
 اتهام سنگين عليه يك شركت چيني
 مرتبط با ايران

چند روزي اس�ت از جريمه 1/2 ميليارد دالري ش�ركت چيني 
ZTE چين توسط امريكا مي گذرد كه اين بار قانونگذاران امريكا 
خواسته اند تا شركت موسوم به F7 زير ذره بين گرفته شود. آنها 
مي گويند اين ش�ركت هم تحريم هاي ايران را نقض كرده است. 
به گزارش بلومب��رگ، گروهي از قانونگ��ذاران جمهوريخواه، دولت 
ترامپ را تحت فشار گذاشتند تا درباره شركتي كه به گفته آنها ممكن 
اس��ت قوانين تحريمي عليه ايران را نقض كرده باشد، بررسي كنند. 
آنها مي گويند احتماالً اين شركت به همان روشي كه شركت چيني 
ZTE س��ازنده موبايل و تلفن قوانين تحريمي عليه ايران را دور زد، 

اين كار را انجام داده است. 
براساس اين گزارش، ش��ركت ZTE چيني ماه گذشته قبول كرد 
كه مبلغ 1/2 ميليارد دالر جريمه پرداخ��ت كند، ضمن اينكه اتهام 
انتقال محصوالت به ايران را كه نوعي نقض تحريم ها خوانده مي شود، 

پذيرفت. 
روز سه ش��نبه راب��رت تيتنگر م��رد جمهوريخواه كنگره و هش��ت 
قانونگذار ديگر از وزارت بازرگاني خواس��تند اين شركت را بررسي 

بيشتري كند. 
در اسناد ش��ركت ZTE چيني كه پيش از اين جريمه شد، شركت 
موسوم به F7 آمده است و قانونگذاران در نامه خودشان گفته اند در 
گزارش هاي ZTE به F7 اشاره شده است، كه احتماالً در دور زدن 
تحريم هاي ايران نقش داشته اس��ت. در اين نامه آمده است ما بايد 
اين ش��ركت را عمومي كنيم، چراكه قانون تحريم هاي عليه ايران را 

نقض كرده است. 

 افزايش 2/4 درصدي تجارت جهاني
 در سال 2017

در  ك�ه  ك�رد  پيش بين�ي  جهان�ي  تج�ارت  س�ازمان 
افزاي�ش  درص�د   2/4 جهان�ي  تج�ارت  ج�اري  س�ال 
گي�رد.  فاصل�ه   2016 از ش�رايط س�خت س�ال  و  ياب�د 
به گ��زارش فارس، در گزارش س��ازمان تجارت جهاني آمده اس��ت 
رشد اقتصاد جهاني از زمان بحران اقتصادي )سال 2008( نامتوازن 
شده اما براي نخس��تين بار طي چندين سال گذشته امسال تجارت 
جهاني شرايط متوازن تري خواهد داشت كه اين مسئله مي تواند رشد 
اقتصاد جهاني را افزايش داده و همچني��ن ظرفيت تجاري جديد را 

اضافه كند. 
سازمان تجارت جهان اعالم كرده است مسيرهاي نامشخص اقتصاد 
جهاني و نيز فقدان ش��فافيت درباره اقدامات دولت ها بر برنامه هاي 
مالي و سياس��ت هاي تجاري خطر فعاليت هاي تج��اري را افزايش 

مي دهد. 
براساس اين گزارش، افزايش تورم منجر به باال رفتن نرخ بهره و نيز 
شرايط سخت سياست مالي مي شود و نيز اعمال اقداماتي تعرفه اي 
براي محدود كردن تجارت مي تواند مبادالت تجاري را طي دو سال 

آينده كاهش دهد. 
براساس گزارش WTO تجارت جهاني در س��ال 2016 تنها 1/3 
درصد افزايش يافته كه بس��يار پايين بود و آهنگ بسيار كندي را از 

زمان بحران اقتصادي در سال 2008 تاكنون داشته است. 
رابرتو آزردو رئيس سازمان تجارت جهاني همچنين گفت: افزايش 
اندك تجارت جهاني در سال گذشته بيشتر به دليل عملكرد پايين 
بازارهاي نوظهور بود كه بيش��تر واردكننده بودند. در س��ال 2018 
پيش بيني مي ش��ود كه ميزان تجارت جهاني بي��ن 2/1 تا 4 درصد 

رشد داشته باشد. 
صندوق بين المللي پول س��يگنال هاي مثبت��ي را بر تجارت جهاني 
داشته مبني بر اينكه اقتصاد جهاني بعد از 6 سال نااميدكننده شرايط 

بهتر خود را باز مي يابد. 

