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 توسعه قطارهاي حومه اي 
راه حل برون رفت تهران از مشكالت فعلي

وزير راه و شهرس�ازي گفت: راه حل برون رفت تهران از مشكالت 
فعلي، توس�عه قطارهاي حومه اي اس�ت زيرا درص�ورت افزايش 
اين قطارها و تس�هيل دسترسي به كالنش�هر تهران، بسياري از 
تقاضاها براي سكونت و تمركز در اين شهر، كاهش خواهد يافت. 
 به گزارش »فارس«، عباس آخوندي  با بي��ان اينكه افزايش قطارهاي 
حومه اي براي تهران و حومه امري ضروري به شمار مي رود، بيان كرد: 

 براي تحقق اين هدف نياز به سرمايه  گذاري بسيار زياد داريم. 
وي گف��ت: در حال حاضر گ��زارش تهيه و احداث ش��ركت قطارهاي 
حومه اي را به دولت ارس��ال كرده و پيگير تصويب هرچه سريع تر آن 
هستيم كه اميد داريم در نهايت بحث قطار حومه اي به مقصد تهران و 

همچنين در همه كالنشهرها  به يك دستور كار اصلي تبديل شود. 
آخوندي درباره قيمت هر يك از ترنست هاي قطارهاي حومه اي بيان 
كرد: قيمت هر يك از اين ترنست هاي قطار حدود ۴ ميليون يورو است 
كه رقم بسيار زيادي براي كشور محسوب مي شود، اما بايد به اين نكته 
توجه كنيم كه تنه��ا راه حل تهران براي برون رفت از مش��كالت فعلي 
همين قطارهاي حومه اي اس��ت، زيرا در صورت افزايش اين قطارها و 
تسهيل دسترسي به كالنشهر تهران بسياري از تقاضا ها براي سكونت و 

تمركز بر اين شهر كاهش خواهد يافت. 
وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه تهران ديگر توان پاس��خگويي به 
افزايش ظرفيت بيش از اين را ندارد، گفت: ت��ا چه ميزان مي خواهيم 
تهران را بزرگ كنيم؟ قطعاً امكان بيش از اين حد وجود ندارد. ما بايد در 
نهايت وضعيت پيرامون تهران را ارتقا بخشيم و رفاه و آسايش مردم را 

در اين نواحي باال ببريم. 
........................................................................................................................

اجناس محتكران هنوز وارد بازار 
نشده است

در پ�ي معافي�ت ۱۷۳ ردي�ف كاال از پرداخ�ت مابه التف�اوت 
ارزي، نايب رئي�س اتاق اصن�اف گفت: ب�ا ترخيص كااله�ا، بازار 
آرام مي گي�رد و قيمت ه�ا خواه�د شكس�ت. همچنين ب�ا توجه 
ب�ه اينك�ه هن�وز اجن�اس انب�ار محتك�ران وارد ب�ازار نش�ده، 
عرض�ه اي�ن اجن�اس ني�ز مي توان�د قيمت ه�ا را متع�ادل كند. 
به گزارش »ايسنا«، محمود هاشمي - نايب رئيس اتاق اصناف ايران - با 
تأكيد بر اينكه اقدام دولت مبني بر ترخيص كاال بدون مابه التفاوت ارزي 
بايد زودتر انجام مي شد، اظهار كرد: با ترخيص كاالها، بازار آرام مي گيرد 
و قيمت ها خواهد شكست؛ چراكه فروش��ندگان حق ندارند كااليي را 

