
»سرس�ام آور« بهترين لقبي است که مي توان 
به آمارهاي حوزه بنزين نس�بت داد؛ فرآورده 
نفتي که ميزان مص�رف آن نه تنها در کش�ور 
مرز خط�ر را رد کرده اس�ت، بلکه پ�اي آن از 
مرز کشور هم گذش�ته و به صورت قاچاق وارد 
کشورهاي همسايه ش�ده است. با يک حساب 
سرانگشتي و طبق گفته هاي مسئوالن مي توان 
فهميد که دول�ت هرماه حدود 3 ه�زار و ۶۸۰ 
ميليارد توم�ان ب�راي بنزين ياران�ه مي دهد. 
به گزارش ايسنا، نرخ بنزين در ايران واقعي نيست 
و با وجود اينکه در سال ۱۳۸۹ دولت نهم رسماً آغاز 
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و ارائه حامل هاي 
انرژي با قيمت اصالح شده از ۲۸ آذر را اعالم کرد 
، در اين قانون پيش بيني شده بود قيمت سوخت 
به صورت ساالنه و طي پنج س��ال بايد ۲٠ درصد 
افزايش پيدا کند تا به ۹٠درصد قيمت بين المللي 
يا فوب خليج فارس برس��د، اين اتفاق تاکنون رخ 
نداده و همچنان يارانه سرسام آور بنزين بر دوش 

دولت سنگيني مي کند. 
به گفته مس��ئوالن، هم اکنون روزانه ۳۵ ميليون 
دالر يارانه پنهان به بنزين اختصاص مي يابد و در 
مجموع در شش ماه نخست امسال، بيش از ۵/ ۵ 
ميليارد دالر يارانه به بنزين تعلق گرفته است. نکته 
نهفته در اين موضوع اين است که پرداخت ارقام 
هنگفت به عنوان يارانه بنزين ک��ه نيمي از آن به 
دهک هاي ثروتمند جامعه اختص��اص مي يابد و 
همين طور قاچاق بنزين با قيمت يارانه اي، هر دو از 

نمودهاي بي عدالتي است. 
پيش بيني مي ش��ود با ادامه رون��د کنوني مصرف 
بنزين در کش��ور با قيم��ت فعلي ياران��ه پنهاني 
که دولت بايد باب��ت بنزين پرداخ��ت کند از ۳۵ 
ميليون دالر به ۴۵ ميلي��ون دالر در روز افزايش 
خواهد يافت. با احتساب نرخ تسعير ارز به ميزان 
۴۲هزار ريال، يارانه پنهان بنزين حدود ماهانه براي 
هر نف��ر۴۶٠ هزار ريال بوده اس��ت که پيش بيني 
مي ش��ود در ماه هاي آينده اين رق��م به ۷٠٠هزار 

ريال افزايش يابد. 

اگر جمعيت ايران را ۸٠ ميلي��ون در نظر بگيريم 
و به هر ف��رد ماهانه ۴۶٠ هزار ري��ال يارانه بنزين 
پرداخت ش��ود، يعني دولت ماهانه ۳ هزار و ۶۸٠ 

ميليارد تومان يارانه پرداخت مي کند. 
بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، براي سال ۱۳۹۵ 
بيش از ۵٠ درصد مبلغ يارانه پنهان به سه دهک 
پردرآمد کشور اختصاص يافته و باقيمانده آن بين 
هفت دهک ديگر توزيع شده است. از ۳٠ ميليون 
دالر يارانه اي که دولت در سال ۱۳۹۵ براي بنزين 
پرداخت کرده اس��ت، بيش از ۱۵ ميليون دالر از 
اين يارانه بين سه دهک درآمدي باال تقسيم شده 
و باقيمانده آن بين هفت دهک ديگر توزيع ش��ده 
است.  مصرف بي رويه بنزين در کشور که حتي از 
پيش بيني ها هم فراتر رفته اس��ت، تنها يک روي 
هدررفت بودجه دولت در اين زمينه اس��ت. روي 
ديگر اين س��که قاچاق اين فرآورده اس��ت که در 
ماه هاي اخير و با باال رفتن نرخ دالر در ايران تنور 

آن داغ تر از گذشته شده است. 
بارها اعالم ش��ده که اي��ران داراي ارزان ترين نرخ 
بنزين در منطقه است. در ترکيه با جمعيت تقريباً 
مشابه ايران، روزانه ۸ ميليون ليتر بنزين مصرف 

مي شود و ما در حال رسيدن به مرز ۱٠٠ ميليون 
ليتر مصرف روزانه هستيم. يکي از داليل اين تفاوت 
فاحش عالوه بر درست نبودن فرهنگ مصرف در 
کشور، اختالف قيمت بنزين در ايران با کشورهاي 
همسايه است. براي مثال نرخ بنزين در ايران۲۹/٠ 