آيا تعهد فريز نفتي مي شكند؟
س�ازمان اوپ�ك در جديدتري�ن گ�زارش خ�ود پيش بين�ي 
ك�رد تقاض�اي جهان�ي نف�ت در س�ال ج�اري مي�ادي، ب�ه 
ي�ك ميلي�ون و 270 ه�زار بش�كه در روز افزاي�ش ياب�د. 
به گزارش پايگاه خبري س��ي ان بي سي، سازمان اوپك در تازه ترين 
گزارش خود اعالم كرد: پيش بيني مي شود تقاضاي جهاني نفت در 
سال جاري ميالدي، به يك ميليون و 270 هزار بشكه در روز افزايش 
يابد؛ اين در حالي است كه پيش بيني جديد اوپك از افزايش تقاضاي 
جهاني نفت در مقايسه با برآورد قبلي اين سازمان، 10 هزار بشكه در 

روز روند صعودي به خود گرفته است. 
اوپك اعالم كرده كه اين افزايش، به رش��د تقاضا از سوي كشورهاي 
آسيايي نسبت داده شده و پيش بيني مي شود كه تقاضاي نفت چين و 
امريكا، در سال جاري ميالدي افزايش يابد؛ در حاليكه تقاضاي منطقه 

اقيانوسيه از روند كاهشي برخوردار خواهد بود. 
همچنين برآورد مي شود كه كل مصرف جهاني نفت در سال 2017 

ميالدي، به ۹6 ميليون و 320 هزار بشكه در روز برسد. 
البته در گزارش ماهانه اوپك به اين نكته اشاره شده كه در ماه گذشته 
ميالدي، توليد كشورهاي عضو اين سازمان 1۵2 هزار و 700 بشكه در 
روز كاهش يافت و به رقم روزانه 31 ميليون و ۹00 هزار بشكه رسيد 
كه علت اصلي اين روند نزولي، به كاهش تولي��د نفت ايران، امارات 

متحده عربي و ليبي برمي گردد. 
بر همين اس��اس، تحليلگران اقتصادي بر اين باور هستند كه تقاضا 
براي نفت اوپك در سال جاري ميالدي، 32 ميليون و 200 هزار بشكه 
در روز خواهد بود؛ ضمن اينكه ذخاير نفت خام جهاني با رقم نزولي به 

كار خود ادامه خواهد داد. 
اين در حالي است كه همچنان تهديد افزايش توليد نفت شيل امريكا 
و سايه سنگين آن بر سر بهاي طالي سياه ديده مي شود و تحليلگران 
اوپكي برآورد كرده اند كه توليد نفت امريكا در سال 2017 ميالدي، 
بين 200 هزار تا ۵40 هزار بش��كه در روز افزايش داش��ته باشد؛ اما 
برآورد از افزايش عرضه نفت كشورهاي غيراوپكي ۵80 هزار بشكه 

در روز خواهد بود. 

تعرفه ضد دامپينگ هندي ها عليه ايران
به گ�زارش خبرگزاري تس�نيم ب�ه نق�ل از پاي�گاه خبري دي 
هن�دو بيزن�س الي�ن، وزارت بازرگان�ي هن�د تعرفه ه�اي ضد 
دامپين�گ را ب�ر آلكي�ل بن�زن خط�ي )ال اي ب�ي( وارداتي از 
كش�ورهاي ايران، چين و قطر اعمال كرده اس�ت. ال اي بي  يك 
ماده اوليه مهم در توليد صابون ها و پودرهاي ش�وينده اس�ت. 
شركت هاي تاميل نادو پتروپراداكتس و نيرما، با تنظيم شكوائيه اي از 
دولت هند خواسته اند تا تعرفه هاي ضد دامپينگ بر ال اي بي  وارداتي 

