CO۲است و کشورهاي
عض��و توافق کردهان��د تا با ارائ��ه برنامه
مشارکت ملي ( ) NDCبه دنبال کاهش
انتشار دي اکسيد کربن باشند.
تعهدات ايران


در سن��د  NDCايران ،تعه��دات در دو
قالب غيرمش��روط و مشروط عنوان شده
است .در قسمت غيرمش��روط بيان شده
اس��ت« :کش��ور تمايل به مش��ارکت در
کاهش انتش��ار کل گازهاي گلخانهاي در
س��ال  ۲۰۳۰ميالدي بهمي��زان  ۴درصد
نس��بت به سناريو پايه ( )BAUرا دارد».
همچنين در قسمت مشروط عنوان کرده
است« :با توجه به امکان رفع تحريمهاي
ناعادالن��ه ،حمايت مال��ي ،انتقال فناوري
و خريد گواهيه��اي کربن و بهرهگيري
از حمايته��اي دو يا چندجانب��ه ،انتقال
فناوريهاي پاک و توانمندسازي کش��ور،
پتانسيل کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي
درصورت رفع موانع فوق بهميزان  ۸درصد
اضاف��ه (درمجموع  ۱۲درصد) را دارد» .در
ادامه اين سند اشاره شده است که سرمايه
گذاري ساالنه ب��راي تحقق کاهش  ۴و
 ۱۲درصدي انتشار گازهاي گلخانهاي به
ترتي��ب  ۱۷.۵و  ۵۲.۵ميلي��ارد دالر است.
اين در حال��ي است که مجم��وع بودجه
عموميدول��ت در س��ال  ۹۷با ن��رخ دالر
 ۳۵۰۰تومان��ي ،ح��دود  ۱۲۰ميليارد دالر
بوده است!

منابع تامين مالي تعهدات


در اي��ن سند منابع تامين مال��ي اين مبلغ
هنگف��ت به ش��رح زير تعيين ش��ده است
-۱:کاه��ش و حذف يارانهه��اي انرژي-۲
صندوق ملي محيط زيس��ت-۳استفاده از
ظرفي��ت بخ��ش خصوصي-۴طرحهاي
بهينه سازي مصرف انرژيدر همين ارتباط،
اميرمحم��د سعيدي ،کارش��ناس اقتصاد و
محيط زيس��ت در گفتگو با مهر با اشاره به
گزارش آژانس بين المللي انرژي ،گفت :بر
اساس گزارش اين آژانس کشور ايران ساالنه
 ۴۵ميليارد دالر يارانه به حاملهاي انرژي
تخصيص ميدهد .حذف يارانه حاملهاي
انرژي و اختصاص آن براي کاهش انتشار
دي¬ اکس��يد کربن موجب افزايش شديد
قيمته��ا و تحميل هزينههاي سنگين به
مردم ميشود.وي افزود :براي نمونه قيمت
بنزين براساس نرخ جهاني آن به  ۵۰سنت
در هر ليتر ( ۵۰۰۰تومان) ميرسد و قيمت
متوسط برق ک��ه در حال حاضر  ۶۶تومان
به ازاي هر کيل��ووات ساعت است تا ۴۰۰
تومان به ازاي هر کيلووات ساعت افزايش
خواهد يافت .طبق گفته چيت چيان ،وزير
سابق ني��رو ،در س��ال  ۱۳۹۵هزينه تامين
هر کيل��ووات ساعت برق بدون احتس��اب
قيمت سوخ��ت مصرفي نيروگاهها ،حداقل
حدود  ۱۱۰تومان بوده است و با احتس��اب
قيم��ت سوخت که برابر ب��ا هزينه فرصت