باالتر از قيمت درج شده روي آن عرضه كنند. 
وي افزود: در ح��ال حاضر از بازار عقب هس��تيم، اما اگر ترخيص كاال 
شروع ش��ود و در پي آن روزي چند هزار كاال ترخيص شود و از طرف 
ديگر نيز اجازه واردات داده شود، كمبودي در بازار نخواهيم داشت، اما 
افزايش قيمت به هر حال ايجاد مي شود. هاشمي با بيان اينكه با تغيير 
سياس��ت  هاي دولت، مردم بايد باور كنند كه نگهداري دالر و س��كه 
نه تنها اثري ندارد، بلكه زيانبار است، اظهار كرد: اتفاقاتي كه در بهمن 
ماه رخ داد، كش��ور را غافلگير كرد، اما همانطور ك��ه بيماري ناگهاني 
اتفاق مي افتد، درمان آن طوالني است و كشور نيز بايد با آرامي از اين 
غافلگيري خارج شود. نايب رئيس اتاق اصناف ايران با بيان اينكه بايد 
انبارداري را از احتكار تفكيك كنيم، گفت: هن��وز در توزيع كاالهاي 
احتكار شده فشاري وارد نشده كه عرضه آنها بتواند قيمت ها را بشكند، 
اما اين كار بايد انجام شود. هاش��مي افزود: اطالع رساني در باره تعداد 
انبارهايي كه با قصد و غرض محصوالت را ذخيره كرده باش��ند، نبايد 

حاد شود كه آرامش جامعه را به هم بريزد. 
نايب رئيس اتاق اصناف ايران همچنين اظهار كرد: به جاي فش��ار در 
توزيع كاالها، بايد بخش توليد را فعال كنيم؛چراكه گس��ترش توليد 

باعث مي  شود، دپو ديگر اتفاق نيفتد. 
........................................................................................................................

 لزوم شناور شدن دستمزد كارگران 
در شرايط كنوني اقتصاد كشور

دبيركل خانه كارگر گفت: همانطور كه در حال حاضر در كشور قيمت 
ارز شناور اس�ت، بايد ميزان دس�تمزد كارگران نيز شناور باشد. 
به گزارش »تسنيم«، عليرضا محجوب، در ارتباط با علت عدم تشكيل 
جلس��ه ش��وراي عالي كار براي تصميم گيري جه��ت افزايش حقوق 
كارگران متناسب با نرخ تورم موجود در كشور خاطرنشان كرد: طبق 
ماده ۴1 قانون كار، جلسه ش��وراي عالي كار، يك بار در سال در مورد 
ميزان دستمزد كارگران تصميم مي گيرد، ولي با توجه به شرايط موجود 
كشور، اكنون تقاضا داريم كه اين شورا دوباره تشكيل جلسه دهد تا در 

ارتباط با حقوق كارگران بار ديگر تصميم گيري كند. 
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: البته قبل از تشكيل 
اين جلسه بايد كميته اي تشكيل شود و در آن كميته ميزان تورم در شش 
ماه اخير و تأثيري كه روي دستمزد و س��طح معيشت كارگران داشته 
است، مورد بررس��ي قرار گيرد و پس از اعالم نتايج اين كميته، شوراي 
عالي كار در ارتباط با موضوع تصميم گيري كند. دبيركل خانه كارگر در 
بخشي ديگري از صحبت هاي خود با بيان اينكه ما معتقديم همانطور كه 
قيمت ارز در حال حاضر شناور است، ميزان دستمزد كارگران نيز بايد 
شناور باشد، ادامه داد: در كنار اصرار بر تشكيل جلسه شوراي عالي كار 
در صدد هستيم كه در مجلس نيز طرحي را در اين ارتباط تهيه و مصوب 
كنيم. وي تأكيد كرد: نوسانات اخير در بازار ارز كه باعث به وجود آمدن 
تورم گسترده اي در كشور شده اس��ت، موجب وارد شدن خسارت هاي 

زيادي به زندگي اقتصادي كارگران شده است.

فرصت های نفوذ در بازار نفت از دست رفت

انفع�ال وزارت 

وحید حاجی پور
   گزارش یک

نف�ت در حال�ی 
نگرانی ها را برای 
حفظ بازارهای نفتی تشديد كرده است كه 
اگر اين وزارتخانه به هش�دارهای دو س�ال 
گذشته كارشناسان توجه می كرد، وضعيت 
ام�روز متفاوت ت�ر از ش�كل كنون�ی ب�ود. 
ب��ه گ��زارش »ج��وان«، دگرگون��ي موقعي��ت 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان نفت و گاز جهان 
در مقابل يكديگر، سال هاست تبديل به يك قاعده 
رس��مي شده اس��ت؛ امروزه اين مصرف كنندگان 
هس��تند كه با توجه به افزايش س��رمايه گذاري 
و توليد نفت در سراس��ر جهان، ق��درت انتخاب 
بيشتري دارند پس طبيعي است شرايط خود را به 
توليد كنندگان تحميل  كنند. امروز ديگر، نزديكي 
مناطق توليد و مصرف شرط اساسي براي ترسيم 
معامالت نيست، هر كشوري بسته به راهبردهاي 
كالن خ��ود در حوزه انرژي بس��ته هاي همكاري 
مختلفي را تنظيم مي كند و بر همان اس��اس، به 
توس��عه تجارت با تأمين كنندگان انرژي مشغول 
اس��ت. متأس��فانه در ايران، نگاه منعطفي نسبت 
به اين موضوع وجود ن��دارد و وزارت نفت، فضاي 

