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وزیــر نفت شــرایط بازارهــای جهانــی نفت خام 
را متعــادل ارزیابی کرد و گفت: بــازار نفت در حال 
حرکت به ســمت تعادل اســت. بیژن زنگنه درباره 
شرایط کنونی بازارهای جهانی نفت خام گفت: وضع 
بازار نفت را متعادل می بینم، پایبندی اعضای سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( شــرایط خوبی 
دارد و همگرایــی اعضا در زمینه توافق کاهش عرضه 
در ۶ ماه گذشــته کاهش نیافته و رو به افزایش است. 
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از شــانا، وی افزود: 
همکاری کشورهای غیرعضو اوپک به ویژه روسیه در 
توافــق کاهش عرضه نفت خوب اســت و به نظر من 
بازار رو به تعادل حرکــت می کند. وزیر نفت تصریح 
کرد: توافق جهانی کاهش عرضه تا پایان امسال ادامه 
خواهد داشــت و درباره تمدید آن بحث هایی مطرح 
شــده اما هنوز رســمی نشده اســت، اما به نظر من 

همچنان سطح ذخیره سازی های نفت خام باالست.
زنگنه گفت: مــا از همکاری همــه تولیدکنندگان 
غیرعضو اوپک استقبال می کنیم و همکاری به معنای 
کاهش تولید نفت اســت، اما بعید به نظر می رسد که 
برزیل در این شرایط به توافق کاهش عرضه بپیوندد. 

وی همچنین درباره همکاری های نفتی ایران و برزیل 
گفت: ایران از مشــارکت برزیلی ها در پروژه های نفت 
و گاز کشــور در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی 
اســتقبال می کند اما  آن ها تا ایــن لحظه ابراز عالقه 
نکرده اند زیرا  آن ها مانند ما کشــوری ســرمایه پذیر 
هســتند و خواهان جذب ســرمایه در صنعت نفت و 

گاز خود هستند.
 وزیر نفت افزود: به نظر می رسد برزیلی ها به دنبال 
همکاری با ایران در بخش پاالیشــی هســتند. زنگنه 
گفت: ما تاکنون صادراتی به بازار آمریکا نداشته ایم و 
برای صدور نفت، قــاره آمریکا آخرین بازار ما خواهد 

بود و این موضوع نیاز به مطالعه دارد.
وزیر نفت در پاســخ به پرسشــی دربــاره این که 
آینده پروژه خط لوله صادرات گاز ایران به پاکســتان 
را چگونــه ارزیابی می کنید، گفــت: در مجموع فکر 
می کنــم که ســرانجام گاز ایران به پاکســتان صادر 
خواهد شد، اما با توجه به تجربه ای که در این سال ها 
به دســت آوردم فکر کنم برای حل این معامله میان 
ایران و پاکستان )فاینانس و دیگر عملیات تجاری( به 

یک طرف سوم )Third Party( نیاز است.
 زنگنه افزود: این بدان معناســت که شرکت سومی 
احداث بخش پاکســتانی خط لوله آی پی را به عهده 
گیرد و ما خیالمان درباره پرداخت پول گاز صادراتی 
راحت باشد. زنگنه همچنین تصریح کرد: پاکستانی ها 
می گوینــد پــول برای احــداث خط لولــه در خاک 
پاکســتان نداریم و نگرانی هایی هم درباره این وجود 
دارد کــه اگر خط لوله احداث و گاز هم صادر شــود، 
توان پرداخت پول گاز صادراتی ما را نداشــته باشند. 
وی ادامه داد: تعدادی از شرکت های نفت و گاز جهان 
هستند که عالقه دارند به عنوان طرف سوم در پروژه 
آی پی حاضر شــوند، اما هنــوز در این باره نتیجه ای 

حاصل نشده است.