صادرات آن است ،جمعا هزينه کامل تامين
هر کيلووات ساعت برق (بدون احتس��اب
هزينههاي زيستمحيطي) رقميبين ۳۱۰
ت��ا  ۴۸۰تومان (بر اس��اس سوخت مايع يا
گاز ) بوده است.به گفته سعيدي ،بر اساس
قانون هدفمندي يارانهها بي ش��ک يارانه
انرژي بايد با سازوکارهاي صحيح و در طي
زمان کاهش يابد ولي درآمدهاي حاصل از
آن بايد براي حمايت از اقشار ضعيف جامعه
در حوزههاي آموزش ،سالمت و همچنين
توسعه زيرساختهاي کش��ور هزينه شود.
از سويي ديگر حذف يارانه انرژي فرايندي
طوالن��ي و زمان بر است و نميتوان انتظار
داشت به صورت ناگهاني کنار گذاشته شود.
اين کارش��ناس اقتصاد و محيط زيست با
بيان اينکه ساير منابع مالي ذکر شده در سند
تعهدات ايران نيز بس��يار ناچيز بوده قادر به
تامين مبلغ مورد نياز به منظور کاهش انتشار
گازهاي گلخانهاي نيستند ،اظهار داشت :در
اين شرايط و در صورت محقق نشدن اين
مبلغ ،بايد با کاه��ش توليد در بخشهاي
مختلف کشور ،انتش��ار گازهاي گلخانهاي
کاهش يابد که مانعي جدي بر سر راه توسعه
و پيشرفت کشور به شمار ميرود.

همانطور که از جدول باال مشخص است،
بيشترين سهم انتش��ار دي اکسيد کربن
مربوط به بخش نيروگاهي با سهم ۲۹.۸
درصد است ،بعد از آن بخش حمل و نقل
با سهم  ،۲۵.۴۲بخ��ش خانگي با ۲۳.۸۹
و بخ��ش صنع��ت ب��ا  ۱۶.۱۷درص��د در
جايگاههاي بعدي قرار دارند .به اين ترتيب
ميتوان گفت درصورت پيوستن ايران به
توافق پاريس ،صنعت برق کشور به علت
سهم باال در انتش��ار دي اکس��يد کربن با
چالشهاي جدي مواجه خواهد شد.

وضعيت انتش�ار گازهاي گلخانهاي در

کشور

گ�زارش س�ازمان حفاظ�ت از محيط

زيست درباره توافق پاريس

ب��راي درک بهتر اين مطالب بايد نگاهي

آقايزنگنهشفافسازيکند

رشوهاي که در ايران داده شد؛ متهميکه در فرانسه محکوم شد

ب��ه نظر ميرس��د مس��ئولين ايران��ي در دولت،
مجلس و قوه قضائيه بهوي��ژه زنگنه وزير نفت،
موضع قاطعي نس��بت به موضوع رش��وهخواري
توتال در ايران و جريمه اين ش��رکت فرانس��وي
بهخاطر پرداخت رشوه در جريان توسعه فازهاي
 ۲و  ۳پ��ارس جنوبي در ايران نش��ان نميدهند.
به گزارش تس��نیم « ،اين موضوع (رشوه توتال
به مس��ئوالن ايران��ي در جري��ان توسعه پارس
جنوبي) مرب��وط به توسعه فازهاي  2و ( 3پارس
جنوبي) در سال  97مي�لادي است و به فاز 11
مربوط نميش��ود ،با اين حال شرکت ملي نفت
ايران و ش��رکت نفت و گاز پارس مستنداتي در
اين زمينه در اختيار ندارند».اين عبارت ،واکنش
محمد مشکينفام مديرعامل شرکت نفت و گاز
پ��ارس در پاسخ به سؤال��ي در خصوص جزئيات
رش��وه جنجالي توت��ال به مس��ئوالن ايراني در
جريان توسعه فازهاي  2و  3پارس جنوبي است،
پروندهاي که بهگفته اين مقام مسئول ،مستنداتي
از آن در اختيار شرکت ملي نفت ايران و شرکت
نفت و گاز پارس نيس��ت؛ اما دادگاهي در فرانسه
پ��س از  21س��ال ،مس��تنداتي در اين خصوص
در اختيار داش��ته که ش��رکت فرانسوي توتال را
بهخاطر آنچه «رشوهخواري از مقامات خارجي در
پرونده مربوط به قرارداده��اي ايران در »1997
اعالم ش��ده ،محکوم به پرداخ��ت جريمه کرد.
رويترز در گزارش��ي اعالم کرد که يک دادگاه در
پاريس شرکت نفت و گاز توتال را  500هزار يورو
( 570هزار) دالر بهخاطر رشوهخواري از مقامات
خارج��ي در پرونده مربوط ب��ه قراردادهاي ايران
در  1997جريمه کرد.طبق اين گزارش ،شرکت
توت��ال متهم است  30ميلي��ون دالر تحت يک
قرارداد مشاوره براي تسهيل معاملهاي با ميدان
گاز پارس جنوبي مربوط به بيش از دو دهه پيش
پرداخت��ه است که بهنظ��ر دادگاه اين پرداختها
غيرقانوني بودند .رويترز در بخشي از گزارش خود
آورده است« :مدارک دادگاه نش��ان ميدهد که
از حدود  1995ت��ا  2004بهدرخواست يک مقام
ايراني با نام مهديهاشميرفسنجاني ،پسر رئيس
جمهور سابق ايران اکبرهاشميرفسنجاني ،توتال
و واسطهه��ا پرداخته��اي غيرقانوني به داللي
داش��تهاند که توسط مهديهاشميبراي کمک
به ش��رکت تعيين ش��ده بود».همچنين پاتريک
پوي��ان ،مديرعامل فعلي ش��رکت توتال پس از