امروزي را هنوز هم درك نكرده است. 
با اطالع دقيق، تأكيد مي شود هنوز بسته هاي جدي 
و دقيقي نه در وزارت نفت براي برون رفت از شرايط 

فعلي تدوين نش��ده و همه چيز ب��ه راهكارهايي 
مربوط مي ش��ود كه در حوزه كاري اين وزارتخانه 
نيست،بنابراين امروز ورود نهادهاي باالدستي در 
تدوين راهبردها و اجراي بدون نقص آن توس��ط 
وزارت نفت ضروري به نظر مي رسد. بايد پذيرفت 
تفكر س��نتي اين وزارتخانه ب��دون هيچ انعطافي 
در قبال تحوالت جهاني، منجر به كاهش ش��ديد 
صادرات نفت شده است. البته اين وضعيت مختص 
اين روزهاي وزارت نفت نيست؛ مشكلي است كهنه 

و قديمي كه اوج آن در اين روزها ديده مي شود. 
   روش سنتي

يك مثال ساده شايد بتواند موضوع را روشن كند؛ 
در معامالت نفت خام، ش��يوه مورد اس��تفاده آن 
اس��ت كه از خريداران نفت خام ال س��ي مطالبه 
مي ش��ود كه البته منطقي به نظر مي رس��د، ولي 
گشايش ال سي براي خريدار نفت ايران »هزينه زا« 
است؛ كش��ورهاي توليد كنن��ده نف��ت جهان به 
وي��ژه در خاورميانه از روش اعتب��اري معروف به 
telegraphic transfer بهره مي گيرند تا روابط 
نفتي خود را تسهيل كنند؛ به اين شكل كه خريدار  
به صورت اعتباري محموله خ��ود را دريافت و در 
موعد مشخص پول محموله را پرداخت مي كند. 
برخالف تصور برخي مبني بر ريس��ك باالي اين 
روش، بايد گف��ت معامالت اعتب��اري تبديل به 
يك امتياز براي خريداران ش��ده و فروشندگان با 

انعطاف پذيري در انجام معامله با فروش اعتباري، 
هم هزينه هاي خريدار را كاهش مي دهند و هم بازار 
خود را حفظ كرده و سهم خود را افزايش مي دهند. 
اين روش از پشتوانه قانوني محكمي برخوردار است 
و به راحتي مي توان از ابزارهاي حقوقي براي اخذ 

پول محموله ها استفاده كرد. 
    مخازني كه ديده نشد

مثال ديگري كه مي توان ب��ه آن پرداخت، خريد 
يا اجاره مخ��ازن نفت در هاب ه��اي مصرف نفت 
است؛ امروزه بيشتر شركت هاي نفتي در مقاصد 
محموله هاي خود تأسيس��ات نفتي قابل توجهي 
را خريداري يا اجاره كرده اند. كويت، عربس��تان و 
امارات در گلوگاه هاي مصرف انرژي جهان، صاحب 
پااليشگاه ها، بنادر وارداتي، خطوط لوله و مخازن 
هس��تند كه متأس��فانه وزارت نفت نسبت به آن 
بي توجه بوده و همه تمركز خود را بر توسعه ناوگان 

نفتكش خود گذاشته است. 
البته محدوديت ه��اي قانوني و مالي، نقش مهمي 
در عميق تر ش��دن اين نقيصه داشته، اما نبايد هم 
فراموش ك��رد كه اجاره مخازن ذخيره س��ازي در 
رتردام در س��ال هاي نه چندان دور، موجب ش��د 
مشكل چنداني براي فروش نفت ايران در روزهاي 
اجرايي شدن تحريم داماتو به وجود نيايد. امروزه هم 
شركت هاي توليدكننده نفت جهان و هم تريدرها 
با خريد يا اجاره مخازن ذخيره سازي در كشورهاي 

