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میلیون تن فرآورده دامی
از مرز بازرگان ترانزیت شد

فاطمه آیرم رئیس اداره دامپزشکی ماکو گفت:
امسال پس از بازدید و نظارتهای بهداشتی در
قرنطینه مرز بازرگان برای  6میلیون تن انواع
فرآوردههای دامی مجوزهای ترانزیتی صادر
شده است.

۷۵۷۰

۶۰

میلیون دالر
صادرات امریکا به ایران در  ۶ماه

واحد رشد شاخص بورس
در هفتهای که گذشت

شاخص کل بورس در هفتهای که گذشت با  ۷۵۷۰واحد
افزایش ،رشد  ۶.۱درصدی را به ثبت رساند.در هفتهای
که گذشت طی  5روز معامالتی تعداد  12970میلیون
انواع اوراق بهادار به ارزش  46833میلیارد ریال در
بیش از  772هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت.

صادرات امریکا به ایران در  ۶ماهه نخست سالجاری
میالدی با رشد  ۴۷درصدی نسبت به مدت مشابه
سال قبل به حدود  ۶۰میلیون دالر رسید.مبادالت
تجاری این کشور با ایران در نیمه نخست سالجاری
میالدی رشد  24درصدی داشته است.

۳.۱۱

م ایران میتواند بازار جهانی نفت
تحری 
را دچار اخاللکند

آژانس بینالمللی انرژی روز جمعه در گزارشی با بررسی
انرژی
پیامد تحریمهای امریکا علیه ایران بر بازار جهانی نفت،
هشـــدار داد که این اقـــدام میتواند مشـــکلی جدی برای
حفظ تولید در سطح فعلی ایجاد کند .بهگزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری
سی.ان.بی.ســـی ،این نهاد مینویســـد :این موضوع ممکن است به قیمت از
دســـت رفتن ظرفیت کافی برای تولید مازاد (با هدف پاسخگویی به نیازهای
آتی بازار) منجر شود.گزارش میافزاید :در نتیجه شاید چشمانداز بازار نفت
در آن زمان به آرامی امروز نباشد.کارشناســـان پیـــش از این هم درخصوص
پیامدهای تحریم ایران بر بازار جهانی انرژی هشدار داده بودند.

تریلیون دالر
ذخایر ارزی چین

بانک مرکزی چین اعالم کرد ذخایر ارزی
خارجی تا پایان ماه ژوئیه با  ۵.۸۲میلیارد دالر
افزایش به  ۳.۱۱۸تریلیون دالر افزایش یافت.
ذخایر ارزی خارجی چین تا پایان ماه ژوئیه
بهطرز کمسابقهای افزایش یافته است.

اذعان امریکا به ناتوانی در توقف کامل صادرات نفت ایران

دولت ترامپ پیشبینی کرده است بتواند کشورها را قانع سازد  ۷۰۰هزار تا یک
میلیون بشکه در روز خرید نفت از ایران را کاهش دهند .ترامپ قبالً اعالم کرده
بود قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برســـاند .بهگزارش تسنیم به نقل
از بلومبرگ ،پیشبینی شـــده که صادرات نفت ایران پس از اجرای تحریمهای
نفتی در اوایل ماه نوامبر ،بین  700هزار تا یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد،
کـــه کمتر از هدفگذاری اولیه امریکا مبنی بر توقـــف کامل صادرات نفت ایران
است .بر اســـاس آمارها ،ایران در سال گذشـــته میالدی ،روزانه به طور متوسط
حدود  2.1میلیون بشکه نفت صادر کرد.

محمد طبیبیان در گفتوگو با «ایران» پاسخ میدهد

ریشه بیاثری سیاستهای اقتصادی کجاست
سنت گراها و چپ گراها مسیر اقتصاد بعد از انقالب را به بیراهه کشاندند