(( آگهی ابالغ وقت رس��یدگی و احضار متهم )) نظر به اینکه در پرونده کالسه فوق
ش��عبه  101دادگاه کیفری  2شهرستان بهبهان متهم -1محمد شعبانی فرزند قلى و
رمضان على عس��كری فرزند حبيب به آدرس (فعال متواری ) به اتهام کالهبرداری
اینترنتی موضوع ش��کایت حمید حس��ینی فرزند محمد تحت تعقیب بوده و حسب
اطالع و گزارش واصله نامبرده مجهول المكان و متواری می باش��ند ،لذا به نامبرده
ابالغ می گردد تا در روز یک ش��نبه مورخه  97/11/23ساعت  9 : 15در این شعبه
دادگاه حضور یابد  ،بدیهی است در صورت عدم حضور یا عدم ارسال دفاعيه و یا
عدم معرفي وكيل به صورت غیابی ،اقدام مقتضی معمول خواهد شد  ،این آگهی در
اجرای قانون آیین دادرسی کیفری درج می شود
دفتر شعبه 101دادگاه کیفری  2شهرستان بهبهان محمد انصاریان

به وضعيت انتش��ار گازهاي گلخانهاي در
بخشهاي مختلف کشور بيندازيم .نکته
مه��م اين بخش تف��اوت بي��ن گازهاي
گلخان��هاي و گازهاي آالينده هواست .در
توافق پاريس اجماع بر سر کاهش گازهاي
گلخانهاي ش��امل N۲O،CH۴،CO۲
اس��ت که ب��ا گازه��ا و ذرات آالينده هوا
متفاوت است.

اعالم اين حکم گفت« :اين شرکت اين موضوع
را پيگيري نميکند چون هيچ کدام از اش��خاص
تحت بازجويي اآلن زنده نيس��تند ،هر کسي که
کريس��توف دي مارگري ،رئي��س قبلي توتال را
ميش��ناسد ميداند که او هيچ وقت درگير چنين
فس��ادي نميشود».پويان تصريح کرد« :با توجه
به شرايط اين پرونده که قب ً
ال در آمريکا قضاوت
ش��ده و هيچ کدام از متهم��ان نميتوانند از خود
دفاع کنند ،توتال قصد پيگيري ندارد».اين اولين
بار نيس��ت که تجارت توتال ب��ا ايران منتهي به
دادگاه ميش��ود .در سال  2013نيز توتال متهم
به پرداخت رش��وه بين سالهاي  1995و 2004
بهمنظور بردن قراردادهاي نفت و گاز ش��ده بود.
نکته مهم اين است که بهنظر ميرسد مسئولين
ايران��ي در دولت ،مجلس و ق��وه قضائيه ،اعالم
موضع قاطعي نس��بت به موضوع رش��وهخواري
توتال در ايران و جريمه اين ش��رکت فرانس��وي
بهخاطر پرداخت رشوه در جريان توسعه فازهاي
 2و  3پارس جنوبي در ايران نش��ان نميدهند و
طبق آنچه مديرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس
گفته ،اگر مس��تنداتي در اختيار مجموعه وزارت
نف��ت در خصوص اين رش��وهخواري و اثر آن در
پروژه مهم توسع��ه فازهاي  2و  3پارس جنوبي
نيس��ت ،چرا اين وزارتخانه نس��بت به استعالم
م��دارک و مس��تندات از دادگاه فرانس��وي اقدام
نکرده و هيچ حس��اسيتي نسبت به اين موضوع
از خود نش��ان نميدهد؟هدايتاهلل خادميعضو
کميس��يون ان��رژي مجلس ش��وراي اسالميبا
واکنش به اين موضوع اعالم کرد که محکوميت
ش��رکت توتال در دادگاه فرانسه بهدليل پرداخت
رش��وه به مقامات ايراني از وزير نفت ايران مورد
سؤال قرار ميگيرد و گفت« :بايد مشخص شود
که مس��ئوالن در کدام قرارداد ،ب��ه چهميزان و
همچنين کداميک از مس��ئوالن ذيربط رش��وه
درياف��ت کردهان��د و چه برخوردي با آنها ش��ده
است».اين نماين��ده مجلس تصريح کرد« :وزير
نفت چندي پيش در کميسيون انرژي حاضر شد
و پيرام��ون اين سؤال توضيحاتي را ارائه کرد که
بنده بهعنوان طراح سؤال از پاسخهاي وي قانع
نشدم بنابراين وزير براي ارائه توضيحات بايد در
صحن علني مجلس حاضر شود؛ اگر نمايندگان
از توضيح��ات وزير قانع نش��وند وزير کارت زرد
دريافت ميکند».