مصرف كننده، بازار خود را تضمين كرده اند. تريدرها 
با خريد نفت از توليد كنندگان، محموله هاي 2/5 
ميليون بش��كه اي را در مخازن ذخي��ره كرده و به 
صورت خرده فروشي ميان پااليشگاه هاي كوچك 
توزيع مي كنند به ويژه در چين كه حجم مصرف 
پااليشگاه هاي كوچك، ۴ ميليون بشكه در روز است. 
گرچه برخي كارشناسان معتقدند اجرايي كردن اين 
تاكتيك، منافع كمتري براي ايران دارد، اما نبايد از 
خاطر برد، قدرت چانه زني كشورهاي توليدكننده 
به دليل استراتژي متنوع سازي مبادي واردات نفت 
توسط بيشتر كشورهاي مصرف كننده، روز به روز 
در حال كاهش است. وضعيت كنوني صنعت نفت 
ايران با محدوديت هايي كه در فروش نفت به وجود 
آمده است، به خودي خود هزينه زا است،بنابراين از 
دست دادن بخش كوچكي از منافع كشور از طريق 
كانال هاي رسمي، نسبت به شرايط فعلي ارجحيت 

غيرقابل وصفي دارد. 
   تحريمي در كار نيست!

وزارت نفت اس��تدالل هاي خ��ود را دارد و ترجيح 
مي دهد براي احياي بازارهاي از دست رفته، كنار 
بنشيند تا مش��كالت موجود از طريق »سياسي« 
حل شود. اين رويكرد اصلي وزارتخانه اي است كه 
نه تحوالت بازار نفت را به درستي درك مي كند و 
نه براي برون رفت از وضعيت فعلي كه در نوع خود 
عجيب است، برنامه خاصي در دست دارد. در انفعال 
كاملي كه وزارت نفت ايجاد كرده است، راهكارهاي 
مختلفي وجود دارد كه از دو سال گذشته تا به امروز 
در قالب گزارش هاي دقيقي به اين وزارتخانه ارسال 

شده كه اغلب آنها در »گنجه« خاك مي خورند. 
از دو س��ال پيش بود كه هش��دارهاي بسياري به 
وزارت نفت داده شد، مبني بر امكان احياي تحريم 
نفتي؛ افرادي كه به برچسب »تفكرات استراتژيك« 
ملبس ش��ده بودند، بي توجه به آين��ده و غرق در 
رؤياهاي برجام، چنين احتمالي را محال خواندند، در 
حالي كه طي دو سال اخير، به راحتي مي توانستند 
زيرس��اخت هاي الزم را براي افزايش نفوذ خود در 
بازارها مهيا كنند. در جلسات چند ماهه اخير هم 
وقتي با انتقادات مواجه مي شدند، حرفي براي گفتن 
نداشتند. به جاي ارائه برنامه براي شرايط فعلي، به 
دنبال كسب مجوز براي نيروهاي خود بودند تا در 

سه كميته به فعاليت بپردازند!
باليي كه دامن نفت و اقتصاد كشور را گرفته است، 
به دليل كم كاري و بي توجهي به هش��دارهايي 
است كه بارها داده شده، اما وزارت نفت نه تنها به 
آنها محلي نداد، بلكه با سپردن سكان فروش نفت 
به برخي افراد، نشان داد نبايد روي اين وزارتخانه 
حساب باز كرد. نمونه ساده آن افتادن وزارتخانه 
پير از آن سوی بام و انتصاب يك جوان 32 ساله به 
مديريت شركت نيكو- بازوي بين المللي وزارت 
نفت- است كه يك روز هم سابقه مديريتي حتي 

در بيرون نفت هم ندارد.

جوان

توتال ۲۰ سال نفت ايران را معطل كرد 
ي�ك س�ازنده تجهي�زات صنع�ت نف�ت گف�ت: كش�ور را ابتدا 
با برجام و ح�ال با متحدي�ن امريكا مش�غول كردند؛ مگ�ر اروپا 
قباًل در برج�ام تضمين ن�داده بود كه ح�اال دوباره ب�رای اجرای 
برج�ام ب�دون امري�كا می گوين�د اروپ�ا تضمي�ن بده�د؟!