سنت و در ترکيه ۱/۱۶ سنت است. 
آمارهاي مختلفي در مورد قاچاق بنزين ارائه شده 
اس��ت اما نمي توان عدد دقيقي براي آن مشخص 
کرد. به گفته رئيس انجمن س��ازندگان تجهيزات 
صنعت��ي روزانه ح��دود ۱٠ ميليون ليت��ر بنزين 
به افغانس��تان قاچاق مي ش��ود که قيمت هر ليتر 
بنزين در ايران ۱٠٠٠ تومان و در افغانستان ۶٠٠٠ 
تومان اس��ت اما اين پول به جاي ايران به چين يا 
ترکيه مي رود و با آن لباس استوک وارد مي شود و 
دوباره پول آن تبديل به دالر شده و از کشور خارج 
مي ش��ود؛ يعني قاچاق در قاچاق ک��ه اين حجم 

نمي تواند توسط کولبران انجام شود.
  دولت از اول اشتباه کرد

محمد خدابخشی، عضو کميسيون برنامه و بودجه  
در گفت وگو با  فارس، در مورد اظهارات رئيس دفتر 
جمهور مبني بر احياي کارت هوش��مند سوخت، 

اظهار داش��ت: از همان زمان که دول��ت به دنبال 
حذف کارت سوخت بود، سعي و تالش کرديم که 
مسئوالن را از انجام اين کار منصرف کنيم و از اول 

با اين طرح مخالف بوديم و بارها نيز گفتيم. 
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه 
به وزير نفت گفته بوديم با توجه به زيرساخت هاي 
ايجاد شده اقدام دولت براي حذف کارت سوخت 
اشتباه است، تصريح کرد: هدف از طراحي کارت 
سوخت، کنترل مصرف و برنامه ريزي هاي متعدد 
براي شرايط مختلف است و خوشحاليم که مجدداً 
مسئوالن به دنبال احياي کارت سوخت هستند. 

اين نماينده مجلس يادآور شد: هزينه هاي زيادي 
براي زيرساخت کارت هوشمند سوخت شده بود و 
نبايد مسئوالن به دليل برخي نواقص آن را حذف 
مي کردند، چراکه آسيب هاي کنوني ناشي از اين 
اقدام بسيار بيش��تر از نواقصي بود که قابليت رفع 

شدن داشت. 
خدابخشي در پاسخ به اين سؤال که در حال حاضر 
قاچاق سوخت به ش��دت افزايش يافته و مصرف 
نيز باال رفته است، گفت: با حذف کارت هوشمند، 
سوخت به راحتي و آس��اني در اختيار قاچاقچيان 
قرار مي گيرد و مصرف را به ش��دت باال برده است. 
قيمت ارزان بنزين نس��بت به کشورهاي همسايه 
باعث شده که قاچاق بنزين به کشورهاي همسايه 

افزايش يابد. 
اين نماينده مجلس خاطرنش��ان ک��رد: نظارت و 
کنترل کارت ها منج��ر به جلوگي��ري از هرگونه 
سوءاستفاده مي شود و در شرايط کنوني تحريم ها، 
احياي آن کمک به کنترل تقاضا و مصرف مي کند 
و اطمينان خاطر براي مردم است.  عضو کميسيون 
برنامه و بودج��ه مجلس با بيان اينک��ه اگر کارت 
سوخت نواقصي هم دارد قابل رفع است، يادآور شد: 
در پاره ای از موارد از کارت سوخت جايگاهداران 
سوءاس��تفاده مي ش��د که طراحان آن معتقدند 
مي شود آن را اصالح کرد.  وي افزود: حذف کارت 
س��وخت تصميم نادرس��تي بود و از اول اعتراض 

کرديم، اما آزمون و خطا صورت گرفت. 

سياست هاي تجاري دولت ترامپ در هيچ حوزه اي 
همانند بخش انرژي روشن نيست. در سال هاي 
گذشته، دولت بوش پسر به عنوان دولتي با رفتار 
دوستانه با ش��رکت هاي نفتي ش��ناخته مي شد 
اما دول��ت ترام��پ از دولت بوش پس��ر نيز فراتر 

رفته است. 
  همکاري با رکس تيلرسون، مديرعامل پيشين 
شرکت اگزون موبيل با عنوان وزير امور خارجه، 
پي��ام قدرتمندي را به همه صنعت ارس��ال کرد. 
هرچند وي ب��ه داليلي از اين س��مت کنار رفت. 
در دوره ترامپ، اياالت متح��ده از معاهده آب و 
هواي پاريس خارج شد و اين اقدام از اولويت هاي 
شرکت اگزون و ساير ش��رکت هاي صنعت نفت 

محسوب مي شد. 
پس از اين اقدام، آژانس حفاظت از محيط زيست، 
مقررات مربوط به محدوديت انتشار کربن و ساير 
آالينده ها را لغو يا آسان تر کرد. شرکت اگزون در 
يک دهه گذش��ته به دنبال اين سياس��ت بوده و 
بارها به حاميان تغيير اقليم حمله کرده است. با 
وجود پذيرش عمومي بحران تغيير اقليم از سوي 
صنعت انرژي، در عمل شاهد اقدام خاصي از سوي 

آنها نبوده ايم. 
همچني��ن دولت ترام��پ، اجازه حف��اري در دو 
اقيانوس شرق و غرب اياالت متحده را صادر کرده 
و مقررات ايمني سختگيرانه حفاري فراساحلي را 
که پس از فاجعه نش��ت نفت دکل شرکت بي پي 
)بدترين حادثه تاريخ نفت امريکا( وضع شده بود، 

آسان تر کرده است. 