س�هم هر يک از بخشه�اي مصرف

کننده انرژي در انتش�ار گازه�اي آالينده
و گلخان�هاي در س�ال  -۱۳۹۴ترازنام�ه
انرژي

در گزارش سازمان حفاظت از محيط زيست

تحت عنوان ارزيابي آثار اقتصادي ناشي از
تعهدات کاهش انتش��ار و تنوعبخش��ي
اقتص��ادي آمده است « :پذيرش تعهدات
کاه��ش انتش��ار بهطور طبيع��ي نيازمند
بازنگري در سياستهاي رش��د و توسعه
اقتصادي اس��ت .اين سياستها ميتواند
موجب تحمي��ل هزينههايي ب��ر اقتصاد
کش��ور ش��ود چراکه براي کاهش انتشار
گازهاي گلخانهاي يا بايد بر سطح توليد
بخشهاي مختلف اقتصادي محدوديت
اعمال شود و يا بايد ساختار و فناوريهاي
مورداستفاده در صنايع اصالح و نوسازي
شوند .اعمال محدوديت بر توليد به معني
از دست رفتن هزينه فرصت توليد بوده و
اص�لاح و نوسازي ساختار صنايع نيازمند
صرف هزينهه��اي سرمايهگذاري جديد
در فناوريهاي پاکتر و يا سيس��تمهاي
تصفيهکنن��ده آلودگ��ي است».بر اساس
نتاي��ج اين پژوهش « کاهش  ۴درصدي
انتشار گازهاي گلخانهاي ،در کل اقتصاد
کشور موجب کاهش ارزش توليد به ميزان
 ۲۸۱۳۵.۸ميليارد ريال (بر پايه قيمتهاي
سال  )۸۳ميش��ود که اين ميزان چيزي
در حدود  ۱.۱۲درصد از کل حجم اقتصاد
کشور است».
بيش��ترين کاهش حجم تولي��د (ارزش
تولي��د) متوج��ه بخش حم��ل و نقل ( با
 -۱۰.۴۹درص��د) پ��س از آن مربوط به
بخش توليد فراوردههاي نفتي و پااليش
نفت ( ب��ا  -۳.۲۶درصد) است .همچنين
در ادامه اين گزارش آمده است « کاهش
 ۱۲درصدي انتشار گازهاي گلخانهاي در
کل اقتصاد کش��ور موجب کاهش ارزش
توليد به مي��زان  ۱۸۰۰۷۸.۸ميليارد ريال
(بر اساس قيمتهاي سال  )۸۳ميش��ود
که اين ميزان چيزي در حدود  ۷.۲درصد
از کل حجم اقتصاد کش��ور را است» .در
اين شرايط بيشترين کاهش حجم توليد
(ارزش تولي��د) متوجه بخشهاي حمل و
نقل ،بخش کش��اورزي و استخراج نفت
خام ،گاز طبيع��ي و ساير معادن هر کدام
با  -۱۵درصد است.با توجه به توضيحات
ف��وق به نظر ميرس��د پيوستن به توافق
پاريس بررسيهاي دقيق و کارش��ناسي
بيشتري را ميطلبد چرا که همانطور که
اشاره شد تاثيرات بسيار شديدي بر اقتصاد
کشور و معيشت مردم خواهد گذاشت.