به گزارش »فارس«، عبد الحميد نادريان يكي از فعاالن ساخت تجهيزات 
باالدستي صنعت نفت گفت: جناب زنگنه بايد نگاه خود را از خارج به داخل 
منتقل كند. اگر حركت از درون نباشد، ايران راه به جايي نمي برد. وي خطاب 
به وزير نفت گفت: جناب زنگنه اميد و آرزو به شركت هاي اروپايي ايران را به 
جايي نمي رساند. ما تحريم دالري هستيم. فرقي بين روحاني، احمدي نژاد، 
خاتمي، هاشمي و موسوي براي تحريم كننده نيست. طرف مقابل ارفاقي 
براي دولت روحاني ندارد و 2۴ ميليارد دالر ايرانيان را جريمه كرده است. وي 
ادامه داد: من به عنوان يك فعال صنعت نفت مي گويم فشار اقتصادي دولت 
ترامپ بر مردم و دولت ايران بيشتر از قبل خواهد شد. آزاد سازي ذخيره نفت 
امريكا به بازار دنيا براي خنثي كردن طرح و برنامه اوپك بازي ساده ترامپ 

براي كاهش قيمت نفت توليد كنندگان نفت است. 
نادريان تصريح كرد: پيش بيني مي كنم در هزار روز باقيمانده مديريت 
جناب روحاني، در عمل و كف بازار صنعت نفت و گاز ايران، اروپايي ها 

به دليل جريمه خيلي سخت امريكا وارد بازار ايران نمي شوند. 
وي خاطر نشان كرد:كاخ سفيد، كنگره، مجلس نمايندگان و خزانه داري 
امريكا تاكنون 2۴ ميليارد دالر طرف ايراني را جريمه كرد ه اند و مديريت 
امريكا براي فشار به ايران يكپارچه است. ترامپ قانوني گذاشته كه تا 
سال 2027 سرمايه گذاري باالتر از 10 ميليون دالر در صنعت نفت ايران 
شامل جريمه امريكايي مي ش��ود، بنابراين مجوز گرفتن شركت هاي 

بزرگ نفتي از مديريت يكپارچه امريكا امكان پذير نيست. 
وي به ماجراي توتال اشاره كرد و گفت: توتال بنا بود تكنولوژي و سرمايه 
به ايران بياورد. حال نه تكنولوژي نه سرمايه به ايران آورده است و توتال 
20 سال است با آمدن و نيامدن نفت ايران را مشغول كرده است. در اين 
قرارداد۴/7 ميليارد دالر كار نفتي روي هوا مي رود و هيچ كس پاسخگو 
نيست. وزارت نفت و مجلس تماشاچي ترك ۴/7 ميليارد قرارداد هستند. 
وي گفت: توتال كار 2 ميليارد دالري را در فاز 2 و 3 را خيلي بيشتر تمام 
كرد و به جاي حفاري در مخازن مشترك به عمد در مخازن غير مشترك 
ايران حفاري كرد. توتال دو بار در دادگاه امريكا به دليل پرداخت رشوه به 
ايرانيان محكوم شد،اما باز مي رويم و با توتال قرار داد مي بنديم و مي بينيم 

كه بدون پرداخت ضرر و زيان دوباره ايران را ترك مي كند. 
وي ادامه داد: با اين ش��رايط وقتي شركت هاي توانمند داخلي حضور 
دارند، سيس��تم هاي معيوب بانكي نيز با صنعتگران داخلي همكاري 
نمي كنند. وي با بيان اينكه با اين شبكه بانكي اقتصاد ايران راه به جايي 
نمي برد، گفت: 80 درصد مبادالت اقتصادي دنيا با دالر است، ما تحريم 
دالر هس��تيم. يعني منش��أ انتقال پول به دالر بايد از امريكا استعالم 
بگيرد. اين سازنده تجهيزات نفتي ادامه داد: در زمان غير تحريم فقط 
يك خط سوئيفت به بانك مركزي داده بودند و تمام بانك ها با اين خط 
س��وئيفت كار مي كردند. وي گفت: تيم اقتصادي حسن روحاني با در 
اختيار داش��تن 3هزار روز وقت كه 2هزار روز آن سپري شده و هزار 
روز مانده است نتوانست از پتانس��يل دروني اقتصاد ايران يعني توليد 
ناخالص ملي ۴00 ميليارد دالر و نقدينگي 1600 هزار ميليارد تومان 