از س��وي ديگر، مناطق ملي حفاظت شده امريکا 
به روي ش��رکت هاي نفتي گشوده شده تا پس از 
چند نسل، شاهد اکتشاف و توليد در آنها باشيم. 
ممنوعيت صدور نفت توليدي اياالت متحده نيز 
پس از چند دهه، لغو شده است. از آن زمان، امريکا 
به يک بازيگر ب��زرگ در صنع��ت جهاني انرژي 

تبديل شده است. 
معافيت ه��اي مالياتي ني��ز منافع زي��ادي براي 
غول هاي نفت و گاز به ارمغان آورده است. ترامپ 
از انقالب ش��يل به عن��وان يکي از عوامل رش��د 
اقتصادي کش��ورش ياد کرده  است که مي تواند 
اس��تقالل انرژي را براي اياالت متحده به ارمغان 

آورد. 
  تهديد و تحريم

 ترامپ بزرگ ترين حامي افزايش صادرات ال ان 
جي امريکا به سراسر دنيا بوده و تهديد کرده است 
که در صورت توافق آلمان و روسيه براي ساخت 
خط لوله نورد اس��تريم ۲، اين کش��ور را تحريم 
خواهد کرد. با س��اخت اين خط لوله، واردات گاز 
آلمان از روسيه به عنوان بزرگ ترين تأمين کننده 

گاز اين کشور، دو برابر مي شود. 
تهديد اياالت متحده به استفاده از ابزار تحريم ها 
عليه برلين با تالش توليدکنندگان امريکايي ال 
ان جي براي فروش به آلمان و س��اير کشورهاي 
اروپايي و با عنوان جايگزين گاز روسيه همزمان 

شده است. 
رهبران آلمان از دخالت ساير کشورها در مسائل 
داخلي خود، ابراز نارضايت��ي کردند و بر تکميل 

خط لوله جديد انتق��ال گاز طبيعي تأکيد دارند، 
اما همزمان به دليل دوستي با واشنگتن، در حال 

تکميل پايانه هاي واردات ال ان جي هستند. 
اکثر کارشناسان انرژي معتقدند ال ان جي امريکا 
به زودي به بخشي از س��بد گاز طبيعي وارداتي 
قاره اروپا تبديل خواهد شد. هرچند قيمتي بيش 
از بهاي خريد گاز از دو کشور روسيه و نروژ دارد. 
اروپا بزرگ ترين متحد امريکاست و با خريد ال ان 
جي از امريکا، بازار اي��االت متحده نيز در اختيار 

اروپايي ها قرار خواهد گرفت. 
با اين اق��دام، امريکايي ه��ا نمي توانند به دليل 
اعمال سياست تجارت غيرمنصفانه از اروپايي ها 
شکايت کنند. کسري تجاري کنوني امريکا در 
دادوستد با آلمان به دليل واردات خودرو از اين 
کشور است و انرژي سهم اندکي در اين مبادالت 
دارد اما با روانه ش��دن کشتي هاي غول پيکر ال 
ان جي به بنادر آلمان، اين کسري تجاري کمتر 

خواهد شد. 
در تجارت امريکا و چين نيز ش��رايط مش��ابهي 
حکمفرماس��ت. چي��ن ب��ه عن��وان بزرگ ترين 
مصرف کننده ان��رژي دنيا داراي م��ازاد تجاري 
در دادوس��تد با امريکا بوده و با خريد ال ان جي 
از امريکا ش��اهد کاهش کس��ري تجاري خواهد 
بود. چين مي تواند مقدار گاز خريداري ش��ده از 
کشورهايي نظير قطر، استراليا، گينه نو و روسيه را 

کاهش داده و از منابع امريکايي خريد کند. 
ساالنه ۳۵٠ ميليارد دالر کاال از چين روانه اياالت 
متحده مي ش��ود و صادرات امريکايي ها به چين 

۱۵٠ ميليارد دالر اس��ت. تاکنون ي��ک قرارداد 
۲۵ ميليارد دالري براي خريد ال ان جي اياالت 
متحده توس��ط چيني ها به امضا رسيده است و 
احتماالً يک قرارداد ۲۵ميليارد دالري ديگر نيز 