چهعواملیباعثشـــدهاســـتدرایران
سیاستهای صحیح و علمی اقتصادی
قابلاجرایانتیجهبخشنباشد؟
بهنظـــر مـــن پاســـخ به این پرســـش
میتواند چند بخش داشـــته باشـــد .یک
بخشمربوطبهدانشعمومینسبتبه
مبانی فکری و فلسفی اندیشه اجتماعی
است .آشـــنایی با این زمینهها در اروپا از
زمان رنسانس و خصوصاً تحوالت فکری
از قرن هفدهم به بعد رخ داد ،اما آشنایی
با آن در کشور ما ناچیز بوده است.
برای این ادعا هم دو دلیل دارم .یکی
کتابهایی که توسط اندیشمندان ایرانی
نگاشـــته شـــده عموماً کم عمـــق و فاقد
دید فلسفی تاریخی و علمی بوده است.
نگاه کنید به کارهای شریعتی ،آل احمد
و دیگران .بهترین کتاب فلسفی در واقع
کتاب مرحوم فروغی است تحت عنوان
ســـیر حکمت در اروپا ،اگر مالحظه کنید
تمام مباحث مربوط به اندیشه سیاسی،
اجتماعـــی ،حقوقی و اقتصـــادی در این
کتاب غایب است .برای مثال هنگامی که
صحبت از ژان ژاک روسو ،آدام اسمیت و
بنتام میشود در یکی دو جمله موضوع
را بهعنـــوان اینکه مطالـــب کم اهمیت
هســـتند ،جمع و جور میکنـــد .در حالی
که این نویســـندگان معماران نظامهای
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و حقوقی
غربهستند.
دلیل دوم هم کتابهای ترجمه شده
در مـــورد اندیشـــه اجتماعی ،سیاســـی و
اقتصادی است .برای مثال ترجمه کتاب
قـــرار داد اجتماعی که قبل از انقالب هم

ترجمه شده را با متن انگلیسی مقایسه
کـــردم و از بخشهایـــی که حذف شـــده
متعجب شـــدم که احتماالً کار سانســـور
بوده اســـت .به نظر میرسد این کتابها
در ترجمه از محتوا خالی میشـــده ،این
کارها عموماً سانســـور شـــده هستند ،به
نحوی که اصل مطلب لوث شده است.
بـــه نظر مـــن حتی متفکـــران ایرانی
دید عمیقی از اندیشـــه اجتماعی غرب
نداشـــتند ،چه برســـد به عمـــوم جامعه
تحصیلکرده .بسیاری از فارغالتحصیالن
ممتـــاز کشـــور که پزشـــکی و مهندســـی
خواندهانـــد اصـــوالً خود را بینیـــاز از این
حیطه میدانستهاند و برایشان آموختن
و تکـــرار چند شـــعار و گزاره ،معمـــوالً از
ادبیـــات مارکسیســـتی کفایـــت میکرده
اســـت .حقیقتاً چند نفر میتوانید بیابید
که کتابهای تاریخ ســـاز چند قرن اخیر
را به زبان اصلی یا ترجمه انگلیســـی (که
سانســـور نشـــده) خوانده باشـــند ،کتاب
لویاتـــان تومـــاس هابـــز ،کتاب قـــرار داد
اجتماعـــی ژان ژاک روســـو ،کتـــاب روح
القوانین مونتســـکیو ،کتاب ثـــروت ملل
آدام اســـمیت ،کتاب ســـرمایه مارکس،
کتاب اصول اخالق و قانونگذاری جرمی
بنتـــام و...نکتـــه جالب اینکه آن دســـته
هـــم که ســـعی در افزایـــش فرهیختگی
داشتهاند به جای خواندن ادبیات جریان
اصلی اندیشه اجتماعی غرب ،به ادبیات
معترض و حاشـــیه روی آوردهاند مانند
نوشـــتههای هایدگر ،هابرماس ،ســـارتر،
چامسکی و اخیراًپیکتی.
دلیـــل وجود آنان ادبیـــات اجتماعی

وزیـــر انرژی ترکیه گفت :با وجود تهدیـــدات امریکا ،به خریـــد گاز از ایران ادامه
خواهیم داد.به گزارش مهر به نقـــل از رویترز« ،فتیح دونمز» وزیر انرژی ترکیه
گفت :ترکیه به خرید گاز طبیعی از ایران با وجود تحریمهای امریکا ادامه خواهد
داد .این اظهار نظر وزیر ترکیه بهدنبال اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری
امریکا مبنی بر تهدید سایرین به انجام تجارت با ایران و محروم شدن آنها برای
داشتن تجارت با امریکا مطرح میشود« .دونمز» گفت :آنکارا به خرید گاز ایران
بر اساس یک قرارداد بلندمدتی که با تهران دارد ،ادامه میدهد.