وزیر نفت همچنین در پاســخ به پرسشــی درباره 
چگونگی ازسرگیری ســواپ نفت خام گفت: موضوع 
مهم به جریان افتادن دوباره عملیات سواپ نفت خام 
بوده اســت، ما می توانیم با سه کشــور ترکمنستان، 
قزاقستان و آذربایجان در این زمینه همکاری داشته 
باشــیم، البته ما در حال دریافت نفت از شرکت های 
بین المللی هســتیم. زنگنه با بیان این که از اســاس 
مــدت این نوع قراردادها ۶ ماهه تا یکســاله خواهند 
بود و اکنون فعال شــدن عملیات ســواپ مهم است، 
گفت: به طور معمول باید این عملیات صورت گیرد تا 
مسیر اقتصادی باشد، در این نوع قرارداد باید به تغییر 
پارامترهــا و پایه های قیمتی بازار توجه داشــت. وی 
ادامه داد: در عملیات ســواپ ما باید با بازار مدیترانه 
رقابــت کنیم، به طوری که عرضــه آن نفت در بازار 
خلیج فارس نسبت به محموله هایی که در مدیترانه و 
بازار سیاه می رود، صرفه داشته باشد. وزیر نفت گفت: 
ما خیلی به دنبال سود حاصل از عملیات سواپ نفت 
خام نیستیم و فعال شدن دوباره این عملیات برای ما 
بیشتر اهمیت دارد. زنگنه درباره قرارداد فروش نفت 
خام ایران به روسیه گفت: قرارداد میان دو طرف امضا 
شده است و ما منتظر هســتیم روسیه دریافت نفت 
خام را آغاز کند، ایران در این زمینه مشــکلی ندارد، 
طرف روس مشکلی مربوط به مسائل بانکی داشته که 
بخشی از آن حل شــده و از نظر ما مشکل بانک هم 

حل شده است. 
وی افزود: یک بانک معتبر روسی قرار شده است که 
 )LC( کارهای مربوط به گشــایش اعتبارات اسنادی
و پرداخت ها را انجام دهــد. وزیر نفت درباره امضای 
قرارداد با ســتاد اجرایی فرمان امــام )ره( گفت: فکر 
نمی کنم درباره تامین منابع مالی مشــکلی داشــته 
باشــند، اما موضوع مهم این است که طرح فنی  آن ها 
آماده نشده است و ما منتظر پیشنهاد فنی  آن ها برای 

توسعه میدان های یاران شمالی و جنوبی هستیم. وی 
افزود: همه توافق های اصلی قراردادی با ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( انجام شده است و رسیدن به قرارداد 
بازرگانــی ۱۵ تا ۲۰ روز بیشــتر زمان نمی برد، اما ما 
اکنون منتظر دریافت پیشــنهاد فنی  آن ها هستیم تا 
ایــن که پس از دریافت، در کارگروه فنی بررســی و 
تایید شود. زنگنه ادامه داد: پس از تایید پیشنهاد فنی 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( برای توسعه میدان های 
یاران شــمالی و جنوبــی در کارگروه فنــی، با طی 
مسیری این پیشنهاد سرانجام به شورای عالی مخازن 
می رود که این فرآیند یک ماه زمان می برد. وزیر نفت 
گفت: ما در برداشت از میدان های مشترک نفتی واقع 
در منطقه غرب کارون از عراق پیش هســتیم، اما در 
عین حال باید روند توســعه این میدان ها با ســرعت 
انجام شــود. زنگنه درباره مذاکــرات مربوط به طرح 
توســعه الیه های نفتی میدان مشترک پارس جنوبی 
تصریح کرد: مذاکرات در این باره ادامه دارد، اما خرید 
سهام بخش نفتی شــرکت دانمارکی مرسک ازسوی 
توتال فرانســه تا حدی ما را نگران کرده است زیرا در 
این شرایط این شرکت فرانسوی مجری طرح )اپراتور( 
سمت قطری الیه نفتی پارس جنوبی هم خواهد بود 

و این موضوع نگران کننده است.
 وی در پاسخ به این پرسش که جایگزین مرسک در 
طرح توسعه الیه های نفتی پارس جنوبی چه شرکتی 
خواهــد بود، گفت: ما گفته ایم از تعدادی شــرکت ها 
مانند شــرکت دولتی نفت برزیــل )پتروبراس(، انی 
ایتالیا، شــرکت انگلیســی-هلندی شــل و پتروناس 
مالزی برای مذاکره در ایــن باره دعوت کنند، با این 
حال می توان گفت مرسک در این زمینه تجربه خوبی 
داشــت. زنگنه در پایان اعالم کرد: ما ظرف ســه تا 
چهار ماه آینده، با شرکت های نفتی مذاکرات فشرده 

بازرگانی خواهیم داشت.