تالش بیبیسی برای توقف یک راهکار ضدتحریمی

چگونهعرضهنفتدربورس،تحریمهاینفتیرادرهممیشکند؟

آخري��ن تالش مذبوحانه بيبيس��ي فارسي براي
توقف عرضه نفت در بورس درحالي صورت ميگيرد
که بيژن زنگنه ،وزير نفت با اشاره به موفقيت اين
راهکار ضدتحريميدر فاز آزمايشي براي دور زدن
تحريمهاي نفتي ،خبر از عرضه سوم نفت در هفته
آينده داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،دليل
اثرگ��ذاري تحريمهاي نفتي به مدل سنتي فروش
نفت اي��ران ارتباط دارد .در اين مدل نفت کش��ور
توسط امور بينالملل ش��رکت مل��ي نفت در قالب
محمولههاي بزرگ (يک ميليون بشکهاي) به تعداد
محدودي از پااليش��گاههاي مش��خص به فروش
ميرسد .وجود تنها يک عرضه کننده يعني شرکت
ملي نفت و تعداد محدودي از خريداران و هم چنين
بزرگ بودن حجم محمولههاي فروخته شده باعث
ش��ده است که فرآيند فروش نفت ايران به راحتي
براي آمريکا قابل رصد باشد.کارش��ناسان معتقدند
که ميت��وان با تنوعسازي روشهاي فروش نفت،
تحريمهاي نفت��ي آمريکا عليه ايران را بياثر کرد.
يکي از راهکارهاي موجود عرضه نفت در بورس و
استفاده از توانمندي و تجربه شرکتهاي خصوصي
داخلي و خارجي در صادرات نفت است.در اين روش
نفت کش��ور در سازوکاري معقول و سختگيرانه ،با
رعايت استانداردهاي بورس ان��رژي و پس از اخذ
ضمانتنامههاي الزم به ش��رکتهاي خصوصي
فروخته ميشود و از ظرفيت بخش خصوصي براي
فروش نفت در يک شبکه مويرگي استفاده ميشود.
الزم به ذکر است که شرکتهاي خصوصي پس از
اعتبارسنجيه��اي الزم به عنوان تجار نفتي ،نفت
کش��ور را از بورس خريداري ک��رده و در بازارهاي
جهاني به فروش ميرسانند .در اين فرآيند به دليل
تنوع و تعدد شرکتهاي خصوصي فروشنده نفت
ايران و نامش��خص بودن مس��ير و مقصد فروش
امکان ش��ناسايي محمولههاي نفت��ي ايران براي
آمريکا غيرممکن ميش��ود فلذا ميتوان پله پله تا
بياثرک��ردن تحريمهاي آمريکا پيش رفت.پس از
تصويب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ،عرضه
نف��ت در بورس انرژي به عنوان جديترين راهکار
مقابله با تحريمهاي نفتي به صورت آزمايش��ي در
دست��ور کار وزارت نفت ق��رار گرفت .موفقيت اين
راهکار ضدتحريميبه معن��اي پايان دوران اعمال
فشار آمريکا بر اقتصاد کشور است.پس از موفقيت
اي��ران در ف��روش محمولههاي نفت��ي در بورس
رسانههاي خارجي ب��ا محوريت بيبيسي فارسي

آگهی حصر وراثت آقای علی ش��هرت خنفری نام پدر مهیوب بشناس��نامه 81
صادره از ش��ادگان درخواس��تی بخواس��ته صدورگواه��ی حصروراثت تقدیم و
توضیح داده که پدرش مرحوم مهیوب شهرت خنفری بشناسنامه  1664صادره از
شادگان در تاریخ  1396/10/8در شادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند
از -1 :متقاضی با مش��خصات فوق -2 .محمد بشناسنامه  3153متولد 1354/12/3
صادره شادگان -3 .جلیل بشناس��نامه  3150متولد  1345/8/28صادره شادگان.
 -4رض��ا به شناس��نامه  3152متولد  1352/1/15صادره ش��ادگان -5 .خلف به
شناس��نامه  8797متولد  1355/3/13صادره ش��ادگان -6 .حس��ن به شناسنامه
 8798متولد  1356/12/1صادره ش��ادگان -7 .شمس��ه به شناسنامه  2500متولد