رویترز :ایران قیمت نفت خود را ارزان کرد

عکس :ایسنا

سالهاســـت کـــه دولتهـــا طرحهای کوتـــاه مدت،
سیاوش رضایی میان مـــدت و بلندمدت مختلفی برای حل معضالت
خبرنگار اقتصادی یـــا بهبود شـــرایط تدوین و اجـــرا کردهاند،
اما بـــا بروز یک تکانه بیرونی یا درونی تأثیرگذاری این سیاســـتها با یک
عالمت ســـؤال مواجه میشـــود .هماکنون اقتصاد ایـــران با ضعفهای
ســـاختاری بســـیاری روبهروســـت که حکایت از ناکارایی سیاستهایی
اســـت که در طول ســـالیان گذشـــته برای اصالح آنها تدوین ،تصویب و
اجرا شده است .اما چرا سیاســـتهای اقتصادی در ایران آنطور که باید
مؤثر نبوده است؟ ریشههای تاریخی این مشکل چیست؟ و چه راهکاری
برای بازگشـــت این سیاستها به ریل اصلی و علمی آن وجود دارد؟ این
مهمترین پرســـشهایی اســـت که با محمد طبیبیان اقتصاددان مطرح
کردیـــم .طبیبیان کـــه در ابتدای دهـــه  1370بهعنوان معـــاون اقتصادی
ســـازمان برنامه و بودجه در تدوین دومین برنامه توسعه پنج ساله کشور
نقش داشـــته اســـت و بدین ترتیب با امـــور اجرایی دولتی آشناســـت،
سالها نیز در دانشگاههای ایران و امریکا تدریس کرده است .گفتوگوی
«ایران» با محمدطبیبیان اقتصاددان را در ادامه میخوانید.

خـــط اصلـــی و رایجی اســـت کـــه اینها
منتقد آن هســـتند .مثل منتقد هنری که
یک اثر پیـــش رویش را نقـــد میکند .در
کشـــور ما بدون اینکه آن اثر موجود باشد
عدهای طرفدار ناقد هستند و طبعاً دچار
ســـر درگمی و از این شـــاخه به آن شاخه
پریـــدن .روزی عـــدهای پســـت مـــدرن و
منتقد مدرنیته هستند بدون اینکه مدرن
و مدرنیته در میانه باشـــد .عدهای منتقد
ســـرمایهداری هســـتند بدون اینکه هرگز
ســـرمایهداری در کشـــور ما تجربه شـــده
باشد .همچنین است در مورد لیبرالیسم
و دیگر مطالب .شـــما نامهای بسیاری را
از متفکران غربی در نشریات روشنفکری
ایـــران میبینیـــد کـــه اصـــوالً در جوامع
خودشـــان در این ســـطح شـــناخته شده
نیستند و دلیل وجودیشـــان در جوامع
مربوط وجود یک جریان قوی اندیشـــه و
کرداری است که اینها ناقد آن هستند.
بنابرایـــن ریشـــه اصلـــی گرفتـــاری را
ضعـــف بنیادیـــن اندیشـــه اجتماعـــی،
سیاسی و اقتصادی بین تحصیلکردهها
میبینم.
 ëëبهغیـــر از ضعـــف اندیشـــه
تحصیلکردهها چه عوامل دیگری وجود
دارد؟
عالوه بر ایـــن دلیل عـــام ،یک دلیل
خاص هم وجـــود دارد .بعـــد از پیروزی
انقالب دو جریان ظهـــور کردند که بقیه
جریانهای فکری و سیاسی را کنار زدند.
یکی ســـنت گراها که مشـــخصاً نظریه و
عمل آنان تالش برای حرکت در جهت
عکس تاریخ بـــود .دیگری چپ گراها که
ادبیات و گرایش فکری و گفتمان آنها هر
نامیکهبهخودگذاشتندمارکسیستیبود
آن هم در جهت عکس تاریخ بود زیرا در
زمانی که مارکسیســـم در دنیا و از جمله
کشورهای کمونیستی از سکه افتاده بود،
اینهـــا تالش در پیـــاده کـــردن پایههای
اقتصادی آن داشتند.
از ایـــن گفته تعجب نکنید هماکنون
به برخـــی بیانیههای مثالً دلســـوزانه که
مخاطـــب آن دولت اســـت عنایت کنید
ببینیدشبیهبرنامهپیشنهادییکپولیت
بورو(هیـــأت مرکزی حزب کمونیســـت)
حـــزب کمونیســـت اســـت ،یا بـــه برخی
سیاستها که اعمال میشود دقت کنید
بر اســـاس چـــه گفتمانی اســـت؟ موارد
کتبی منتشر شده متعدد است .بنا براین
سرنوشـــت کشـــور در دســـت دو جریان