به امضا خواهد رسيد. 
پيش بيني ها حاکي از آن است که کاهش کسري 
تجاري با چين يکي از شعارهاي ترامپ در کمپين 
تبليغات انتخابات س��ال ۲٠۲٠ ميالدي خواهد 
بود. در جنگ تجاري آغاز ش��ده اياالت متحده و 
چين، تعرفه هاي تجاري به عن��وان يک فرصت 
اس��تراتژيک براي کاخ سفيد و در جهت تحريک 

توليدکنندگان امريکايي به شمار مي رود. 
  ائتالفي براي به بن بست کشاندن

در اين ميان، ب��ا آغاز تحريم نفت ايران توس��ط 
دولت ترامپ ممکن اس��ت ائت��الف دولت هاي 
روس��يه، چين، هند و ايران ب��راي بي اثر کردن 
اين تحريم هاي س��ختگيرانه وارد عمل ش��وند. 
بسياري از کارشناسان معتقدند در شرايط کنوني 
رهبران پک��ن در برابر تهديدهاي کاخ س��فيد و 

اولتيماتوم هاي اين کشور تسليم نخواهند شد. 
با تحريم هاي دولت ترامپ در بدبينانه ترين سناريو 
شاهد کاهش ۱/۵ميليون بشکه اي صادرات کشور 
ايران خواهيم بود اما صادرکنندگان نفت امريکا 
و ساير رقباي ايران در کارتل اوپک، يک فرصت 
بزرگ براي کس��ب س��هم بازار بيش��تر خواهند 

يافت. 
گروه��ي از کارشناس��ان معتقدند پي��روزي در 
نبرد تجاري ب��ا چين کارک��ردي انتخاباتي روي 
جمهوريخواهان دارد و در ماه نوامبر شاهد امضاي 
قرارداد کاهش تعرفه با چيني ها خواهيم بود. پس 
از حض��ور در بازار ال ان جي چي��ن، امريکايي ها 
روانه ژاپن، کره جنوبي و هند خواهند شد. هرچند 
نمي توان با قاطعيت از آغاز جنگ تعرفه هاي کاخ 
سفيد با اين کشورها س��خن گفت. کارشناسان 
از جنگ تج��اري آغاز ش��ده توس��ط ترامپ در 
دادوس��تد با چيني ها با عنوان جنگ سرد جديد 

ياد مي کنند. 
  راهي که در پيش است

همزماني تحريم هاي کنوني ايران و روس��يه در 
بخش انرژي به عنوان رقباي بازار اياالت متحده 
با آغاز حضور امريکايي ها در بازار صادرکنندگان 
انرژي اتفاقي نيست. تهديد به افزايش تعرفه ها يا 
تحريم خريداران بزرگ انرژي نظير کره جنوبي، 
اروپا، چين و ژاپ��ن نيز در ش��رايط کنوني براي 
افزايش س��هم بازار توليدکنن��دگان نفت امريکا 

انجام شده است. 
همچنين ممکن است کاخ س��فيد براي افزايش 
س��هم بازار توليدکنن��دگان نف��ت و گاز خود از 
مداخله نظامي نيز عالوه بر فش��ارهاي اقتصادي 
بهره ببرد. اگر امريکايي ه��ا در فروش ال ان جي 
خود موفق شوند، احتماالً در آينده در بازار نفت 
نيز شاهد اقدامات مشابهي باش��يم. بازي بزرگ 

واشنگتن آغاز شده است. 
منبع: اويل پرايس
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دشمن سازي گازی ترامپ
آيا واشنگتن براي فروش ال ان جي از نيروي نظامي بهره خواهد برد؟

وحیدحاجیپور
ترجمه

 بدترين دوران بورس امريکا 
در 8 ما ه گذشته رقم خورد

با سياس�ت غلط افزايش نرخ بهره در امريکا ارزش س�هام بازارهاي 
بورس امريکا بدترين وضعيت هش�ت ماه گذش�ته را تجربه  مي کند 
و ترامپ تصمي�م رئيس بانک مرک�زي کش�ورش را ديوانگي خواند. 
به گزارش راش��اتودي، بازار بورس امريکا بيش��ترين کاهش هش��ت ماه 
گذشته را رکورد زد که دليل اصلي آن افزايش نرخ بهره در اين کشور و فرار 
سرمايه گذاران از سهام هاي پرخطر بوده است. شاخص هاي S&P داوجونز 
و نزدک سه تا چهار درصد کاهش يافت و کاًل سهام هاي مربوط به تکنولوژي 

از افزايش نرخ بهره در اين کشور بسيار متأثر شدند. 
بر اساس اعالم تحليلگران بازار، افزايش نرخ بهره توسط فدرال رزرو امريکا 
دارايي هاي خزانه داري اين کشور را به بيشترين ميزان هفت سال گذشته 
رساند ضمن اينکه طوفان فلوريدا نگراني هايي را براي شرکت هاي انرژي اين 

کشور درست کرده و همه اينها بر بازار بورس امريکا تاثير گذاشته است. 
البته س��اير ش��اخص هاي بورس هم از روند کاهش��ي بي نصيب نماندند 
و بازارهاي تکنولوژي حدود ۳ درصد کاهش داش��ت. ش��اخص هاي نت 
فيليکس،  آمازون و گوگل نيز همين مسير را طي کردند و بخش انرژي هم 