وزیر راه و شهرسازی از احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی تا پایان سال جاری خبرداد. عباس آخوندی در گفتگو با خانه ملت با اشاره به اینکه بخشی از افرادی که برای تامین 
مسکن خود با مشکل روبرو هستند، گروه های کم درآمد جامعه هستند، افزود: این گروه ها یا تحت پوشش کمیته امداد امام )ره( هستند یا تحت پوشش سازمان بهزیستی و یا تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و تعداد بسیار کمی نیز تحت 
پوشش بنیاد مسکن انقالب اسالمی هستند. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وقتی طرح مسکن مهر آغاز شد قرار بود تنها مسئله گروه های کم درآمد را حل کند اما کسانی در این طرح ثبت نام کردند که به هیچ وجه مشمول آن نبودند از 
این رو، ما به جای اینکه دوباره یک صف بی جهت درست کنیم آمده ایم به سازمان های که وظایف اجتماعی دارند اعالم کرده ایم که خودتان مشکل مسکن گروه های تحت پوشش خود را حل کنید. وزیر راه و شهرسازی درادامه تصریح 

کرد: خبر خوشی که برای گروه های کم درآمد داریم این است که سالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در برنامه داریم و امسال احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اول را برای گروه های کم درآمد عملیاتی خواهیم کرد
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مذاکرات فشرده بازرگانی با شرکت های بین المللی
احتمال تامین شرب مورد نیاز کشور 

از بیرون از مرزها

تفویض اختیار بودجه ریزی
 به استان ها طرح ناقصی است

بانک های ایرانی به آفریقای جنوبی می روند

بایزید مردوخی اقتصاددان می گوید: »تفویض اختیار به اســتان ها برای بودجه 
ریزی در شــرایط کنونی که شرایط مهیا نیســت، توجیه ندارد و دولت بهتر است 
به جای چنین برنامه ای در بودجه ســال ابتدا قوانین باالدســتی را اصالح کند.« 
کارشناس سابق دفتر اقتصادکالن سازمان برنامه و بودجه و استاد بازنشسته اقتصاد 
دانشگاه تهران در گفتگو با خبرآنالین در پاسخ به این سئوال که آیا تفویض اختیار 
بودجه ریزی به استانها می تواند موجب کاهش هزینه ها و بودجه ریزی مبتنی بر 
عملکرد باشد،اظهارداشت: متاسفانه این طرح ناقص و بدون مطالعه صورت گرفته 
و ای کاش به جای اینکه این طرح در بودجه سال آینده اجرایی شود،درباره توجیه 
آن مطالعــه صورت بگیــرد. او افزود: بهترین کار برای کمک به توســعه یافتگی 
اســتان ها،این است که اولویت ها را به خوداســتان ها سپرده شود؛یعنی هر استان 
یک برنامه یکســاله و یک برنامه پنج ســاله داشته باشد و اعالم کند که نیازهای 

آن استان چیست.
مردوخی با بیان اینکه تفویض اختیار بودجه ریزی به استان ها یک گام در مسیر 
توســعه فدرالیسم است،خاطرنشــان کرد: اصل طرح،طرح خوبی است،اما  ناقص 
اســت؛در شرایط کنونی هم اســتان ها بودجه های ساالنه خود را در فصل بودجه 
ریزی به ســازمان برنامه بودجه ارایه می کنند. مردوخی با اشاره به شرایط کنونی 
اقتصاد کشور و کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی یادآورشد: در چنین شرایطی 
دولت بایــد از میزان هزینه هایش بکاهد که کاهش ایــن هزینه ها البته تبعاتی 
مثل کاهش بودجه های عمرانی را در پی دارد. این کارشــناس باســابقه سازمان 
برنامه و بودجه متذکر شد: در توصیف آنچه قرار است به عنوان برنامه بودجه سال 
آینده تدوین شود،، بهتر است بگوییم که بودجه آینده باید منطبق با کاهش منابع 
درآمدی دولت باشد، چراکه تنظیم بودجه انقباضی در شرایطی می تواند به عنوان 
یک سیاســت تلقی شود که رونق سرمایه گذاری بسیار شدید باشد و به اصطالح 
اقتصاد داغ کرده باشد. وی افزود: دولتها معموال می خواهند از طریق بودجه ریزی 
ســاالنه رفاه اجتماعی را باال ببرند، اما برای اینکه این سازوکار قاعده  مند باشد و 
البته رضایت عامه مردم را نیز جلب کند، بنابراین دولت باید همه جوانب را رعایت 
کند؛در واقع دولت باید کارگزاری باشــد که هویتی یکپارچه و همگون دارد و یک 
صدا، از آن شــنیده شود. این گونه نباشــد که تمایالت متعدد در سند بودجه این 