آنکارا به خرید گاز از ایران ادامه خواهد داد

بعد از پیروزی انقالب دو جریان ظهور
کردند که بقیه جریانهای فکری و سیاسی
را کنار زدند .یکی سنت گراها که مشخصاً
نظریه و عمل آنان تالش برای حرکت در
جهت عکس تاریخ بود .دیگری چپ گراها
که ادبیات و گرایش فکری و گفتمان آنها هر
نامی که به خود گذاشتند مارکسیستی بود آن
هم در جهت عکس تاریخ بود
سرگشـــته قرار گرفت و بر کشور آن رفت
که رفت.
ëëآیا باید شـــاهد یک به هم پیوستگی
سیاستهای اقتصادی درکشور باشیم؟
طی دورههای گذشـــته با تغییر دولتها
سمت و سوی سیاستهای اقتصادی نیز
تغییر کرده و زمانی که باید ثمره سیاست
قبلی چیده میشـــد همه چیز تغییر کرده
است.
طبعاً این سردر گمی مربوط به همان
نکتهای است که در باال اشاره کردم .تعداد
معدودی کارشناســـان و مدیران سیاسی
بودهانـــد که ســـعی درایجـــاد یک تغییر
مسیر بر مبنای علمی کردهاند لیکن آن
دو نگرش دیگر که بجز تقســـیم پســـت
در ســـایر مـــوارد هم جهت هســـتند این
حرکتها را خنثی کردهاند .در چهل سال
گذشته وقتی شرایط با تنگنا مواجه شده
از جملـــه کاهش درآمد نفـــت ،دولتها
بیشـــتر متمایل به اتخـــاذ تصمیمهای

کارشناسی شدهاند ،امیدوارم این بارهم
چنینباشد.
 ëëدر اقتصاد ایران دولـــت تا چه حد
نقـــش دارد .بـــا توجه به وجـــود نهادهای
عمومی مختلـــف آیا میتـــوان از دولت
انتظارحداکثریداشت؟
نقـــش دولت در کشـــور ما خصوصاً
ســـالهای اواخـــر دهـــه  ١٣٥٠و بعد از
انقـــاب آن چیـــزی نبوده که بهشـــکل
منطقـــی از دولت باید انتظار داشـــت.
مانند تأمین کاالها و خدمات زیربنایی
و عمومی ،خدمات رفاهی ،برافراشـــته
نـــگاه داشـــتن پرچـــم رفتـــار اخالقی و
عقالیی ،انتقـــال تکنولوژی و جلوگیری
از شـــرایط کـــژ گزینـــی و کژ منشـــی در
جامعـــه و حفـــظ محیـــط زیســـت و
کنتـــرل بـــرون ریزها .دولت مســـتقیماً
در فعالیـــت اقتصـــادی ،تخصیـــص
منابـــع ،قیمت گـــذاری ،زمینهســـازی
رانت خواری و فساد اقتصادی و ایجاد