با ۲/۹ درصد کاهش همراه شد. 
شبکه استخراج نفت در خليج مکزيک هم که به واسطه طوفان با مشکل 
مواجه شده بود، شاخص هاي انرژي بازار بورس امريکا را تحت تأثير جدي 
قرار داد. اخيراً دونالد ترامپ رئيس جمهور امريکا افزايش نرخ بهره را در اين 

کشور که طي سال گذشته سه بار انجام شده بود، ديوانگي محض خواند. 
جرومي پاول رئيس جديد فدرال رزرو  امريکاس��ت که بعد از پايان دوران 

خانم جانت يلن به اين سمت انتخاب شد. 
جرومي پاول همچنان سياست هاي جانت يلن را دنبال مي کند و تغييري 

در سياست هاي فدرال رزرو ايجاد نکرده است. 

هشدار نسبت به افزايش بدهي جهاني
بده�ي  حج�م  داد  هش�دار  پ�ول  بين الملل�ي  صن�دوق 
کش�ورهاي جه�ان ب�ا ۵۰ درص�د افزاي�ش نس�بت ب�ه ي�ک ده�ه 
اخي�ر ب�ه 1۸2 تريلي�ون دالر در س�ال 2۰1۷ رس�يده اس�ت. 
به گزارش رويترز، صندوق بين المللي پول در گزارش خود افزوده است که 
بدهي ۳۱ کشور جهان، به۶۱ درصد کل توليدات جهاني رسيده که رقمي 
معادل ۱٠۱ تريليون دالر اس��ت. صندوق اعالم کرده است تنها زماني که 
دولت ها حجم و ماهيت دارايي هاي عمومي را بشناسند، قادر به مديريت 

مؤثرتر آنها خواهند بود. 
به گفته صندوق بين المللي پول، درآمد حاصل از فروش دارايي هاي مازاد 
ش��رکت هاي دولتي مي تواند به تنهايي معادل ۳ درص��د توليد ناخالص 
داخلي ساالنه آنها باشد. به گفته صندوق پول، انگليس، استراليا و نيوزلند 
کشورهايي هستند که گام هايي مؤثر در راستاي بهبود مديريت دارايي هاي 

خود و کنترل بدهي برداشته اند. 
صندوق بين المللي پول با بررس��ي ترازنامه عمومي چي��ن به اين نتيجه 
رسيده است که در سال هاي اخير به دليل استقراض هاي دولتي، حدود ۸ 
درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور تحت تاثير بدهي قرار گرفته است 
در حالي که اندونزي با سرمايه گذاري مناسب در زيرساخت هايش توانسته 

است خزانه دولت را تقويت کند و درآمدهاي آتي خود را افزايش دهد. 
صندوق به امريکا نيز هش��دار داده است نس��بت به بدهي خود فعاالنه تر 
برخورد کند چراکه رد پاي بدهي هاي صندوق هاي بازنشستگي، وام هاي 

رهني و دانشجويي در رکود اقتصادي اين کشور ديده مي شود. 

دالردر پايين ترين سطح يک ماه اخير
دالر  جه�ان،  مال�ي  بازاره�اي  جمع�ه  روز  مب�ادالت  در 
گرف�ت.  ق�رار  اکتب�ر  م�اه  در  کمتري�ن س�طح خ�ود  در 
به گزارش رويترز، ش��اخص دالر که ارزش اين ارز در برابر س��بدي از 
ارزهاي مهم جهاني را اندازه مي گيرد به ۹۵ واحد کاهش يافت. کاهش 
ارزش دالر به بورس وال استريت نيز کشيده شد به گونه اي که شاخص 
داوجونز با ريزش کم سابقه ۲/۱۳ درصدي و رسيدن به سطح ۲۵٠۵۲ 

واحد، در پايين ترين سطح خود در دو ماه اخير رسيد. 
يورو از تضعيف دالر نهايت اس��تفاده را برد و خ��ود را به  ۱/۱۶۱۱دالر 
رس��اند. اين احتمال وجود دارد که با پايان دادن بانک مرکزي اروپا به 
سياست هاي انبساطي خود، ارزش يورو در برابر دالر به سطوح جديدي 
برسد. ين ژاپن با اندکي کاهش در مقايسه با روز قبل مواجه شد و هر 
دالر به ازاي ۱۱۱/۸۳ ين مبادله ش��د.  در برابر س��اير ارزهاي آسيايي 
مهم، دالر عقب نشست به گونه اي که هر دالر امريکا به ۱/۳۷۳۹دالر 
سنگاپور و هر دالر اس��تراليا به ٠/۷۱۲۲دالر امريکا رسيد. سين کالو، 
استراتژيست ارزي مؤسسه وس��ت پک گفت: با توجه به افزايش بهاي 
مواد خام در بازارهاي جهاني و تقويت تجارت چين و استراليا به دليل 
جنگ تجاري با امريکا، دالر استراليا احتماالً بيشتر تقويت خواهد شد.  
هر اونس طال براي تحويل فوري با ٠/۲۲ درصد کاهش به نس��بت روز 
قبل به ازاي ۱۲۲٠ دالر مبادله شد. در برابر دالر کانادا، هر دالر امريکا 

به ۱/۳٠۲۴ دالر کانادا رسيد. 
 