دولت تجلی پیدا کند.
ایــن اقتصاددان با اشــاره به  آغاز فصل بودجه ریزی در کشــور و مشــکالت 
الینفک بودجه ریزی دولتی نیز اظهارداشــت: ساالنه حجم عظیمی از درآمد ملی 
جامعه از طریق بودجه ریزی دولتی برداشت می شود و البته در کشورهای وابسته 
به منابع طبیعی مانند نفت، بخشــی از ثروت ملی که به آیندگان تعلق دارد نیز از 
آیندگان ســلب می شود. او افزود: ویژگی دولت این است که باید کارگزاری همه 
چیزدان باشــد، بدین معنا که مردم به خردمندی دولت اعتماد کنند و افزون براین 
ویژگی، دولت باید کارگزاری خیرخواه عموم باشد. در چنین شرایطی قانون بودجه، 
ســند منطقی و خردمندانه ای اســت که همه از آن راضی اند و نیز از آن تبعیت 
می کنند. او اضافه کرد: در حال حاضر افراد بسیاری به دالیل قانونی و غیر قانونی 
از پرداخــت مالیات فرار می کنند؛بنابراین کاهش نــرخ مالیات برای کاهش رکود 
غیرمنطقی به نظر می رسد. انتشــار اوراق مشارکت و قرضه نیز اگرچه به عنوان 
راهکاری می تواند مورد توجه قرار گیرد، اما این روش هم ســبب شده تا منابع را 
از بخشــی به بخش دیگر جامعه منتقل شــود. مردوخي اضافه کرد: آنچه باید در 
بودجه ریزی مورد توجه قرار بگیرد، فراهم شــدن شرایط برای تشکیل سرمایه و 
سرمایه گذاری در راســتای اجرای طرح های عمرانی است که از این حیث دچار 
کمبود هســتیم؛ حتما این موضوع به خصوص در استانهای کمتر توسعه یافته باید 

مورد توجه قرار بگیرد.

معاون اول رئیس جمهوری، مســاله آب را یکی از مشکالت جدی کشور 
دانســت و گفت: هشت میلیارد دالر بابت ساماندهی آب های مناطق غرب 
کشــور دریافت شده است.  اسحاق جهانگیری با بیان اینکه این طرح یکی 
از مهمترین طرح های کشــور در بخش آب شــرب بوده که به بهره برداری 
رســیده اســت، گفت: قرارگاه خاتم االنبیاء به عنوان پیمانــکار این پروژه 
توانســته است تاکنون طرح های اولویت دار دولت را در زمان مشخص شده 
تحویل دهد که امیدواریم این روند در آینده ادامه داشته باشد. معاون اول 
رئیس جمهور با بیان اینکه مسئله آب، مسئله دولت، مردم و حکومت است 
که البته دارای راهکار یکســان اســت، تصریح کرد: بخشی از حل مشکل 
محدودیت آب مربوط به مدیریت منابع آب اســت کــه در دولت یازدهم 
اقدامات خوبی برای کنترل محدودیت آب انجام شــد. جهانگیری با تأکید 
بــر اینکه حقابه مردم ایران در نقاط مختلف کشــور )مرزها( باید به دقت 
مشــخص شده و با اســتفاده از دیپلماســی قوی، احقاق حق شود، افزود: 
ممکن اســت نیاز باشد تا آب شــرب مورد نیاز کشور از بیرون از مرزها یا 
انتقال از طریق خلیج فارس و دریای خزر انجام شــود؛ این در حالی است 
که در بســیاری از کشــورها آب شــرب مورد نیاز از طریــق دریاها و آب  
شــیرین کن ها تأمین می شــود. به گفته وی، تاکنون توانسته ایم با موافقت 
مقام معظم رهبری ۸ میلیارد دالر بابت ســاماندهی آب های مناطق غربی 
کشــور دریافت کنیم، این در حالی اســت که در دولت یازدهم به ۲۹۵۰ 
روستا در سال ۹۵ آبرسانی شده است؛ در حالی که متوسط آبرسانی در هر 