ضایعـــه اقتصـــادی اجتماعـــی ،ایجاد
نابرابریهـــای عظیـــم در تولید ثروت
از طریـــق ســـاز و کارهای رانتـــی وایجاد
بوروکراسی پیچیده ،نفسگیر ،نا کارآمد
و بعضـــاً فاســـد ...مؤثـــر بـــوده اســـت.
بنابراین بحـــث حداکثـــری و حداقلی
معنی ندارد جهت کلی اســـت که باید
تصحیح شود.
ëëطی هفتههای اخیـــر بحث تغییر و
ترمیمکابینهمطرحشدهاستآیاباتغییر
مدیـــران میتوان انتظار تغییر شـــرایط را
داشت؟
بعیدبهنظرمیرسد.
ëëامروزه سرمنشأ بسیاری از مشکالت
اقتصادیبهحجمعظیمنقدینگیمربوط
میشـــود .به اعتقاد شما منشأ رشد شدید
نقدینگی در ســـالهای گذشته چیست و
چگونه میتوان این نقدینگی را مهار و به
سمتتولیدهدایتکرد؟
منشـــأ آن تصمیمهای قوه مجریه و
قوه مقننه اســـت و دلیل دیگـــری ندارد.
این حجم نقدینگی برای سالها اسباب
زحمت و مشـــکالت خواهد بود و تنظیم
آن نوعی از ذهنیت ،مدیریت ،ســـازمان
کاری و قانونی را میطلبد که در دسترس
نیســـت .این گفته عامیانـــه که نقدینگی
را به ســـوی تولیـــد هدایت کنیـــم هم با
عرض معذرت جمله بیمعنی اســـت.
نقدینگی به هر طرف برود فقط قیمتها
را باال میبرد .روند رشد نمایی نقدینگی
در  50ســـال گذشته را مشـــاهده کنید اگر
میتوانستبهتولیدبینجامداکنونتولید
ایران از کره زمین سر ریز شده بود.

رویترز به نقل از منابع آگاه مدعی شد ،ایران قیمت انواع نفتش برای فروش در
ماه ســـپتامبر را پایین آورده اســـت .بهگزارش فارس ،رویترز بهنقل از منابع آگاه
مدعی شـــد ،شـــرکت ملی نفت ایران قیمت رسمی نفت سبک خود به مقصد
آســـیا در ماه ســـپتامبر را  80ســـنت نســـبت به ماه قبل کاهش داده و یک دالر و
20سنت بیشتر از متوسط قیمت نفت پایه عمان و دوبی قرار داده است .بهگفته
این منابع ،قیمت رسمی نفت سنگین ایران نیز با 60سنت کاهش 90سنت کمتر
از متوسط قیمت نفت پایه عمان و دوبی قرار داده شده است؛ این درحالی است
که قیمت نفت فروزان با  75سنت کاهش نسبت به ماه پیش از سپتامبر یعنی
آگوست 75 ،سنت کمتر از متوسط قیمت نفت پایه عمان و دوبی است.

بالتکلیفی بزرگترین پاالیشگاه ژاپن در مورد خرید نفت از ایران

بزرگترین شرکت پاالیشگاهی ژاپن ،بهعلت عدم دریافت دستورالعمل صریح
از دولت این کشور در مورد نحوه مواجهه با تحریمهای امریکا علیه ایران ،ممکن
است در ماه ســـپتامبر ناگزیر به قطع خرید نفت از ایران شود .بهگزارش تسنیم
بهنقل از پایگاه خبری اس پی گلوبال ،یوسوشی اونودا ،مدیر هلدینگ جی ایکس
تی جی ژاپن گفت ،این شرکت در ماه جاری تصمیم خواهد گرفت که آیا بارگیری
محمولههای نفت خام از ایران را در ماه سپتامبر ادامه دهد یا نه.

وزیر صنعت:ذخایر کاالیی کافی است

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تأکید بر اینکه ذخایر کاالهای
اساســـی در کشـــور کافی اســـت ،گفت :مردم نگران نباشند.
اخــــبار
محمد شـــریعتمداری در گفتوگو با فارس ،در مورد ذخایر
کاالهای اساسی گفت :به لطف الهی ذخایر کاالهای اساسی در کشور کافی است.
وی افزود:ما باید به مردم بگوییم که در این مورد نگران نباشـــند .وزیر صنعت،
معدن و تجارت در پاســـخ به این ســـؤال که اما مردم در مراجعه به فروشگاهها
برای تهیه برخی از کاالهای اساســـی آن را به تعـــداد کمتر میتوانند تهیه کنند،
گفت :به این شکل نیست.