 ضمانت بانکی با يورو 
درخواست ايران از هند در توسعه چابهار 

اي�ران اص�رار دارد ک�ه هن�د ي�ک ضمان�ت بانک�ي ب�ه ي�ورو 
فراه�م کن�د ت�ا پ�روژه توس�عه بن�در چابه�ار عمليات�ي ش�ود. 
به گزارش بيزينس ويک، مشکالت جديد به وجود آمده واگذاري دو ترمينال 
بندر چابهار را به هند توسط ايران به تأخير انداخته است. ايران اصرار دارد 

که هند يک ضمانت بانکي به يورو فراهم کند تا پروژه عملياتي شود. 
با بسته شدن کانال هاي بانکي بين المللي به روي ايران، مذاکره بر سر 
عمليات هاي تجاري مربوط به اين بندر به چالشي براي هند تبديل 
شده است. در اوايل ماه سپتامبر عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي 
ايران گفت که واگذاري اين بندر طي يک ماه انجام مي شود. چابهار 
اولين سرمايه گذاري مخاطره آميز هند در راه اندازي يک بندر خارجي 
است و از سال ۲٠۱۲ تا حاال در حال اجراست. هفته گذشته IOCL و 
MRPL براي خريد ۹ ميليون بشکه نفت خام از ايران سفارش دادند، 
به اين شرط که پرداخت ها به روپيه باشد. ارائه خدمات بانکي به يورو 
براي هند غيرممکن است چون بايد از طريق يک بانک خارجي انجام 
شود و با اجراي تحريم هاي امريکا عليه ايران و محکم تر شدن آنها هيچ 
بانکي چنين تضميني را نمي دهد، چون دسترسي به بازار امريکا را از 
دست مي دهد.  در مورد واردات نفت خام از تهران از ماه نوامبر، هند 
انتظار دارد از پس مشکالت پرداخت آن برآيد، در صورتي که معامله 
با روپيه انجام شود. بانکUCOو IPPL که هيچ دسترسي به بازار 
امريکا ندارند، به عن��وان کانال پرداخت انتخاب ش��ده اند. پرادهان، 
وزير نفت هند گفت که هند دارد روي يک سيس��تم پرداخت ديگر 
کار مي کن��د.  اصرار بر ضمانت ارزي يورو بازگش��تي اس��ت به مذاکرات 
۲٠۱۴، زماني که تهران از دهلي خواست ديگر پرداختي با روپيه نداشته 
باشد، گرچه روپيه ارزي بود براي دور زدن تحريم ها.  چالش ديگر بر سر راه 
عملياتي کردن چابهار دسترسي به تجهيزات ويژه کارهاي سنگين براي 
مجهز کردن بنادر بود. شرکت پيمانکار هندي بايد آنها را از فروشندگاني 
بخرد که همه شرکت هاي خارجي هستند و هيچ کدام به خاطر تحريم ها 
عالقه اي به فرستادن تجهيزات به يک مقصد ايراني ندارند.  ايران پيشنهاد 
داد ترمينال ها را با برخي از تجهيزات خودش تجهيز کند ولي اين کار هم 

براي عملياتي کردن اين بندر کافي نيست. 
يکي از جاذبه هاي چابهار قرار داشتن آن در درياي عمان است. زمان براي 
عملياتي کردن اين بندر مي گذرد. هند فقط يک قرارداد ۱٠ ساله براي اين 

کار دارد که طبق قرار با ايران از ۲٠۱۵ آغاز شده است. 

يارانه بنزيني ايران براي کشورهاي همسايه!
نيمی از يارانه پنهان ۵/۵ ميليارددالری بنزين در ۶ ماه اول سال به دهک های ثروتمند و قاچاقچيان سوخت رسيد

انرژی

سهم ۵۳درصدي دهه شصتي ها از بيکاري
بر اس�اس اطالع�ات آم�اري از وضعي�ت ب�ازار کار جمعيت دهه 
۶۰ اين گروه س�ني۵3/2 درص�د از جمعيت بيکار کش�ور معادل 
ي�ک ميلي�ون و ۷3۴ ه�زار و ۷1۵ نف�ر را تش�کيل مي دهن�د. 
به گزارش مهر، بر اس��اس يافته هاي مرکز آم��ار و اطالعات راهبردي 
وزارت کار از بررسي وضعيت نقش جمعيت دهه ۶٠ در بازار کشور به 
استناد سرش��ماري عمومي نفوس و مسکن ۹۵، در اين سال جمعيت 
کشور برابر ۷۹ ميليون و ۹۲۶ هزار و ۲۷٠ نفر بوده است که از اين ميان 
۱۶ ميليون و ۸٠۲ هزار و ۴۶ نفر معادل ۲۱ درصد کل جمعيت کشور 