در مسير توليد و رشد اقتصاد ايران بهره ببرد. 
 نادريان تصريح كرد: يعني وقت و پتانسيل اقتصاد ايران را با خنديدن و 
نخنديدن با اروپايي ها و امريكايي ها مشغول كردند؛ در حالي كه روحاني 
دالر را 3900 از احمدي نژاد تحويل گرفت و نزديك به 15000 تومان 
رسانده است و پيش بيني بنده اين است كه قيمت دالر را بسيار باالتر از 
اين تحويل دولت بعد مي دهد، چون پول ملي را به جاي توليد و كارهاي 

مولد به سمت بانك ها و شبه بانك ها هدايت كرد. 
وي خاطر نشان كرد: در سال 300 هزار ميليارد تومان بانك هاي ايران 
سود س��پرده بانكي مي دهند؛ بنابراين فاتحه سرمايه گذاري و توليد و 

فعاليت اقتصادي با اين تئوري فكري را بايد براي ايران خواند. 
........................................................................................................................

 سامانه نيما مسير ورود كاالي قاچاق 
را از مبادي رسمي مسدود كرد

يك توليدكنن�ده لوازم خانگي ب�ا اعالم اينكه تصمي�م دولت در 
تخصيص ارز در قالب سامانه نيما مسير را براي ورود كاال به صورت 
قاچاق رس�مي مس�دود مي كند، گفت: برخي براي ف�رار مالياتي 
با كارت ه�اي بازرگاني افراد ديگ�ر كاال را وارد كش�ور مي كردند. 
نويد ايزدپن��اه در گفت وگو با »تس��نيم«، با اش��اره ب��ه اينكه قيمت 
محصوالت خود را با توجه به هزينه هاي توليد و در چارچوب ضوابط 
قيمت گذاري سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تعيين 
مي كنيم، اظهارداشت: در حال حاضر كشش افزايش قيمت در برخي از 
كاالهاي لوازم خانگي وجود ندارد و به همين دليل افزايش غير منطقي 

كاال براي توليدكننده توجيه پذير نيست. 
اين توليدكننده لوازم خانگي با اعالم اينكه تصميم دولت در تخصيص 
ارز در قالب سامانه نيما مسير را براي ورود كاال به صورت قاچاق رسمي 
مسدود مي كند، افزود: متأسفانه برخي از توليدكنندگان لوازم خانگي 
براي فرار از اظهارنامه هاي مالياتي اجناس مورد نياز واحدهاي توليدي 
خود را از طريق كارت بازرگاني افراد ديگري وارد مي كردند، اما تصميم 
جدي��د در تخصيص ارز مانع اس��تمرار اين گونه كاره��اي غير قانوني 
مي ش��ود. مدير عامل ش��ركت اس��تيل البرز تصريح كرد: آن دسته از 
افرادي كه با كارت هاي بازرگاني اش��خاص ديگر كاالها را وارد كشور 
كرده اند براي سود بيش��تر اجناس خود را با قيمت هاي باال به فروش 
مي رسانند؛ چراكه در حال حاضر امكان استفاده از كارت هاي ديگران را 

براي واردات كاالهاي خود ندارد. 

يو جانگ هيان، س�فير كره جنوبي در ديدار 
ب�ا مع�اون ام�ور بين المل�ل ات�اق بازرگاني 
ته�ران تأكي�د ك�رد ش�ركت هاي ك�ره اي 
روابط تج�اري و اقتص�ادي خود را ب�ا وجود 
تحريم ها، با بنگاه هاي ايراني قطع نكرده اند. 
به گ��زارش ات��اق بازرگان��ي تهران، ي��و جانگ 
هيان، س��فير جدي��د كره جنوب��ي ب��ه هم��راه 
دبير دوم اين س��فارت، در ديدار ب��ا محمدرضا 
بختياري، معاون ام��ور بين الملل ات��اق تهران، 
با اش��اره ب��ه مس��ائلي ك��ه اخي��راً در رابطه با 
همكاري ه��اي تج��اري و اقتصادي دو كش��ور 
مطرح شده اس��ت، گفت: واقعيت اين اس��ت كه 
ش��ركت هاي كره اي عالقه مند ب��ه كار در ايران 
هستند و مي خواهند به روابط تجاري و اقتصادي 
خود با ايران ادامه دهند، البته مشكل تحريم هاي 
يكجانبه امريكا وجود دارد، اما اخباري كه اخيراً 

مبني بر قطع روابط تجاري شركت هاي كره اي با 
ايران در رسانه ها به چشم مي خورد، بي اساس و 
جعلي است، زيرا شركت هاي كره اي همچنان به 

همكاري تجاري خود ادامه مي دهند. 
او ادامه داد: بسياري از شركت هاي كره اي به نفت 
ايران وابسته هستند، همين طور صنايع شيميايي 
و پتروش��يمي كره از كمبود نفت ايران متضرر 
مي شوند. ما در حال مذاكره با امريكا هستيم كه 
بتوانيم معافيت هاي الزم را براي ادامه خريد نفت 
از ايران كسب كنيم. س��فير كره جنوبي در اين 
ديدار تأكيد كرد كه كش��ورش از برجام حمايت 
مي كند چون معتقد اس��ت برجام حافظ صلح و 

امنيت در منطقه و جهان است. 
يو جانگ هي��ان در س��خنان خود ب��ه جايگاه 
كره جنوب��ي در اقتص��اد جهان��ي ب��ه عن��وان 
يازدهمين اقتصاد بزرگ دنيا اشاره كرد و گفت: 

اگرچه سياست هاي امريكا روي اقتصاد ما تأثير 
مي گذارد، اما ما عالقه مند به حفظ و گس��ترش 
روابط با ايران هس��تيم. در ادامه اين نشس��ت،  
معاون امور بين الملل اتاق تهران نيز با اشاره به 
ش��ايعات مربوط به توقف همكاري شركت هاي 
كره اي با بنگاه هاي ايراني گفت: البته ما اطالع 
داري��م تعدادي از ش��ركت هاي ك��ره اي روابط 
خ��ود را با ايران كاه��ش داده اند، ام��ا همچنان 
در پي حفظ روابط هس��تند. البته صرف نظر از 
تحريم ها كه براي ت��داوم همكاري هاي ايران و 
كره شرايط را كمي س��خت كرده است، روشن 
اس��ت كه بنگاه هاي ايران عالقه مند به حفظ و 
توسعه روابط تجاري و همكاري هاي اقتصادي 
با همتايان كره اي خود هس��تند. شما به عنوان 
س��فير حتماً مقبوليت محصوالت كره اي را در 

بازار ايران را به چشم ديده ايد. 

محمدرض��ا بختياري افزود: اي��ران و كره روابط 
تاريخي حس��نه اي دارند و همواره يكديگر را در 
هر ش��رايطي حمايت كرده اند. روابط اقتصادي 
و تجاري دو كش��ور مي تواند ساالنه به 25 تا 30 
ميليارد دالر افزايش يابد به ش��رطي كه بتوانيم 

موانع موجود را رفع كنيم. 
او افزود: ايران با س��اير اعضاي برج��ام در حال 
مذاكره است و اروپا نيز در حال تنظيم مكانيزمي 
براي تداوم همكاري هاي اقتصادي با ايران است. 
كشور ما عالقه مند است روابطش با كره جنوبي 
توس��عه يابد و ات��اق بازرگاني ته��ران به عنوان 
بزرگ ترين تشكل بخش خصوصي به طور كامل از 
اين همكاري پشتيباني مي كند. جاي خرسندي 
است كه شما به عنوان سفير كره اعالم مي كنيد 
بخش عمده ش��ايعات مبني بر قط��ع همكاري 

شركت هاي كره اي با ايران واقعيت ندارد. 

سفير جديد كره در تهران:

كره به نفت ايران وابسته است
   بازرگانی
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