بخشنامه نرخ تسعیر ارز به ایرالینهای داخلی ابالغ شد

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از ابالغ بخشنامه نرخ تسعیر
ارز به شرکتهای هواپیمایی خبر داد .بهگزارش تسنیم ،رضا جعفرزاده اظهار
کرد :در این بخشنامه از شرکتهای هواپیمایی خواسته شده نسبت به رعایت
نمایش بهای کل بلیتهای صادره و به فروش رسیده در کشور براساس واحد
رسمی پول دقت الزم به عمل آید .وی تصریح کرد :همچنین همه بهای بلیت
فروخته شده قبل از تاریخ فوق الذکر معتبر برای پرواز یا استرداد براساس نرخ
تسعیر ارز مندرج در بلیت بوده و مشمول این بخشنامه نمیشود.

ی و خارجی
افزایش  70و  100درصدی نرخ پروازهای داخل 

از سرگیری مذاکرات برای صادرات گاز ایران به پاکستان

سفر صلح از مسیر خط لوله انرژی
صـ ــادرات گاز از ایـ ــران بـ ــه پاکسـ ــتان بـ ــه
توافقنامه تحت عنوان «خط لوله صلح»
بازمیگـ ــردد که با خـ ــروج هند ،نیمهتمام
مانـ ــد و فصل جدید صـ ــادرات گاز از ایران
به پاکستان گشـ ــوده شد؛ فصلی که بعد از
 ۱۰سال به سرانجامی نرسیده است اما به
نظر میرسـ ــد با اعالم آمادگـ ــی دو طرف،
ورقهای جدید از آن نوشـ ــته خواهد شـ ــد.
به گزارش ایسـ ــنا ،قرارداد گازی میان ایران
و پاکسـ ــتان باقیمانده از طرحی اسـ ــت که
زمانـ ــی قرار بود «خط لوله صلح» باشـ ــد،
قراردادی که توافقنامه اولیه آن با پاکستان
در سـ ــال  ۱۹۹۵به امضا رسـ ــید و سپس در
سـ ــال  ۱۹۹۹هند نیز به این توافق مشترک
گازی پیوسـ ــت .این قرارداد در  ۲۰۰۴مورد
بازبینـ ــی قرار گرفت و جزئیات آن روشـ ــن
شد ،اما پنج سال بعد هند با بهانههایی در
موردامنیتوقیمتمعاهدهنسبتبهآن
سرد شـ ــده و از تعهد سه جانبه کنارهگیری
کرد .در سـ ــپتامبر  ۲۰۱۲عملیـ ــات اجرایی
معاهـ ــده آغاز شـ ــده و رؤسـ ــای جمهوری
وقت دو کشـ ــور توافق کردند در این زمینه
همکاری داشـ ــته باشـ ــند ،بر اسـ ــاس این

همکاری پیشبینی شـ ــده بود که پاکستان
نیز خط لوله خود را طی ۲۲ماه تا مرز ایران
بکشـ ــد .بر اسـ ــاس این معاهده گازی قرار
شد با شـ ــروع عملیات لولهگذاری تا سال
 ۱۳۹۳صـ ــادرات گاز از طریق خط لوله به
کراچـ ــی آغاز شـ ــود .این قرارداد  ۲۵سـ ــاله
ایران را متعهد میکند که صادرات گاز در
روز از حجم  ۱۴میلیون متر مکعب را آغاز
کـ ــرده و آن را در دو فـ ــاز به  ۲۱و  ۳۰میلیون
متر مکعـ ــب افزایش دهـ ــد .اما عملیات
اجرایی خط لوله از سوی پاکستانیها مدام
متوقف میشد و از سوی مسئوالن این کار
در پاکسـ ــتان اطالعات ضـ ــد و نقیضی در
مورد میزان پیشـ ــرفت پروژه ارائه میشد.
کارشـ ــکنیها و عدم آغاز عملیات اجرایی
خط لوله از سـ ــوی پاکستان در حالی اتفاق
میافتاد کـ ــه ایـ ــران از سـ ــال  ۲۰۱۱کار خط
لوله خـ ــود را بـ ــه اتمام رسـ ــانده بـ ــود و به
اسـ ــام آباد فرصت داده بود تا پایان ۲۰۱۴
عملیات خط لوله را تکمیل کند .در حالی
که حـ ــدود یک دهه از قـ ــرارداد گازی میان
ایران و پاکسـ ــتان گذشـ ــته و طبق آن همه
زیرسـ ــاختهای الزم برای صادرات گاز از