را دهه شصتي ها تشکيل مي دهند. 
جمعيت دهه ۶٠ که در س��ال ۹۵، رده س��ني ۲۵ تا ۳۴ سال را شامل 

مي شدند، يک پنجم جمعيت کشور را به خود اختصاص داده اند. 
بر اساس اين گزارش، از مجموع جمعيت ۱۶ ميليون و ۸٠۲ هزار نفري 
متولدين دهه ۶٠، ۸ ميليون و ۴۸۳ هزار و ۸۹۳ نفر )۵٠/۵درصد( مرد 

و ۸ ميليون و ۳۱۸ هزار و ۱۵۳ نفر ) ۴۹/۵ درصد( زن هستند. 
همچنين از مجموع جمعيت دهه ۶٠کشور، حدود ۹۶ درصد معادل ۱۶ 
ميليون و ۱۵۹ هزار و ۳۸٠ نفر باسواد و حدود ۴ درصد نيز بي سوادند. 

وضعيت تحصيلي دهه ش��صتي ها نش��ان مي دهد ک��ه ۳۶/۸ درصد 
زيرديپلم، ۲۸/۴درصد ديپلم و پيش دانش��گاهي، ۳۴/۵ درصد داراي 

تحصيالت عالي هستند. 
همچنين جمعيت در حال تحصيل کش��ور در داخل و خارج از کشور 
از مجموع ۱۷ ميليون و ۷۲۳ هزار و ۹۶۸ نفر برآورد ش��ده است که از 
اين ميزان يک ميلي��ون و ۲۷۸ هزار و ۸۱۴ نفر در س��ال ۹۵ در حال 

تحصيل بوده اند. 
اما ش��اخص هاي نيروي کار جمعيت ده��ه ۶٠ به اس��تناد اطالعات 
جمعيتي سرشماري عمومي نفوس و مس��کن ۹۵ نشان مي دهد نرخ 
مشارکت اقتصادي در اين گروه سني ۵۴/۸ درصد، نرخ بيکاري ۱۸/۹ 

درصد و نرخ اشتغال ۸۱/۱ درصد اعالم شده است. 
بر اساس اين گزارش، جمعيت شاغل کشور در سال ۹۵ به ميزان ۲۲ 
ميليون و ۶۷٠ هزار و ۹۸۸ نفر بود که از اي��ن ميزان ۷ ميليون و ۴۶۶ 
هزار و ۸۳۴ نفر دهه شصتي هستند که ۳۳ درصد از شاغالن کشور اين 

گروه سني را تشکيل مي دهند. 
همچنين جمعيت بيکار کشور نيز در س��ال ۹۵ به ميزان ۳ ميليون و 
۲۵۸ هزار و ۲۱۵ نفر اعالم شد که از اين ميزان يک ميليون و ۷۳۴ هزار 
و ۷۱۵ نفر معادل ۵۳/۲ درصد جمعيت بيکار کشور به اين گروه سني 

اختصاص دارد. 
از مجموع جمعي��ت ۱۶ ميليون و ۸٠۲ هزار نفري دهه ۶٠کش��ور، ۹ 
ميليون و ۲٠۱ هزار و ۵۴۹ نفر) ۵۴/۸ درصد( در گروه جمعيت فعال 
و ۷ ميليون و ۵٠۳ هزار و ۱۹۷ نف��ر )۴۴/۷ درصد( در گروه جمعيت 

غيرفعال قرار دارند. 

دولت برنامه اي براي جنگ اقتصادي ندارد
رئي�س فراکس�يون مب�ارزه ب�ا مفاس�د اقتص�ادي مجل�س 
ش�وراي اس�المي گف�ت: دول�ت برنام�ه اي ب�راي جن�گ 
اقتصادي ن�دارد. ي�ک س�ال فرصت ما ب�راي جن�گ اقتصادي 
از بي�ن رف�ت و دول�ت در اي�ن زمين�ه ورود نک�رده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، امير خجسته با اشاره به وضعيت دالر اظهار داشت: 
در نشست غيرعلني از نوبخت سؤال کردم که چه  زماني حباب دالر و 
ارز شکسته مي شود، وعده ترکيدن اين حباب را از مدت ها قبل داده اند 

و مردم منتظر آن هستند. 
عضو هيئت رئيسه کميسيون اصل ۹٠ مجلس شوراي اسالمي ادامه 
داد: مردم مي خواهن��د دولت براي مديريت ب��ازار برنامه کوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت داشته باش��د، چراکه امريکايي ها از يک سال 

گذشته ستاد جنگ اقتصادي عليه ايران را تشکيل داده اند. 
نماينده مردم هم��دان و فامنين در مجلس دهم ب��ا انتقاد از عملکرد 
دولت گفت: دولت براي تشکيل س��تاد جنگ اقتصادي برنامه ريزي 
نکرده است، آنها بايد با مردم به صراحت صحبت کنند، هرج ومرج در 

بازار مردم را بدبخت کرده است. 
وي تأکيد کرد: تالطم در بازار دالر، احتکاره��ا و نبود اجناس در بازار 
مردم را تحت فشار گذشته است، بايد مشخص شود چه کساني در اين 
زمينه دست دارند، از سوي ديگر دولت بايد با اعالم برنامه بگويد چه 

پيش بيني اي براي تأمين کاالها در آينده دارد. 
خجسته با تأکيد بر اينکه مجلس منتظر برنامه سه گانه از سوي دولت 
است، اظهار داش��ت: دولت يا بايد اعالم کند از عهده مديريت فضاي 
اقتصادي برمي آيد يا بگويد نمي تواند، تا دير نشده است و فرصت از بين 
نرفته است کنار برود، يک سال فرصت ما براي جنگ اقتصادي از بين 

رفت و دولت در اين زمينه ورود نکرده است. 
اين نماينده مجلس گفت: دولت يا عمل نکرده اس��ت يا بايد گزارشي 
از عملکرد خود ارائه دهد، اينکه مي خواهند بس��ته حمايتي بياورند 
را مس��ّکن موقت مي دانم، پذيرفته نيس��ت ۶٠٠هزار بسته به اقشار 

آسيب پذير داده شود. 
وي تأکيد کرد: روش ارائه بس��ته حمايتي براي دوران گذشته است، 
به نظر مي رس��د دولت متوجه نيس��ت که در ميانه جن��گ اقتصادي 
هستيم، نظام در خطر است و دولت برنامه اي براي مديريت اقتصادي 
ندارد، دالر را با حرف و تبليغات پايي��ن آورده اند و مي گويند ۱٠ هزار 

تومان است در حالي که در بازار دالر ۱۴ - ۱۵ هزار تومان است. 
عضو هيئت رئيسه کميسيون اصل ۹٠ مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينکه دولت يا تيمي از آنها اج��ازه کاهش قيمت ها را نمي دهند، بيان 
داش��ت: براي مديريت دالر برنامه اي ندارند، آنها با حرف قيمت ها را 

کاهش داده اند و مردم تحت فشار هستند. 

رشد بدهي بزرگ ترين بدهکار بانکي
در حالي دولت ب�ه اذعان مس�ئوالن بزرگ ترين بده�کار بانکي 
محسوب مي ش�ود که اين بدهي رو به رش�د آن به شبکه بانکي 
اکنون از ح�دود 2۸۰ هزارميلي�ارد تومان هم عبور کرده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، بدهي دولت به ش��بکه بانکي طي سال هاي گذشته 
همواره رو به رش��د حرکت کرده اس��ت و با وجود طرح هايي که براي 
تسويه بخش��ي از اين بدهي در حدود دو سال گذش��ته مصوب شد، 
همچنان رقم آن رو به افزايش اس��ت به طوري که آخرين آمار بانک 
مرکزي نش��ان مي دهد بدهي بخش دولتي در مرداد ماه سال جاري 
تا  کنون ۲۸۷ هزار ميليارد تومان ثبت شده که از اين رقم ۲۵۴ هزار 
ميليارد توم��ان مربوط به دول��ت و ۳۲ هزار ميليارد توم��ان ديگر به 
شرکت ها و موسس��ات دولتي اختصاص دارد. بدهي بخش دولتي به 
شبکه بانکي در مرداد ماه س��ال جاري در قياس با همين ماه در سال 

گذشته تا ۲۴ درصد و نسبت به اسفند ماه ۱۱/۱ درصد رشد دارد. 
 بودجه ۱۳۹۵ محلي بود که دولت توانست بعد از رايزني هايي با مجلس 
تبصره اي را مصوب کند که از محل آن بخشي از بدهي آن به بانک ها 
تسويه شود. طبق تبصره )۳۵( قانون بودجه قرار شد تا بخشي از بدهي 
دولت به بانک ها از محل منابع ۴۵ هزار ميلياردي ناشي از تسعير نرخ 
ارز تسويه شود. آخرين گزارشي که در اين رابطه در سال گذشته اعالم 
شد از اين حکايت داشت که حدود ۱۳ هزار ميليارد تومان از اين محل 
براي تسويه بدهي دولت به بانک ها و البته به طور خاص بانک هايي که 

به بانک مرکزي بدهکار بودند، صرف شد. 
اين در حالي اس��ت که دول��ت حجم بدهي ک��ه در صورت هاي مالي 
بانک ها ثبت شده را قبول ندارد و همواره تأکيد کرده است که با انجام 
حسابرسي و مشخص ش��دن رقم واقعي نسبت به تس��ويه آن اقدام 

خواهد کرد. 