تالش کردند تا ب��ا ايجاد هجمه سنگين تبليغاتي
عليه اين راهکار ضدتحريميدر مس��ير اجراي آن
سن��گ اندازي کنند.به طور کلي بيبيسي فارسي
و ساير رسانههاي همراه در يک اقدام مش��ترک با
طرح کليدواژه «فساد» سعي کردند به مخاطب القا
کنند که روش عرضه نفت در بورس باعث بازتوليد
بابک زنجانيها ميشود .اين شبهه در حالي مطرح
شد که قبلتر بارها توسط کارشناسان حوزه انرژي
پاسخ داده شده و تفاوتهاي روش عرضه نفت در
بورس با راهکار دوره قبلي تحريمها به خوبي تبيين
ش��ده است.در دوره قبلي تحريمه��ا راهکار وزارت
نفت براي مقابله با تحريمهاي نفتي ايجاد کميتهاي
 ۵نفره براي ارتباطگيري با دالالن نفتي مانند بابک
زنجاني بود .در اين روش نفت ايران در سازوکاري
غير ش��فاف به فروش ميرسي��د و نحوهي تعيين
قيمت نفت هم بر مبناي چانهزنيهاي طرفين بوده
که عمدتا با اعم��ال تخفيفهاي کالن به خريدار
همراه ميش��د .همچنين ش��ايان ذک��ر است که
دالالن نفتي بر مبناي البيگري با برخي مسئوالن
وزارت نفت ،نفت کشور را بدون اخذ تضامين الزم
در اختيار ميگرفتند .فلذا طبيعي است که خروجي
چنين سازوکاري امثال بابک زنجانيها خواهند بود.
ام��ا روش فعلي عرضه نفت در بورس هيچ يک از
نواقص مطرح ش��ده را دارا نيست .در روش عرضه
نف��ت در بورس ،فرآيند خري��د نفت توسط بخش
خصوص��ي به طور کامال ش��فاف توسط نهادهاي
نظارت��ي مورد بازرس��ي قرار ميگي��رد .همچنين
تعيين قيمت نفت ايران نيز در يک سازوکار رقابتي
در بورس کشف ميش��ود؛ فلذا در سازوکار رقابتي
بورس ،خبري از اعطاي تخفيفات ويژه به خريداران
نيس��ت .در روش فعل��ي ،طبق اطالعي��ه سازمان
بورس انرژي ش��رکتهايي که خواهان خريد نفت
ايران از سازوکار بورس هستند ابتدا بايد با دريافت
کد معامالتي هويت شرکت خود را مشخص کنند.
در مرحله بعدي پس از پرداخت  ۱۰درصد از بهاي
محمول��ه تقاضا ش��ده به صورت ريالي ،ش��رکت
خصوص��ي ميتواند وارد فرآيند خريد نفت ش��ود.
درصورتي که شرکتي قادر به خريد نفت در سازوکار
رقابتي کش��ف قيمت ش��د آنگاه بايد قبل از موعد
بارگيري  ۱۰درصد ديگر بهاي محمول ه خريداري
شده را به صورت ريالي پرداخت کند و ما به ازاي ۸۰
درصد باقيمانده ضمانتنامه بانکي با ارزشي معادل
 ۱.۲۵برابر آن را به بورس ارائه دهد.
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اخبار
شیوهنامه قیمتگذاری خودرو
به رئیس جمهور ارائه شد

ش��وراي رقابت با ارسال نام��هاي به رئيس
جمهور ،دستورالعمل تنظيم قيمت خودروهاي
انحص��اري را ارسال کرد تا رئيس جمهور در
م��ورد آن تصميمگيري کند.به گزارش مهر،
ش��وراي رقابت با ارسال نامهاي به ش��وراي
عالي هماهنگ��ي اقتص��ادي ،دستورالعمل
تنظيم قيمت خودروهاي انحصاري را ارسال
کرد تا شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در
مورد آن تصميمگيري کند .بر اساس مصوبه
شماره  ۳۵۹مورخ  ۲۷/۰۹/۹۷شوراي رقابت،
دستورالعمل تنظيم قيمت خودروهايي که بازار
انحصاري دارن��د ،بايد جهت تأييد به رئيس
جمه��ور و رئيس ش��وراي عالي هماهنگي
اقتصادي ارسال گردد.
چين براي نخستين بار از آمريکا برنج
وارد ميکند