ایران به پاکستان از سوی ایران فراهم شده
اسـ ــت ،این همسایه شـ ــرقی بر بدعهدی
خود اصـ ــرار میکرد .اصراری که وزیر نفت
را نیـ ــز به تعجب انداخت و بر آن داشـ ــت
تا با ارسـ ــال نامهای به وزیر نفت پاکستان
خواهانیکپاسخصریحازاینکشورشود.
اما باز هم جواب مشـ ــخصی از سـ ــوی این
کشور دریافت نکرد و ایران را بر آن داشت تا
اینپروندهراازمسیرحقوقیپیگیریکند.
ëëبازگشتپاکستانبهگازایران
اکنون به نظر میرسد این کشور باز هم به
آغوش گاز ایران پناه آورده اســـت و هفته
گذشـــته یک مقام نفتی پاکســـتان اعالم
کرد :این احتمال وجود دارد که ماه آینده
میالدی مذاکرات دو کشور بر سر موضوع
از ســـرگیری اجرای خط لولـــه انتقال گاز
ایران به پاکستان آغاز شود.
به گفتـــه وی ،قرار بود هیأتـــی از ایران به
پاکســـتان ســـفر کـــرده و در ایـــن رابطه با
دولت موقت در این کشـــور گفتوگو کند
اما تصمیم بر این شـــد که این مذاکرات
به بعد موکول شود تا از تأثیر آن در نتیجه
انتخاباتدرپاکستانجلوگیریشود.

ëëاستقبالایرانازتکمیلخطلولهانتقال
گازایرانبهپاکستان
از ســـوی دیگر ایران از ادامـــه مذاکره برای
تکمیلخطلولهانتقالگازایرانبهپاکستان
اســـتقبال کرده است .به گفته معاون امور
بینالملل و بازرگانی وزیر نفت ،جمهوری
اســـامی ایـــران انـــرژی و گاز را عاملـــی
برای توســـعه همکاریهـــای منطقهای و
همبستگیباهمسایگان،ازجملهپاکستان
میداند .امیرحســـین زمانینیا با اشاره به
نشانههای مثبتی که بهتازگی در این زمینه
از دولت منتخب مشاهده میشود ،ادامه
داد :در همین راســـتا و در شـــرایط جدید،
از ادامه مســـیر مذاکـــرات درباره تکمیل و
راهاندازی خط لوله انتقال گاز به پاکستان
یکنیم.
استقبالم 
ëëحمایت اروپا از تکمیل پروژه خط لوله
گازیایران-پاکستان
اتحادیه اروپـــا هم از تکمیل پـــروژه خط
لوله گازی ایران  -پاکستان حمایت کرده
اســـت و ســـفیر اتحادیه اروپا در پاکستان
اعـــام کرد که ایـــن نهاد دربـــاره تکمیل
پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان

اعتراضی ندارد .دو کشـــور در حال حاضر
آمادگـــی خود بـــرای از ســـرگیری انتقال
گاز ایران به پاکســـتان را اعـــام کردهاند،
به نظر نمیرســـد این پرونده بـــه دادگاه
بینالمللی بـــرود .پیش از ایـــن ایران در
فوریه ســـال  ۲۰۱۸پاکستان را تهدید کرده
بود که موضوع عدم اجرای تعهدات این
کشور در قبال خط لوله صلح را به دادگاه
بینالمللیخواهدکشاند.براساستوافق
انجـــام شـــده پاکســـتان باید بـــه ازای هر
روز تأخیـــر در اجرای تعهـــدات خود یک
میلیـــون دالر به ایران جریمـــه پرداخت
کنـــد .بخـــش ایرانـــی خـــط لولـــ ه ایپی
( )IPبـــه طول  ٩٠٠کیلومتـــر با هزینه ٢,٥
میلیارد دالر ســـاخته شده و برای تکمیل
آن نیـــز باید حدود یک میلیارد دالر دیگر
نیز ســـرمایهگذاری شـــود ،اما بخش دوم
این خط لوله در خاک پاکســـتان به طول
٧٨٠کیلومترهنوزساختهنشدهاست.
ëëپاکستانباوجودتحریمهابههمکاری
اقتصادیباایرانادامهمیدهد
پاکستان اعالم کرد ،حق «پیگیری منافع
مشروع اقتصادی و تجاری خود» با ایران

را بـــا توجه بـــه وضع تحریمهـــای جدید
امریـــکا علیه تهران ،بـــرای خود محفوظ
میداند.بهگزارشتسنیمبهنقلازپایگاه
خبریتریبیون،محمدفیصل،سخنگوی
وزارت امور خارجه پاکستان به خبرنگاران
گفـــت« :مـــا در حـــال بررســـی تبعـــات
تحریمهای جدید وضع شـــده از ســـوی
امریکا علیه ایران هســـتیم ...اما پاکستان
به عنوان یـــک دولـــت دارای حاکمیت،
حق پیگیـــری منافع مشـــروع اقتصادی
و تجـــاری ،در عیـــن احتـــرام بـــه رژیـــم
حقوقی بینالمللی را برای خود محفوظ
میدانـــد ».عمـــران خان ،نخســـتوزیر
بعـــدی پاکســـتان در ســـخنرانی پیروزی
خود ،خواســـتار بهبود روابط پاکســـتان با
همسایگان این کشور از جمله ایران شد.
وی همچنیـــن دعـــوت حســـن روحانی،
رئیس جمهوری ایران برای سفر به تهران
را پذیرفته است .تنشهای اخیر در روابط
تهران و واشـــگتن مطمئناً آزمون مهمی
برای ســـنجش تواناییهای دیپلماتیک
عمرانخاندرحفاظتازمنافعپاکستان
خواهدبود.

دبیر انجمن شـــرکتهای هواپیمایی با تأکید بر اینکه مصـــارف ارزی ایرالینها
باید در فهرست کاالهای گروه یک قرار گیرد ،گفت :با احتساب نرخ روزانه ارز در
سامانه سنا که  ۱۷مردادماه اجرا شد ،قیمت پروازهای داخلی 70درصد و خارجی
صـــد درصد افزایش مییابد .مقصود اسعدیســـامانی در گفتوگو با فارس ،با
تأکید بر اینکه افزایش قیمت ارز ،موجب افزایش هزینه شرکتهای هواپیمایی
میشـــود ،بیان کرد :بیش از  60درصد هزینه شرکتهای هواپیمایی ارزی است،
از آن منظر که از این پس دالر برای شـــرکتهای هواپیمایی با نرخ ســـامانه ســـنا
محاســـبه میشود و شرکتها باید برای تأمین ارز از بانکها یا صرافیها ،ارز را با
قیمت سامانه سنا دریافت کنند ،هزینه شرکتهای هواپیمایی افزایش یافت .وی
افزود :روز پنجشنبه سازمان هواپیمایی کشوری بخشنامهای را ابالغ کرد که طبق
تصمیمات دولت ،نرخ ارز از این پس بر اساس نرخ سامانه سنا مربوط به بانک
ی محاسبه شود ،در این سامانه بر اساس عرضه و تقاضا نرخ ارز طبق بازار
مرکز 
ثانویه به لحظه اعالم میشود که این مبنای نرخهای بلیت هواپیما قرار میگیرد.

اعالم آمادگی انبوهسازان برای ساخت خانههای کوچک

مدیرعامل بانک مســـکن از تمایل انبوهســـازان برای ساخت واحدهای کوچک
و میان متراژ خبر داد .بهگزارش تســـنیم ،ابوالقاســـم رحیمی انارکی اظهار کرد:
درصددیم بهمنظور حل یک معضل مهم در بازار مسکن یعنی شکاف عمیق
بین عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی مورد نیاز جامعه هدف(خانه اولیها
و ســـایر متقاضیان مصرفی) از ظرفیت انبوه ســـازان و سازندگان حرفهای برای
ساخت واحدهای مسکونی کوچک متراژ و میان متراژ استفاده کنیم .وی با بیان
اینکه انبوهسازان کشور نیز برای این کار ابراز تمایل کردهاند ،تصریح کرد :عالوه بر
تالش برای حذف سازندگان غیر حرفهای و تولید واحد مسکونی مورد تقاضای
خریداران مصرفی هدف از همکاری با انبوه ســـازان کشـــور ،ایجـــاد ارتباط بین
متقاضیان مصرفی و ســـازندگان حرفهای با واسطه بانک مسکن است تا از این
طریق واحدهای تولید شده از سوی انبوه سازان در کوتاهترین زمان به متقاضیان
واجد شرایط واگذار شود.