سال به ۲۰۰ تا ۳۰۰ روستا امکان پذیر است.

رئیس کل بانک مرکزی از تنظیم تفاهمنامه بانکی بین بانک های مرکزی 
ایــران و آفریقای جنوبی خبر داد و ابراز امیــدواری کرد این تفاه منامه در 
ســال جاری میالدی همزمان با ســفر رییس جمهوری اســالمی ایران به 
»پرتوریا« امضا شــود. ولی اهلل سیف در دیدار با رئیس مجلس نمایندگان 
آفریقای جنوبی با اشــاره به سابقه روابط اقتصادی و بانکی میان دو کشور 
اظهار کرد: اکنون هیچ گونه مشــکل الینحلی برای گســترش روابط بانکی 
بیــن ایران و آفریقای جنوبی وجود ندارد. وی با بیان اینکه برقراری روابط 
کارگزاری بین بانک های دو کشــور پیش نیاز توســعه روابط اقتصادی و 
تجاری است، ابراز امیدواری کرد: تفاهم  نامه بانکی بین بانک های مرکزی 
ایــران و آفریقای جنوبی که مقدمات آن در حال انجام اســت، طی ســفر 
رئیس جمهوری ایران به آن کشــور در سال جاری میالدی امضا شود.  به 
گفته ســیف ایجاد حساب بانکی مشــترک بین بانک های مرکزی ایران و 
آفریقای جنوبی به منظور تســهیل تسویه مبادالت تجاری بین دو کشور، 
یکی از بندهای پیشــنهادی اصلی این تفاهم  نامه است. سیف همچنین با 
تاکید بر گشــایش های بانکی ایجاد شده پس از برجام گفت: روابط بانکی 
بین دو کشــور می تواند از حوزه های کم ریســک آغاز شود و به تدریج و 
با رفع ابهام ها شــاهد گسترش تعامل طرفین خواهیم بود. وی در ادامه با 
اشاره به سفر اخیر هیئت بانکی ایران به آفریقای جنوبی ادامه داد: در حال 
حاضــر برخی از بانک های ایرانی هیچ گونه مشــکلی برای برقراری روابط 

کارگزاری با بانک های آفریقای جنوبی ندارند.

بازار نفت در مسیر تعادل

سهم ۱۵میلیارد دالری ایران از 
بازار نساجی دنیا

وزیر صنعت، معدن و تجارت ســهم ایــران از فروش محصوالت 
نساجی در دنیا را ۱۵ میلیارد دالر اعالم کرد. محمد شریعتمداری 
اظهــار کرد: منافــذ قانونی ورود کاال به داخــل و  قاچاق کاال باید 
ساماندهی شــود و با برون گرایی و ایفای نقش در بازارهای جهانی 
به ســمت افزایش ســهم ۱۵ میلیارد دالری ایران از بازار نساجی 
دنیــا گام برداریم. به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایســنا، وی 
ادامه داد: صنعت نساجی یکی از پرافتخارترین صنایع کشور است 
و محصوالت نســاجی کشور در گذشــته در کشورهای معتبر دنیا 
عرضه می شــد که باید با نوسازی ســریع به سمت رونق مجدد در 
ایــن صنعت حرکت کنیــم که قدم های خوبی نیــز در این زمینه 
برداشته شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی با کنترل واردات یکی از مهمترین 
اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت، بیان کرد: ورود 
کاالی قاچاق به بازار داخلی کشــور یکی از مهم ترین مشکالت این 
صنعت بوده که سیاست دولت کمک به نیروهای مسلح و نیروهای 
کنترل کننده مرزها برای جلوگیری از ورود محصوالت نســاجی و 
پوشاک قاچاق به داخل کشــور است. شریعتمداری با بیان این که 
میزان ورود محصوالت نســاجی به داخل کشور نیز نباید مشکلی 
بــرای تولیدکنندکان داخلی به وجــود آورد، گفت: طراحان ایرانی 
دارای ذوق و خالقیت ارزشــمند و تولیدکنندگان ایرانی تالشــگر 
و دلســوز هستند که برگزاری نمایشــگاه ها در کشورهای خارجی 
بهترین کمک در این حوزه اســت. وی با اعالم این که حجم فروش 
محصوالت نســاجی در دنیا بیش از یک هــزار و ۲۵۰ میلیارد دالر 
اســت که ســهم ایران از این بازار حدود ۱۵ میلیار دالر است که 
باید برای بیشــتر شــدن این سهم و ایجاد اشــتغال پایدار در این 
حوزه برنامه ریزی کنیم، خاطرنشان کرد: در همین راستا امروز یک 
سند همکاری با ســازمان برنامه و بودجه، بانک کشاورزی و چهار 
استاندار کشور به صورت پایلوت با محوریت سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی کشور به امضاء رساندیم تا با تامین تسهیالت 
از طریق بودجه عمومی شرایطی را برای تولیدکنندگان به خصوص 

در شهرهای کوچک فراهم آوریم.

جدال معدن و پلنگ برای زنده ماندن!
در حالی که هنوز چالش معدنی ها با محیط زیست 
یک موضوع تمام ناشدنی است، مجتمع معدنی سنگ 
آهن چادرملو در حالی موفق شــد مجوز بهره برداری 
از آنومالــی D۱۹ را دریافت کند که همچنان معاون 
سازمان محیط زیســت می گوید مجوزی در این باره 
صادر نشده اســت و چادرملو در لبه تعطیلی و حیات 
به ســرمی برد. به گزارش ایسنا، ۲۴ محدوده حساس 
مورد اختالف میان ســازمان حفاظت محیط زیست و 
متصدیان معدن و صنایع معدنی وجود دارد که یکی از 
 آن ها یعنی آنومالی D۱۹ یکی از بحث برانگیزترین ها 
در این میان اســت کــه حیات یکــی از بزرگ ترین 
ســرمایه گذاری های معدنی ایران یعنی مجتمع سنگ 
آهــن چادرملو بــه آن بســتگی دارد و از طرف دیگر 
فعاالن محیط زیســت معتقند این منطقه زیســتگاه 

آخرین بازماندگان یوز آسیایی است.
در ایــن میان موضوعی را باید مورد توجه قرار داد و 
آن این است که مجتمع چادرملو به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده سنگ آهن ایران در استان یزد و مجاورت 
شــهر اردکان یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاری ها در 
این حوزه به شمار می رود و در صورتی که نتواند مواد 
اولیه خود را به دســت آورد تا کمتر از ۱۰ سال دیگر 

ذخایرش به اتمام خواهد رســید و عمال به منطقه ای 
بالاســتفاده تبدیل می شــود. چندی پیــش بود که 
اکتشــافات مقدماتی نشــان داد که در نزدیکی محل 
اســتخراج فعلی معدن چادرملو پهنه معدنی دیگری 
به عنوان D۱۹ وجود دارد که با ذخیره ۳۰۰ میلیون 
تن سنگ آهن می تواند به عنوان یک راه بقا برای این 
مجتمع سنگ آهن مطرح شــود، ولی همان طور که 
گفته شــد این منطقه از نظر ســازمان محیط زیست 
یک فضای حفاظت شــده و زیستگاه یوزپلنگ ایرانی 
به شمار می رود و ممانعت های این سازمان باعث شده 
امید بــه بقای این مجموعه معدنی در هاله ای از ابهام 

قرار گیرد.
اما دو هفته پیش بود که محمدرضا بهرامن، رییس 
خانه معدن ایران از تعامل مجموعه معدنی با سازمان 
حفاظت محیط زیســت خبر داد و گفت که چادرملو 
و خانــه معدن ایران در جلســه هایی که با ســازمان 
حفاظت محیط زیســت داشــته اند توانســتند مجوز 
اکتشــافات مقدماتی در محدوده D۱۹ را به دســت 
آورند تا مجتمع معدنی چادرملو و سنگ آهن مرکزی 
بتواند تحت شــرایط خاصی به فعالیت در این منطقه 
بپردازد. ایــن خبری بود که دوباره باعث شــد بحث 

تقابل معدن و محیط زیســت در صدر رســانه ها قرار 
گیرد و اظهارنظرهای مختلفی در این باره مطرح شود؛ 
به طــوری که چندی پیش رضا اقتــدار، معاون دفتر 
زیستگاه های سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو 
با ایســنا صدور مجوز برای اکتشاف در D۱۹ را انکار 
کرد و آن را همچنان جزو ۲۴ محدوده مورد اختالف 
معدنی ها و ســازمان حفاظت محیط زیست برشمرد. 
وی در ایــن باره گفت که نامه ای از ســوی مدیرکل 
اکتشــاف وزارت صنعــت، معدن و تجــارت به دفتر 
زیســتگاه ها رسیده اســت که براساس آن درخواست 
مطالعــات آنومالی هــای فلززایی منطقه بــه همراه 
چگونگی برنامه های توســعه ای آن مطرح شده است 
کــه در نامه آن وزارتخانه، در مورد طرح مطالعاتی در 
محدوده آنومالی بدون صدور پروانه اکتشاف را مطرح 
کرده است، صرفا برای انجام عملیات ژئوفیزیک بدون 
هرگونه تخریب و به منظور بررســی های اولیه اقدام و 

صحبت شده است.
به گفته معاون دفتر زیســتگاه های سازمان حفاظت 
محیط زیســت، طبق این درخواســت وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت می خواهد بداند ایــن منطقه از نظر 
ارزش چه جایگاهی دارد تا بعد از مشــخص شــدن 

لکه های معدنی از طریق برگزاری جلســات با سازمان 
حفاظت محیط زیســت در این مــورد تصمیم گیری 
شــود. این اختالفــات در حالی مطرح می شــود که 
نزدیک به شــش سال آینده ذخایر معدنی سنگ آهن 
در معدن فعلی چادرملو به اتمام می رســد و هر لحظه 
به پایان عمر این مجتمع بزرگ نزدیک می شــویم تا 
شهر معدنی که در فاصله ۱۸۰ کیلومتری یزد با بیش 
از ۸۰ هکتار فضای ســبز بنا شده است قدم به سمت 

متروکه گی بردارد.

براســاس گزارش ۵ ماهه ســازمان هدفمندی به 
مجلس در این ظــرف زمانی حدود ۱۱ هزار میلیارد 
تومــان یارانــه و بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان ســبد 
غذایی بــه دهک های پایین جامعه پرداخت شــده 
است. چندی قبل گزارش نماینده سازمان هدفمندی، 
دیوان محاسبات و مدیرکل خزانه درباره میزان تحقق 
درآمدهــای هدفمندی یارانه ها در ۵ ماه نخســت 
ســال جدید در مجلس ارائه شد. سازمان هدفمندی 
یارانه ها در گزارش خود به کمیســیون بودجه اظهار 
داشت که از ابتدای سال جدید ۵ ماه یارانه پرداخت 
کرده است. در حالی که روزهای آتی هفتاد و نهمین 

مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز 
می شود که نائی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خبر 
از پرداخــت ۱۱ هزار میلیارد تومــان یارانه در ۵ ماه 
نخست سال جاری داده است. این در حالی است که 
کل هزینه صرف شده در بخش هدفمندی یارانه ها در 
سال جاری به ۲۰ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده 
است. براساس گزارش خزانه از حدود ۲۰ هزار میلیارد 
تومان یارانه ای که در بخش مصارف پرداخت شــده 
حدود ۹ هــزار و ۳۶۰ میلیارد تومان از محل اصالح 
قیمت ها به دســت آمده و حــدود ۱۱ هزار میلیارد 
تومان نیز از محل بودجه عمومی پرداخت شــده، در 

حالی که براساس قانون هدفمندی باید ۲۰ درصد از 
منابع حاصل از هدفمندی به بخش تولید اختصاص 
یابد. این در حالی است از این ۲۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد 
تومان حــدود ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از اصالح 
قیمت ها دریافت شده و ۱۱ هزار میلیارد تومان یعنی 
بیــش از ۵۵ درصد این یارانه از محل بودجه عمومی 
پرداخت شده یعنی اگر این ۲۰ هزار میلیارد تومان به 
صورت کامل از اصالح قمیت ها گرفته شده بود از این 
۱۱ میلیارد تومان از بودجه عمومی استفاده نمی شد 
و به پروژه های عمرانی و تملک دارایی و سرمایه ای 

اختصاص می یافت.

عضو هیات ســرمایه گذاری خارجی با بیان اینکه 
جرایم ســوئیفت برای برخی بانک هــا که با ایران 
همکاری دارند، منجر به توقف مذاکرات با بانکهای 
بزرگ اروپا شــده، گفت: اروپا زیربار تحریم دوباره 

نمی رود.
 حسین ســلیمی با بیان اینکه بانک های بزرگ 
اروپایــی مذاکــرات خود را برای برقــراری روابط 
بانکی بــا ایران آغاز کرده  بودند، گفت: با انتشــار 

برخــی خبرها از جانب ســوئیفت مبنی بر جریمه 
برخی شــرکت هایی که با ایران کار کرده اند، این 
مذاکرات کندتر شــده و بانک هــای بزرگ اروپایی 
بازگشــت دوباره تحریم های  از  احســاس نگرانی 
بانکــی بــر علیــه ایــران و اعمــال محدودیت و 
جریمــه از جانب آمریکا دارند.بــه گزارش اقتصاد 
آنالین به نقل از مهر، عضو هیات ســرمایه گذاری 
خارجی سازمان ســرمایه گذاری و کمک های فنی 
و اقتصادی ایران افــزود: البته اکنون روابط بانکی 
نسبت به دوره تحریم ها بهتر شده و برجام، کمک 
موثری به برقــراری روابط بانکی با ایران داشــته 
اســت؛ اما هنوز رابطه بانکی بــا بانک های بزرگ، 
وجود ندارد؛ به خصــوص اینکه برخی اظهارنظرها 
و اعمال جریمه ها از سوی سوئیفت،  آن ها را دچار 
ترس و نگرانی کرده اســت؛ به نحــوی که اکنون 
مذاکرات بانکی ایران با بانک های بزرگ دنیا تقریبا 

متوقف شده است.
 وی تصریــح کرد: به طور قطع دیپلماســی بین 
المللی می تواند به پیشــبرد اهداف اقتصادی ایران 

کمک کند؛ به خصــوص اینکه اختالفات آمریکا با 
کشــورهای اروپایی در این خصوص کامال مشهود 
اســت، اما علی رغــم همه اختالفات، فرانســه کار 
ســرمایه گذاری خود در ایران را شــروع کرده و 
با آمدن شــرکت هایی مثل رنــو، پژو و توتال، کار 
ســرمایه گذاری خود را انجام داده است؛ انگلیس 
هم به زودی برای ســرمایه گذاری به اقتصاد ایران 
ورود می کند و بنابراین باید شــاهد این باشیم که 
برجام، کامال به نفع ایران تمام شــود و آمریکا که 
پیمان شکنی می کند، دیگر تنها با ایران رو در رو 
نخواهد شد، بلکه با کشــورهای اروپایی نیز دچار 
مشــکل می شود. ســلیمی گفت: به نظر می رسد 
این بار دیگر اروپایی ها، زیر بار تحریم های آمریکا 
بر علیه ایران نروند؛ چراکه تحریم در مرحله قبلی، 
به ضرر اروپا تمام شــد و  آن هــا دیگر زیر بار این 
موضوع نمی رونــد و تحریم ها اگر هم قرار باشــد 
ادامه یابد، دیگر با شــرایط قبل نخواهد بود و اروپا 
حاضر نیســت بازار جذابی مثل ایران را از دســت 

بدهد.

۱۱ هزار میلیارد تومان در جیب یارانه بگیران

اروپا زیربار تحریم می رود؟