گمرک چين اعالم کرد :براي نخس��تين بار
برن��ج آمريکايي وارد بازار چين خواهد ش��د.
به گزارش گروهفارس به نقل از راشاتودی،
گمرک چين اعالم کرد براي نخس��تين بار
واردات برنج آمريکايي به چين آزاد شد.چين
بزرگترين بازار برنج محسوب ميشود و باز
ش��دن بازار چين به روي برنج آمريکايي در
راستاي مذاکرات تجاري دو کشور براي حل
اختالفات دوجانبه است .گمرک چين اعالم
ک��رده است که مجوز واردات برنج از آمريکا
به اين کش��ور صادر ش��ده است و اين برنج
تمام استانداردهاي الزم ب��راي ورود به بازار
چين را دارد .البته ميزان برنجي که قرار است
از آمريکا به چين وارد ش��ود هنوز مشخص
نيست و چينيها همچنان براي تأمين برنج
خود به کشورهاي آسيايي به خصوص ويتنام
و تايلند رجوع ميکنند .حدود يک دهه است
که مذاکرات در اين زمينه بين دو کش��ور در
جريان است.
واگذاري  ۶۴۰۰فقره سند امالک علوي
ن
به محرومان استان گيال 

بنياد مس��تضعفان بر اس��اس منويات مقام
معظم رهب��ري و در راست��اي اجراي طرح
محروميتزدايي ،تاکنون ۶۴۰۰فقره سند را
به واجدان ش��رايط در است��ان گيالن واگذار
ک��رده است .به گ��زارش ف��ارس  ،تاکنون
 ۶۴۰۰م��ورد از اراضي بني��اد علوي به ابعاد
 ۲ميلي��ون و  ۲۱۵ه��زار و  ۴۱۳مترمربع به
ارزش  ۲۶۲۱ميلي��ارد ريال در استان گيالن
توسط بنياد مستضعفان واگذار شده است.بنياد
مستضعفان در راستاي حمايت از خانوادههاي
داراي چند قلو تاکن��ون کمک هزينه خريد
ماهانه شيرخش��ک و پوشک را به  ۱۱خانوار
داراي چند قلو ب��ه ارزش  ۹۱۱ميليون ريال
پرداخ��ت ک��رده اس��ت ،همچني��ن کمک
هزينههاي معيش��تي ب��ه ارزش  ۵۰ميليون
ريال نيز به دو خانوار پرداخت ميشود.از آنجا
که تامين مسکن به عنوان يکي از مهمترين
دغدغههاي خانوادهه��اي داري چند قلو به
شمار ميرود ،بنياد مستضعفان استان گيالن
تاکن��ون  ۱۴م��ورد وديعه مرم��ت و ساخت
مس��کن به ارزش  ۴ميلي��ارد و  ۳۲۰ميليون
ري��ال را به اين خانوارها پرداخت کرده است.
طرح ملي حمايت از مادران باردار و ش��يرده
بنياد علوي نيز همزمان با سراسر کش��ور در
استان گيالن در حال اجرا است و تاکنون در
اين استان  ۴۱۲خانوار تحت پوشش اين طرح
قرار گرفت��ه و به صورت ادواري سبد غذايي
دريافتميکنند.
مجوز  ۵صرافي از  ۹صرافي فارکس
روسيه باطل شد

بانک مرکزي روسيه مج��وز  ۵صرافي از ۹
صرافي فع��ال در حوزه فارک��س موجود در
اين کشور را به دليل انتقال سرمايه از روسيه
باط��ل کرد .به گزارش گ��روه فارس به نقل
از راش��اتودي ،بانک مرکزي روسيه مجوز ۵
صرافي از  ۹صرافي فعال در حوزه فارکس در
اين کشور را باطل کرد.علت ابطال مجوز اين
صرافيها ،اقدام در راستاي خروج سرمايه از
اين کشور عنوان شده است .بر اساس اقدام
بانک مرکزي اين کشور ،اين صرافيها از روز
 ۲۷ژانويه اجازه فعاليت نخواهند داشت.بنا به
بيانيه بانک مرکزي روسيه تمام اين صرافيها
زيرمجموعه شرکتهاي خارجي بودند که به
صورت خصمانهاي اقدام به ترغيب مشتريان
روس و انتق��ال پول آنها به خارج از کش��ور
ميکردند.
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اینکه با انجام تش��ریفات قانونی مراتب مزب��ور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر
کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی یک ماه
بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد
این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان

