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ریاض و مسکو در کاهش قیمت نفت دست دارند

راهکارهای ایران برای عبور از تحریمهای نفتی
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درزمینههایمختلفتجاری،نفتوانرژی
توگو
کنار گذاشــت« .خه ون پینگ» در گف 
با ایرنا تصریح کرد :با توجه به ظرفیتهای
تولیــد نفــت کشــورهای عضــو و غیر عضو
اوپک و مشــکالتی که بر سر راه تولید نفت
در جهان وجود دارد به هیچ وجه نمیتوان
جایگزینــی برای نفــت و انرژی ایــران پیدا
کرد« .خه ون پینــگ» در مورد روابط چین
و ایــران نیــز گفت :پکــن بهعنوان کشــوری
کــه بــا ایــران روابط تجــاری معمــول دارد
بــه مناســبات ادامــه میدهــد کمــا اینکــه
چیــن از معافیــت الزم بــرای خریــد نفت
نیز برخوردار شــده اســت .چین بزرگترین
مشــتری نفتی ایــران اســت و روزانه حدود
 ۶۵۰هــزار بشــکه نفــت از ایــران خریداری
میکنــد کــه معــادل  ۷درصــد از مجموع
واردات این کشور است ارزش واردات چین
از ایــران بــا قیمت فعلی بــازار ۱۵ ،میلیارد
دالر در سال است عالوه بر چین ،کشورهای
هند ،ایتالیا ،یونان ،ژاپن ،کره جنوبی ،تایوان
وترکیهازتحریمهایامریکامعافشدهاند
و علت ایــن معافیت هم ناتوانی بــازار در
جبران و جایگزینی نفت خام به جای نفت
ایــران بوده اســت .البته ایران نیــز بهدنبال
حفــظ بــازار نفت خود اســت .حتــی برای
حفظنظاممالیبینالمللیبرایبازگشت
پــول نفــت ،عبدالناصر همتــی رئیس کل
بانک مرکــزی از انجــام مذاکــرات جدی و
مثبت با هشت کشوری که معافیت خرید
نفــت از ایران را گرفتهاند ،خبــر داد و اعالم
کــرد که بــزودی تمهیداتــی را بــرای نحوه
برگشتارزصادرکنندگانبهچرخهاقتصاد
اعالم میکنیم .کارشناسان بر این باورند که
دولت باید از فرصتهای ایجاد شده برای
تغییری سریع در مسیراقتصاد کشور بهره
ببرد .یعنی تبدیل یک اقتصاد نفت محور
به یک اقتصــاد مالیات پایه و کم هزینه در
کمتر از  6ماه.

 ۱۵ ëëدالر کاهش قیمت نفت از کجا نشأت
گرفتهاست؟
خبرگزاری پالتــس در روزهای اخیر به نقل
از یک مقام سازمان کشورهای صادرکننده
نفــت (اوپک) نوشــت کــه مســکو و ریاض
مســئول کاهــش  ۱۵دالری قیمــت نفــت
هســتند .گزارشهای ماه سپتامبر سازمان
کشورهای صادرکننده نفت خام این خبر را
به روایت آمار نشان میدهد .بر اساس این
گزارش مجموع تولید ماه سپتامبر اعضای
اوپک بــا وجود کاهش  370هزار بشــکهای
تولیــد نفــت خــام ایران نســبت بــه فصل
اول  2018حــدود  367هــزار بشــکه در روز
افزایش داشــته است .یعنی افزایش تولید
به میــزان دو برابر کاهــش تولید نفت خام
ایران.تولیدکشورروسیهنیزبههمینمیزان
افزایشداشتهاست.یعنی 370هزاربشکه
در روز نســبت به میانگین ســال  .2017این
اتفــاق خالف وعده کشــورهای عضو اوپک
و غیــر اوپک در اجــاس  174این ســازمان
اســت .کشــورهای شــرکتکننده در توافــق
کاهش تولید نفت خــام تعهد کرده بودند
کــه میزان تولید خود را فقط در صورت نیاز
بــازار افزایش دهند .کارشناســان معتقدند
کــه این اتفــاق بــرای همراهی عربســتان و
روسیه با مقاصد سیاسی و اقتصادی امریکا
رخ داده اســت و این کشورها فقط بهدنبال
اهــداف اقتصــادی خــود نبودهانــد .چراکه
کابینــه دونالد ترامپ بــرای جلب رضایت
مردم امریکا و تأثیرگذاری بر انتخابات اخیر
بهدنبال انرژی ارزانتر بود .بویژه عربستان
کــه مدتــی اســت رؤیــای خــروج از اوپک و
ایجــاد یک نهاد مــوازی با ابرتولیدکنندگان
نفــت خام نظیــر روســیه و امریکا را در ســر
دارد.قیمتنفتخامدرآخرینمعامالت
نفتی هفته گذشته به محدوده 69دالر برای
هر بشکه رســید که کمترین رقم در طول 6
ماه اخیر بود.

میزان تولید نفت خام اعضای اوپک در دو مقطع زمانی
براساس گزارش منابع ثانویه (هزار بشکه در روز(
الجزایر

1014

1049

آنگوال

1562

1519

کنگو

306

312

اکوادور

515

531

خلیج گینه

134

124

گابن

195

187

ایران

3817

3447

عراق

4441

4650

کویت

2704

2812

لیبی

991

1053

نیجریه

1780

1748

قطر

593

616

عربستان

9949

10512

امارات

2850

3004

ونزوئال

1545

1197

جمع

32394

32761

منبع :اوپک

کشور

سه ماه نخست 2018

ماه سپتامبر 2018

میزان تولید نفت خام روسیه به عنوان بزرگترین تولید کننده
در دو مقطع زمانی (هزار بشکه در روز(
روسیه

11150

11540
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عکس :نیویورک تایمز

ëëبه گفته کارشناسان بازار نفت ،هیچ گاه صادرات نفت ایران به صفر نخواهد
رسید و نفت خام ایران همواره مشتریهایی در جهان دارد .هرچند که ممکن
است امریکا در یک بازه زمانی کوتاه حجم صادرات نفت خام ایران را با دادن
امتیازاتی به خریداران به صورت نمادین به صفر برساند .اما مسأله فقط صفر
نشدن صادرات نفت خام کشور نیست.
ëëبر اساس گزارشهای ماه سپتامبر سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام،
مجموع تولید ماه ســپتامبر اعضای اوپک با وجود کاهش  370هزار بشــکهای
تولید نفت خام ایران نسبت به فصل اول  2018حدود  367هزار بشکه در روز
افزایش داشته است .یعنی افزایش تولید به میزان دو برابر کاهش تولید نفت
خام ایران .تولید کشــور روسیه نیز به همین میزان افزایش داشته است .یعنی
 370هزار بشکه در روز نسبت به میانگین سال .2017

شــعلهای از آتش تا نیمه اســکناس یک
دالری رسیده ،مردی میانسال با چهرهای
دالر بــه آتــش کشــیده شــده را در
در هــم ِ
دســت گرفتــه و به آن چشــم دوختــه ،از
پرچــم تا نیمه ســوخته
پشــت ســر او نیز ِ
امریکا باال رفته اســت .خبرگزاری «ســی.
ان.ان» در شــرح این عکس نوشته است:
«معتــرض ایرانــی یــک دالر را در جریان
تظاهراتیدربیرونازسفارتسابقامریکا
در تهران در  4نوامبر  2018میســوزاند».
ایــن عکس برای گزارشــی انتخاب شــده
که خبر از یک تالفی اقتصادی-سیاســی
دارد و در تیتر آن آمده است« :بانکهای
امریکایــی بــرای حمله ســایبری ایران به
تالفیتحریم،آمادههستند».
ëëتالفیاقتصادیبهسبکسایبری
«از آنجایی که امریکا روز دوشــنبه دوباره
ایران را تحریم اقتصادی کرد ،بانکهای
امریکایی برای مقابله با حمله ســایبری
تالفــی جویانــه ایرانیهــا آمــاده شــدند.
مدیران ارشــد بانکی معتقد هســتند که
هکرهای ایرانی میتوانند ســرویسهای
مالــی امریکایــی را دچــار اختــال کننــد؛
مانند آنچه بیــن ســالهای  2011و 2013
انجام شد ».خبرگزاری مشهور امریکایی
بــا چنیــن مقدمهای خبــر از یــک تهدید
امنیتی داده و نوشته است« :هفته گذشته
ســی.ان.ان بــه یــک مرکز بــزرگ امنیت
سایبری بانکی در نیویورک دسترسی پیدا
کرد که در صفحه مانیتــور آن «هکرهای
ایرانــی» بهعنوان بزرگتریــن تهدید حال
حاضر بانکها فهرست شده بودند ».بر
اساس این گزارش ،مقامات این سازمان
اعــام کردهانــد کــه تمــام صنعــت آنها
برای مقابله با این حملهها آماده اســت
و کمپانیهای خصوصــی احتماالً اولین
حملهها را تجربه خواهنــد کرد .دو مقام
ســابق دولــت امریــکا و چند کارشــناس
امنیت ســایبری نیز به ســی.ان.ان اعالم
کردهاندکهبسیاریازبانکهایامریکایی
از حمله سایبری ایران برای تالفیجویی
نگــران هســتند امــا خــود بانکهــا از
اظهارنظردراینموردخودداریکردهاند.

حســین سلیمی ،نایب رئیس کمیسیون
بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در
ایــن باره به «ایران» میگوید« :حتماً این
خبر درست نیســت .این کار هیچ نفعی
بــرای مــا نــدارد .کشــوری کــه میخواهد
مقررات را اجرا کند ومهمترینمجادالت
سیاســی روز آن دربــاره قوانین اقتصادی
بانکداریدنیاست،چطورمیتواندچنین
برنامهای داشته باشد؟ »
ëëدزدهاییکهمیگویند:آیدزد!
ســی.ان.ان در تمــام گــزارش خــود بــا
گزارههای متعــدد کارشناســی و تاریخی،
تــاش کــرده اســت تــا حملــه ســایبری
ایران بــه بانکهــای امریکایــی را قطعی
اعــام کنــد .بیــل نیلســون ،مدیــر عامل
(FS-ISACمرکــز اطالعاتــی و تحلیلــی
ســرویسهای مالی امریکا) میگوید«:در
حــال حاضر هیچ شــواهدی بــرای حمله
ســایبری در زمان نزدیک وجود ندارد .اما
مــا مطمئناً قادر هســتیم که بهتر از ســال
 2012بــه ایــن حملههــا پاســخ دهیــم».
بــر اســاس اتهامــات عمومی که دو ســال
پیــش وزارت دادگســتری امریــکا مطــرح
کرد ،ایران حمالت ســایبری گستردهای را
علیــه بخش بانکی امریکا طی ســالهای
 2011تــا  2013انجــام داد .هکرهای ایرانی
نهادهــای مالــی امریــکا را در زبالههــای
رایانــهای غرق کردند و خدمات بانکداری
اینترنتی را مسدود کردند .این حملهها از
سپتامبر سال  2011شروع شد و تا سپتامبر
 2012ادامــه داشــت تــا آنجا که توانســت
دسترســی مشــتریان به وبســایت بانک
امریــکا ،جــی پــی مــورگان و پــی ان ســی
بانک را هم مختل کند .حســین سلیمی،

که خود یکــی از مدیران بانکی خصوصی
در ایران اســت ،با فرض انجام این حمله
ســایبری می گوید«:اصالً فــرض کنیم که
انجام شــد ،چه کمکی به ایــران میکند ؟
کمک به طرفهای خارجی اســت اینها
از همین شــایعاتی اســت که میخواهند
بانکهــای ایرانی یا اقتصاد ایــران را فلج
کننــد .در صورتــی هــم کــه انجــام شــود،
نتیجهاشمشکالتبیشتربرایبانکهای
ایران خواهد بود ».جان هولتسیک ،مدیر
تحقیقــات فایــرآی ،یــک شــرکت امنیت
سایبری به ســی.ان.ان میگوید«:بانکها
درحالحاضرکامالًتهدیدهایایرانیهارا
زیر نظر دارند .ما به تمام مشتریهایمان
توصیــه کردهایــم تــا در زیرســاختهای
حیاتیشــان به ســابقه تاریخــی اقدامات
ایرانیها و پیشرفتهای جدید آنها توجه
کنند ».احمد حاتمی یزد ،کارشناس ارشد
بانکــداری دربــاره این تحلیلهــا و خبرها
بــه «ایــران» میگوید«:اینهــا دزدهایــی
هســتند که میگوینــدای دزد! به نظر من
اینها تهمتهایی اســت که در مطبوعات
امریکاییوتوسطکسانیکهاینمطبوعات
را اداره میکننــد ،مطــرح میشــود .آنهــا
این شــایعات را برای پیش دســتی کردن
میســازند و بارهــا ایــن کار را کردهاند ».با
این حال کارشناس دیگری که نمیخواهد
نامش منتشــر شــود ،به «ایران» گفت که
چنینحملههاییتوسطبرخیسازمانها
و نهادهای کشور انجام پذیر است .حاتمی
یزد با فرض انجام این حمله درباره سود
آن برای اقتصاد ایران میگوید«:هیچ» او
ادامــه میدهد« :این تنهــا یک خرابکاری
موقتاست».

واکنش مسئوالن به تبعیت لبنانیها از تحریمهای امریکا:

طبیعی بود ،پیگیری میکنیم
سهیال یادگاری
خبرنگار

تحریمها بهانهای شده تا برخی شرکتها
از سوخترســانی بــه هواپیماهــای ایرانــی
خــودداری کننــد .بعــد از ترکیــه فــرودگاه
بیــروت اعالم کرده بــه هواپیماهای ایرانی
ســوخت نمیدهــد .سرپرســت وزارت
حمل و نقل لبنــان در این خصوص اظهار
کرد کــه در چارچــوب تحریمهــای امریکا،
ایرالینهای ایرانی امکان سوختگیری در
فرودگاه بیروت را نخواهند داشت .به گفته
او «کمپانیهای نفتی بینالمللی در لبنان،
بعــد از آغــاز تحریمهای جدیــد امریکا در
روز دوشــنبه هفته گذشته ،هشدار دریافت
کردهاند .به گفتــه او «هیچ عرضهکنندهای
اجازه کمک به سوختگیری هواپیماهای
تحریمشــده را نــدارد امــا ایــن تصمیمــی
اســت کــه شــرکتهای تأمیــن ســوخت
گرفتهانــد نــه دولــت لبنــان ».در همیــن
رابطه رضا جعفرزاده ،ســخنگوی سازمان
توگو با «ایران»
هواپیمایی کشــوری در گف 
تأکیــد کــرد کــه علیرغــم برخــی خبرهــا
هواپیماهــای شــرکتهای ایرانــی بــرای
ســوختگیری در هیچ فرودگاهی مشکلی
ندارند و سوخترســانی به آنها ادامه دارد.
او گفــت :بــرای پروازها هم مشــکلی پیش
نیامــده و پروازهــا روال عادی خــود را دارد.
به گفتــه جعفــرزاده ،ســازمان هواپیمایی
موضوع سوخترســانی را پیگیری میکند
و این اطمینان را به مردم میدهد که هیچ
وقفهای در زمینه پروازها به وجود نمیآید؛
چرا کــه در حال پیگیری موضوع ســوخت
هواپیماهــا هســتیم .او بــا اشــاره بــه اعالم
موضــع برخی شــرکتهای لبنانــی درباره
عدم ارائه ســوخت به هواپیماهــای ایرانی
افزود :این موضوع قطعاً توســط ســازمان
هواپیمایی کشوری در دست پیگیری است
و از نظر ما هیچ خللی در پروازهای میان دو
کشور به وجود نمیآید.
ëëمعنیبیانیهفرودگاهبیروت
همچنین مقصود اسعدی سامانی رئیس
توگو
انجمن شرکتهای هوایی نیز در گف 
با «ایران» از پیگیری مشکل سوختگیری
در برخــی فرودگاههــا خبــر داد .ســامانی
افزود :بیانیه فرودگاه بیروت نشان میدهد

عکس :قدس آنالین

در حالی که اکثر کارشناسان بازار نفت تأکید
میکنند که حذف ایران از بازار نفت و انرژی
امکانپذیــر نیســت ،برایــان هــوک نماینده
ویژه امریکا در امور ایران از تالش کشــورش
برای اعمال حداکثر فشار اقتصادی بر ایران
میگویــد .او روز گذشــته اعالم کرد که هدف
امریکا صفر کــردن صادرات ایران بدون باال
رفتن قیمت نفت است .البته در این مسیر
نمیخواهیــم بــه دوســتان و متحدانمــان
صدمهای زده شود و مدام در حال سنجش
و کار دقیق هستیم.احتمال اینکه این ادعای
امریکا نیز مانند صفر شــدن صادرات نفت
ایران تا 4نوامبر فقط یک بلوف باشد ،بسیار
زیاد است اما با این حال کارشناسان داخلی
نســبت به وضع موجود هشــدار میدهند و
معتقدند که دولت باید از هر تهدیدی برای
اقتصادایرانپیشگیریکند.محمودخاقانی
کارشناس ارشد انرژی در این باره به «ایران»
گفت« :بررسیها نشان میدهد که هیچ گاه
صادرات نفت ایران به صفر نخواهد رســید
و نفــت خام ایران همواره مشــتریهایی در
جهان دارد .هرچند که ممکن است امریکا
دریکبازهزمانیکوتاهحجمصادراتنفت
خــام ایران را با دادن امتیازاتی به خریداران
بــه صــورت نمادین بــه صفــر برســاند .اما
مسأله فقط صفر نشدن صادرات نفت خام
کشور نیست ».او ادامه داد« :اینکه صادرات
نفت خام ایران به مرور کم شود ،یک تهدید
برای اقتصاد کشــور اســت و بر خالف آنچه
ادعا میشــود هدف آن هم نه تنها دولت و
مسئوالنبلکهتماممردمهستند».
ëëبهمردمبگوییمدرجنگاقتصادیهستیم
خاقانی معتقد است که شرایط حساستر
از آنچــه فکــر میکنیــم ،اســت و بایــد بــا
هوشــیاری بیشــتری در ایــن مســیر گام
برداشــت .از ایــنرو ایــن کارشــناس انرژی
کشــور میگوید« :نباید شــعار داد که امریکا
نمیتوانــد صــادرات نفت خام ایــران را به
صفر برساند .باید به مردم گفت که امریکا
یک جنگ با ایران را طراحی و شروع کرده و
برایپیروزیدراینجنگنیازمندتغییرات
بنیادین در ساختار اقتصاد کشور و کم کردن
هزینههــای جاری هســتیم ».او با اشــاره به
اینکه یــا باید تحریمهــا را با تفاهم جهانی
حذف یا باید تغییری در رفتار اقتصاد کشور
ایجاد کرد ،گفت« :تجربه کشــورهایی نظیر
شــیلی نشــان میدهد کــه فشــار تحریمها
میتوانــد یــک اقتصــاد و حتــی یک کشــور
را بــا ســرنگونی مواجــه کنــد .باید هوشــیار
بود .باید توجه داشــت که هیچ کشــوری به
منافع ایران فکر نمیکند و منافع خودشان
همیشــه اصل اســت .حتی  8کشور معاف
شــده از تحریمهای امریکا .این کشورها در
پــی برنامهریزی برای خرید نفــت ایران در
مدت معافیت و پرداخت پول ایران با کاال و
ارزهای محلی هستند .نباید اجازه دهیم که
ایران به محل دفن زبالههای صنعتی این
کشورها بدل شــود .بدون شک این کشورها
مانند دور قبلی تحریمهــا بهدنبال فروش
کاالییهستندکهنمیتوانندبهاروپاوامریکا
صــادر کننــد و ایــن یــک معضــل اســت».
خاقانی با بیان اینکه کشورهای معاف شده
از تحریمها مدام در حــال رایزنی و مذاکره
بــا امریــکا هســتند و منافــع روابــط تجاری
خود با امریــکا را به منافع حداقلی تجارت
بــا ایــران ترجیــح میدهنــد ،اظهــار کــرد:
«رئیس جمهــوری میتواند تغییــرات را از
دولت شروع و به مردم تسری دهد .دولت
بهعنــوان کوتاهترین دیوار در ایران میتواند
حقــوق وزیران و مســئوالن را نصــف کند و
بــا ایجــاد تغییراتــی در رفتار خــود از مردم
نیــز بخواهد که همراه شــوند .باید به مردم
دقیقاً اعالم کرد که شــرایط چگونه اســت و
کشور به چه ساختار اقتصادی جدیدی نیاز
دارد .چــرا امریکا تهدید میکند که در کمتر
از  6مــاه دیگــر صادرات نفت خــام ایران را
به صفر میرســاند اما ما برنامهای را هدف
قــرار نمیدهیــم کــه بواســطه آن بــه دنیــا
اعــام کنیم کــه  6ماه دیگر ما بــه صادرات
نفت خام وابســته نیستیم و این کار را برای
تضمیــن منافــع مصرفکننــدگان انجــام
میدهیــم؟» او در آخــر گفت« :متأســفانه
مصرفکننــدگان به خاطــر معافیتهایی
کــه از امریکا گرفتهاند در مقام انتخاب قرار
دارند و از این ابزار ممکن است برای اعمال
فشــار به ایران بهره ببرند .بایــد پیش از هر
هجومی ،ایران به فکر پاتک باشد».
ëëحذفایرانازبازارنفتوانرژیامکانپذیر
نیست
ماههاســت که تحلیلگران معتقدند نفت
ایــران قابل حــذف از بــازار نیســت .در این
زمینــه تحلیلگــر مؤسســه آســیای غربی و
مطالعات آفریقا آکادمی علوم اجتماعی
چیــن روز گذشــته تأکید کرد بــه هیچ وجه
نمیتوان کشور بسیار مهمی مانند ایران را

بررسی «ایران» از گزارش روز گذشته «سی.ان.ان»

 ëëچهار شــرکت لبنانی لیکوئــیگاز ،کورال اویل ،توتــال و دبلیو اچ الفمد
اعالم کرده اند از این پس به هواپیماهای ایرانی سوخت نمی دهند.
 ëëســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری گفته این موضوع قطعاً توســط
سازمان هواپیمایی کشوری در دست پیگیری است و از نظر ما هیچ خللی
در پروازهای میان دو کشور به وجود نمیآید.
کهشرکتهاییازسوختگیریمنعهستند
کــه اســم آنهــا در فهرســت شــرکتهای
تحریمــی امریــکا ذکر شــده اســت .رئیس
انجمن شرکتهای هوایی خاطرنشان کرد
کــه مشــکل ســوختگیری در تحریم قبل
هم وجود داشــت اما شرکتها توانستند با
راهکارهایی ســوخت خــود را تأمین کنند و
پروازها زمینگیر نشد .او گفت :شرکتهای
منــع شــده از تأمین ســوخت هواپیماهای
ایرانی در بیروت چهار شــرکت لیکوئیگاز،
کورال اویل ،توتال و دبلیو اچ الفمد هستند.
اســعدی ســامانی افــزود :صنعــت هوایی
کشــور با تحریم ناآشــنا نیســت و تقریبــاً از
اوایــل انقــاب تحریمهــا بر ایــن صنعت
تحمیل شده است.اما حمل و نقل هوایی
در این سالها با وجود تحریم فعالیت خود
را ادامه داده اســت .در تحریمهای گذشته
هم بســیاری از فرودگاههای اروپایی از ارائه
ســوخت به هواپیماهای ایرانــی خودداری
میکردند و تنها یک فرودگاه در یونان و یک
فرودگاه کوچک در صربســتان بودند که به
هواپیماهای ایرانیبنزینتحویلمیدادند
و هواپیماهــای مــا الزم بــود در بازگشــت از
لنــدن یــا دیگــر شــهرهای اروپا ،نشســت و
برخاست دیگری در یکی از این دو فرودگاه
داشــته و مجدداً به ســمت تهــران حرکت
کننــد .به گفته رئیس انجمن شــرکتهای

هوایــی ایرالینهــا در تحریمهــای قبل در
برخی فرودگاههای اروپایی ســوختگیری
میکردنــد البتــه این موضــوع هزینههایی
اضافــی را بــر شــرکتها تحمیــل میکرد.
برخی شرکتهای سوخت رسان ترکیه نیز
هفتهپیشاعالمکردهبودازسوخترسانی
به شــرکتهای ایرانی خودداری میکنند.
ایــن در حالــی اســت کــه مدیران ســازمان
توگو با «ایران»
هواپیمایی کشــوری در گف 
اعالم کردند ،بر اســاس تفاهمنامه ایران و
ترکیه ،دو کشور به صورت هفتگی تا سقف
 ۱۰۰پرواز با یکدیگر تردد هوایی دارند و بروز
این مسأله میتواند اجرای این تفاهمنامه
را بــا چالش مواجه کند .از نظــر آنان اقدام
شرکت سوخترســان فرانسوی -ترکیهای
از نظــر قوانیــن بینالمللــی هوانــوردی و
مقررات ایکائو (سازمان جهانی هوانوردی)
میتوانــد نمونه نقض مقررات محســوب
شود .بخصوص که بیم آن وجود دارد که با
توجه به فرسودگی ناوگان هوایی ایران ،هر
لحظه یکی از هواپیماهــای ایرانی به فرود
اضطراری نیاز پیدا کند .سازمان هواپیمایی
کشــوری وعده داده در صورت رفع نشــدن
ایــن مشــکل از روش مذاکــرات دو جانبــه،
موضوع ایمنــی پرواز مســافران ایرانی را از
طریق ســازمانهای بینالمللــی مربوطه
پیگیریکند.

فرمان بهرهوری به یک زن سپرده شد

معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس
ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور در
چهره ها
حکمــی فاطمــه پهلوانــی را بهعنــوان
رئیسســازمانملیبهرهوریایران منصوب کرد .جمشــید
انصــاری در حکــم انتصــاب رئیــس جدیــد ســازمان ملــی
بهرهوریایرانتأکیدکردهاست:مأموریتاصلیآنسازمان
تالش برای دستیابی نظام اجرایی کشور به سهم محوری بهرهوری در رشد اقتصادی
کشــور بــوده و الزم اســت طراحــی و عملیاتی نمودن چرخــه مدیریت بهــرهوری در
دستگاههای اجرایی کشور و اعمال هماهنگی و نظارت بر برنامههای ارتقای بهرهوری
آنها مورد اهتمام ویژه آن ســازمان قرار گیرد .الزم اســت ســنجش کارآیی و بهرهوری
دســتگاههای اجرایی و واحدهای عملیاتی و بنگاههای اقتصــادی مورد توجه خاص
آن ســازمان قرار گرفته و با انتشــار منظــم گزارش وضعیت شــاخصهای بهرهوری
در ســطح ملی امــکان ارزیابی دقیق وضعیت فراهم شــود .پهلوانی دانش آموخته
مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع کارشناسی و مدیریت اجرایی
از دانشــگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد اســت .وی پیش از این مدیرکل پایش و
ارزیابی عملکرد سیستمها و روشهای صندوق نوآوری و شکوفایی بوده است/.مهر

آرزوی دیرینه وزیر کشاورزی چیست؟

محمــود حجتی ،وزیر جهــاد کشــاورزی در بازدیــد از مزارع
زعفران خراسان گفت :ایجاد زنجیره محصوالت کشاورزی
یکی از آرزوهای دیرینه ما و در اولویت نخســت برنامههای
این وزارتخانه قرار دارد.باید راهی پیدا کنیم تا در خصوص
بســتهبندی و فــرآوری عنــاب و زرشــک بــا کار مشــترک،
محصــوالت خراســان جنوبــی را بــه دنیــا معرفــی کنیم تا
جایــگاه اصلی خــود در دنیا را پیدا کند کــه امیدواریم شــرکتهای دانش بنیان این
موضوع را دنبال کنند .وضعیت زعفران در این سالها بهبود یافته است ،با توجه به
بازاریابیهای انجام شده ،کشورهای مختلف ،زعفران ایران را میشناسند و روز به روز
تقاضای جهانی افزایش یافته است 85 .درصد زعفران دنیا در ایران تولید میشود
اما در فرآوری این محصول هنوز مشکل وجود دارد و نیز در بازاریابی و فرآوری عناب
وزرشکعقبترهستیم/.پایگاهخبریوزارتجهادکشاورزی

اگر اروپا به وعدههای بانکی عمل نکند چه کنیم؟

توگو با ایسنا در خصوص
وحید شــقاقی ،اقتصاددان در گف 
مهلت نهایی امریکا به جامعه جهانی ارتباطات مالی بین
بانکی(سوئیفت)برایقطعارتباطبابانکهایایرانیگفت:
در صورت عملیاتی نشدن وعدههای اروپاییها باید به سراغ
کشــورهای چین ،ترکیه یا عراق برای تعیین بانک مرجع به
منظــور انجــام مبادالتمان برویم .او با اشــاره بــه دور قبلی
تحریمهــا علیه ایران در ســالهای  1390و  1391ادامــه داد :در آن زمان که ارتباط ما با
سوئیفت قطع شده بود ،ما با یکی دو بانک همکاری داشتیم و از آن طریق ارتباطات
بانکــی را انجام میدادیم .یکی از این بانکها کونلون بانک چیــن()bank of kunlun
و دیگری هالکبانک ترکیه( )HALKBANKبود .اگر ارتباط ما با سوئیفت قطع شود
باید دوباره همانند دور قبلی تحریمها چند بانک را برای همکاری خود پیدا کنیم .وی
اظهار کرد :البته اروپاییها قرار بود تا چهار نوامبر (ســیزدهم آبان) یک سوئیفت ویژه
برای ایران طراحی کند یا اینکه یک بانک را برای انجام مبادالت بانکی به ما معرفی
کنند؛ اقدامی که هنوز عملیاتی نشده و صحبتی از آن نیست.

با رانت واردات مقابله شود

محمدرضــا صفا ،عضــو کمیســیون مدیریــت واردات اتاق
بازرگانیایرانگفت :در حوزه واردات کاال ضروری است که از
تمام رانتها جلوگیری شده و امکان واردات تنها برای افراد
خاص نباشد ضمن اینکه ایجاد محدودیتهای صادراتی،
زمینهســاز تخلفات بســیاری شــده اســت که باید بــرای آن
توگویی با ایســنا افــزود :عالو ه بر اینکه
فکــری کرد .او در گف 
باید از اعمال رانتها و اخذ مجوز واردات ب ه وســیله رانت جلوگیری شــود ،باید ارائه
مجوزهای واردات کاال برای همه اقشار جامعه آسان شود تا همه بتوانند کاالهای خود
را براحتی وارد کنند .واردات نباید به افراد خاص محدود شود زیرا محدود کردن امکان
واردات به افراد خاص ،منجر به مسائلی همچون موضوعات پیش آمده در واردات
خودرو میشود .بنابراین از بین بردن تمام رانتها ،آسان و روانسازی شرایط دریافت
مجوزهــای ثبــت ســفارش کاال بــرای واردات چــه در کاالهای اساســی و چــه کاالهای
یارانهای ،از مهمترین مسائلی است که باید در اولویتهای کاری وزیر جدید صمت
قــرار بگیــرد .گذشــته از واردات ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت در موضوع شــرایط
صــادرات نیز باید اصالحاتی انجام دهد .در این زمینه باید روانســازی صادرات کاال
صورت گیرد و نمیتوان تاجر را موظف کرد که ارز خود را چگونه برگرداند .صادرکننده
باید براحتی کاالی خود را بفروشد و سپس ارز حاصل از صادرات را برگرداند.

چه کسی از تحریم ایران سود می برد؟

محمد حیدر ،پژوهشگر مســائل اقتصادی و سیاسی لبنانی،
استاد دانشگاه و مشاور مالی در انگلیس به ایلنا گفت :شاید
ایــن برای اولین بــار در تاریخ امریکا و روابط دیپلماســی در
عرصــه بینالمللی اســت که شــاهد چنین نقض آشــکار و
صریــح قوانین بینالمللی و مفاد آن هســتیم تــا جایی که
کشوری که عضو سازمان ملل است ،یک توافق بینالمللی
را نقض کرده اســت .او در پاســخ به این پرسش که کدام یک از طرفین زیان بیشتری
خواهد دید ،گفت :بهتر اســت بگوییم کدام یک ســود بیشــتری میبرد که پاســخ آن
خود دال بر میزان خســارت و زیانی اســت که در آینده به بار خواهد آمد .شــاید یکی
از برجســتهترین نتایجی که میتوان به آن اشــاره کرد ،قدرت ایران در تحملپذیری
تحریمها است که اهداف امریکا را ناکام میگذارد ،زیرا امریکا فضایی بیشتر از گذشته
برای مانور دادن علیه ایران در اختیار ندارد و هر آنچه را که میتوانســت ،انجام داده
است .اکنون نیز هیچ دستاوردی علیه ایران در زمینه نفت نمیتواند کسب کند ،زیرا با
توجهبهاهمیتاینبخش،برایتمامکشورهایجهان،نتایجمعکوساینتحریمها
بر جهان به طور کلی و بر تمام کشورهای منطقه به طور خاص بازتاب خواهد یافت.
بنابراین نتیجه تالشهای بیوقفه «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری امریکا ،اعمال
فشار بر کشورهای واردکننده نفت و مشتقات نفتی و همچنین گاز از ایران است.

علتافزایشقیمتشیرخامچیست؟

علیرضــا عزیزاللهــی ،مدیرعامــل اتحادیــه سراســری
دامداران ایران گفت :یکی از دالیل افزایش قیمت شــیر
خــام ،رقابت میان خود صنایع لبنی برای جذب بیشــتر
محصــول اســت و کارخانجــات باید خودشــان رقابت را
تعدیل کنند .بر اساس گزارش سایت خبری وزارت جهاد
کشــاورزی او با اشــاره به اینکه از سال  93تا اوایل سال 97
قیمت پایه هر کیلوگرم شیرخام 1440ثابت مانده بود ،اظهار داشت :کارخانجات
لبنی در این مدت ،شیر خام را زیر قیمت مصوب و حدود  1100تا  1200تومان و با
مدت پرداخت سه تا چهار ماهه خریداری میکردند .در پی درخواستهای مکرر
دامداران برای افزایش قیمت شــیر خام با توجه به افزایش هزینههای تولید در
مرداد ماه امسال ،کارگروه تنظیم بازار قیمت پایه هر کیلوگرم از این محصول را
 1570تومان مصوب کرد و البته این رقم کمتر از پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و
اتحادیه دامداران مرکزی ایران بود .قیمت شیر خام مصوب دولت با  3.2درصد
چربی 3،درصد پروتئین و بار میکروبی زیر یک میلیون است و چنانچه شیر تولید
شده بار میکروبی کمتر داشته باشد و چربی آن باالی 3.2درصد باشد ،جایزه دارد
و این جوایز به قیمت شیر خام اضافه میشود.