از ايران، چين و قطر اعمال نمايد. 
عالوه بر اين دو شركت، دو شركت ديگر توليد كننده ال اي بي در هند 
)ايندين اويل و ريالينس اينداستريز( هم از اين درخواست حمايت 

مي كنند. 
تعرفه هاي ضد دامپينگي كه اداره درآمده��اي دولت هند بر ال اي 
بي  وارداتي از اين سه كش��ور اعمال مي كند، بسته به توليد كننده و 
صادر كننده، بين 23/78 دالر تا 22/300 دالر در هر تن در نوس��ان 

است. 
وزارت بازرگاني هن��د همچنين تعرفه هاي ض��د دامپينگي را عليه 

واردات يك نوع فرآورده پتروشيمي از تايلند اعمال كرده است. 

بدهي 700هزار ميلياردي بخش دولت بيانگر 
آن اس�ت كه دولت ه�ا در ايران از گذش�ته و 
حال خ�واري عبور ك�رده و به آين�ده خواري 
رس�يده اند؛   ب�ا در نظ�ر گرفتن بده�ي فوق 
مشخص مي شود كه س�رانه بدهي هر ايراني 
در حدود 10ميليون تومان است، بدين ترتيب 
بايد ديد برنامه كانديداهاي دوازدهمين دوره 
رياس�ت جمهوري از كدام طريق مي خواهند 
اي�ن حج�م از بدهي ه�ا را پرداخ�ت كنن�د. 
گفتني اس�ت حجم بودجه س�االنه در حدود 
1000ه�زار ميليارد تومان اس�ت ك�ه دولت ها 
ب�راي تأمي�ن بودجه س�االنه خود با كس�ري 
مواجه هستند حال چه برسد به آنكه بخواهند 
كوهي از بدهي ه�اي دولتي را تس�ويه كنند. 
علي طيب نيا كه در ابتداي دولت يازدهم مجموع 
بدهي هاي دول��ت را 1۵0 هزار ميلي��ارد تومان 
اعالم كرده بود به تدريج با گذر زمان ارقام جديد 
و باالتري را براي بدهي هاي دولت كشف كرد و 
دس��ت آخر در اواخر دولت يازدهم وزير اقتصاد 
تير خالص را زد و مدعي شد بدهي هاي دولت و 
شركت هاي دولتي حدود 700 هزار ميليارد تومان 
است و دولت به معدن امتياز، رانت، حقوق هاي 
نجومي و سفرهاي خارجه و... تبديل شده است. 
در اي��ن ميان ه��ر چند وزي��ر اقتص��اد تصريح 
كرد دفت��ري در وزارت اقتصاد براي شناس��ايي 
بدهي هاي دولت تشكيل شده است و اين دفتر به 
احصاي بدهي ها و تعهدات دولت در بخش هاي 
مختل��ف اقتصاد پرداخته اس��ت اما متأس��فانه 
دولت يازدهم كه خود را معتقد بر شفاف س��ازي 
معرفي مي كند هيچگاه شفاف س��ازي نكرد كه 
اين بدهي ها بر چه اساسي شناسايي شده و اين 
بدهي ها چه زماني و براي چه امري و توسط كدام 
بخش از دولت و شركت هاي دولتي و وابسته پديد 
آمده اس��ت و چرا جزئيات دقيق كوه بدهي هاي 
ايجاد شده در دولت و شركت هاي دولتي و وابسته 

منتشر نمي شود؟
انعكاس خب��ري اظهارات وزير مبن��ي بر بدهي 
700هزار ميلي��اردي دولت نش��ان داد اصحاب 
رسانه و افكار عمومي به اهميت موضوع چندان 
پي نبرده اند، اين در حالي اس��ت ك��ه رقم فوق 
معادل دو سال بودجه عمومي كشور است و شايد 
بتوان مدعي شد مجموع بودجه عمراني محقق 
شده جمهوري اس��المي ايران از ابتداي انقالب 
تاكن��ون حتي به مي��زان نصف رق��م 700هزار 
ميليارد بدهي دولت هم نرسيده است و جالب تر 
آن است كه شفاف سازي نصف و نيم بند در بخش 
بدهي هاي دولت تنها به اين ختم ش��ده اس��ت 
كه بدون اعالم جزئي��ات فقط رقم كلي بدهي ها 

رسانه اي شود. 
از موضوع بدهي ها كه بگذريم نكته فاجعه بار تر آن 
است كه سيدرحمت اهلل اكرمي معاون خزانه داري 
كل كشور در تاريخ ۹۵/۹/16 در همايش ساالنه 
انجمن حسابداري ايران اظهار داشت: »اگر از من 
پرسيده شود، ترازنامه دولت را ندارم و دارايي هاي 
كشور مشخص نيست و همچنين آمار بدهي ها را 

نمي دانيم كه از معضالت است.«
  دولت ه�ا از گذش�ته و حال خ�واري به 

آينده خواري رسيده اند
ش��نيدن اظهارات فوق از مس��ئوالن اقتصادي 
كش��ور، انس��ان را به فك��ر مي اندازد ك��ه اصاًل 
مديريت در بخش دولت به كدام سو مي رود كه 
از گذشته خواري و حال خواري به آينده خواري 
افتاده ايم و هر روز ب��ر بدهي هاي هنگفت دولت 
نيز اف��زوده مي ش��ود و بايد نهاده��اي ناظر اعم 
از ديوان محاس��بات مجلس ش��وراي اسالمي، 
سازمان حسابرسي دولت و سازمان بازرسي نيز 
توضيح دهند كه چه نظارتي در اين س��ال ها بر 
دولت اعمال شده است كه كوهي از بدهي امروز 
بر س��ر مردم ايران خراب شده است. مردمی  كه 
هم اكنون  حداقل ۵0 تا 60 ميليون نفر از آنها با 

ضعف مالي قابل مالحظه مواجه هستند. 
گفتني است كه سرانه هر ايران از بدهي 700هزار 
ميلياردي دول��ت در حدود 10 ميلي��ون تومان 
مي ش��ود كه باتوجه ب��ه وضعيت تولي��د و توان 
صادرات نفتی  در س��ال هاي آين��ده پيش بيني 
مي شود با حذف يارانه ها، افزايش قيمت ارز و ساير 
كاالها به شكل تورم از محل كاهش قدرت خريد 

مردم پرداخت شود. 
  با اين حج�م از بدهي دولت رش�د تورم 

قطعي است
پيش از اين الياس نادران نماينده ادوار گذش��ته 
مجلس در پاسخ به اين پرسش كه اين كوه عظيم 
بدهي 700هزار ميليارد توماني دولت از چه محلي 
پرداخت مي ش��ود، به خبرنگار »ج��وان« گفت: 
دولتي كه در بودجه جاري خود مانده است، پولي 
ندارد تا بدهي هاي هنگفت خود را به بانك مركزي، 
بانك ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي، سازمان 
تأمين اجتماعي ) متعلق به كارگران و كارفرمايان(، 
صندوق هاي بازنشس��تگي، پيمان��كاران بخش 
خصوصي و... پرداخ��ت كند، از اي��ن رو از محل 
فروش امتي��از افزايش قيمت يا ح��ذف يارانه كه 
تورم آفرين اس��ت، بخش��ي از بدهي هاي خود را 
تسويه مي كند كه اينگونه تسويه حساب به ضرر 

طبقات پايين و فرودست جامعه است. 

  اوراق قرضه ميراث دول�ت يازدهم براي 
دولت آتي 

در اين بين در حالي كه انتشار اوراق قرضه و بدهي 
در بازار سرمايه كشور توس��ط دولت يازدهم اين 
تص��ور را ايجاد مي كرد كه اي��ن دولت چوب خط 
بدهي ه��اي خود ب��ه بان��ك مرك��زي، بانك ها و 
مؤسس��ات اعتباري غير بانكي، تأمين اجتماعي، 
صندوق بازنشس��تگي، پيمانكاران و... را پر شده 
مي بيند اما بازهم بدهي به اين بخش ها را افزايش 
داد و هم اينكه در بازار سرمايه اقدام به انتشار اوراق 
پرداخت بدهي ه��اي دولت ك��رد. در واقع دولت 
بدهي خود به محل هايي را كه مي توانست از آنها 

قرض كند افزايش داده است. 
گفتني است كه كسري بودجه دولت از نيمه هاي 
سال 13۹۵ مشهود ش��د؛ هنگامي كه دولت در 
پايان فص��ل زراعي جاري ب��راي خريد تضميني 
بي��ش از 10 ميلي��ارد و 763 هزار ت��ن گندم از 
گندم كاران كشور با مش��كل روبه رو شد.  اگرچه 
علت اصلي كمبود 14 هزارميليارد توماني بودجه 
دراين خصوص شكس��ته ش��دن ركورد تاريخي 
برداش��ت گندم بود اما دولت به خاط��ر خطا در 
تخمين ميزان برداشت و نيز به منظور رفع نگراني 
و نارضايتي كش��اورزان مجبور به انتش��ار اوراق 
قرضه ش��د و ده ها ميليارد توم��ان اوراق بدهي و 
اسناد خزانه اس��المي در اين سال ها منتشر شده 
است كه پرداخت اصل و سود آن با مخاطره روبه رو 
است زيرا اين نوع پرداخت بدهي در واقع موكول 
كردن پرداخت اين بدهي با س��ود باال تر در آينده 
اس��ت.  دولت در انتش��ار اوراق فقط به اين مورد 
بسنده نكرد و در ماه هاي بعد بارها در حوزه هاي 
مختلف مبادرت ب��ه اين كار كرد ب��ه طوري كه 
محمد باقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه 
در همان شهريور ماه از انتش��ار اوراق خزانه براي 
رفع بدهي هاي دولت به بانك ه��ا و پيمانكاران با 
مدت بازپرداخت پنج س��اله خبر داد.  لذا اگر در 
س��ال هاي بعد با رس��يدن تاريخ پرداخت اصل و 
سود اوراق قرضه دولت نتواند منابع الزم را فراهم 
كند پيامدش از بين رفت��ن اعتماد عمومي مردم 
به نظام اجرايي است كه مي تواند همچون سيلي 
خانمان برانداز بنيان هاي كش��ور را ويران كند. به 
عالوه بايد اين نكته را در نظر داشت كه در صورت 
كنار رفتن دولت حس��ن روحاني در س��ال آينده 
ميراثي تلخ و تعهدي سنگين براي رئيس جمهور 
آينده برجا مانده كه مي تواند سكان هدايت اقتصاد 

كشور را با مشكالت جدي روبه رو كند. 
عدم  ش��فافيت در بخش عمومي به دليل آنكه با 
منافع جامعه و بيت المال س��ر و كار دارد، اهميت 
وي��ژه داش��ته و يك��ي از دغدغه هاي مل��ي بايد 
شفاف س��ازي دارايي هاي ملي، دولتي و عمومي 
باشد تا سوءاستفاده در اين بخش به پايان برسد. 

تا شفافيت در اقتصاد وجود نداشته باشد صحبت 
از انضباط مالي، نظارت بر عملكردها، بودجه ريزي 
عملياتي، مبارزه با فساد، برقراري عدالت اجتماعي 
و ماليات��ي، بهبود وضعيت عموم م��ردم و. . . يك 
آرزوي دس��ت  نيافتني اس��ت و بايد توجه داشت 
ارائه صورت وضعيت از بدهي در حالي كه صورت 
وضعيتي از دارايي وجود ندارد، بسيار مضحك است 
و بايد از رئيس جمهور، معاون اول رئيس جمهور، 
وزير اقتصاد و مسئوالن سازمان برنامه خواست كه 
دارايي هاي دولت را به همراه بدهي ها با جزئياتش 

براي ملت روشن كنند. 
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سرانه بدهي هر ايراني  10ميليون تومان
 كانديداهاي رياست جمهوري در مورد پرداخت بدهي 700هزار ميلياردي دولت توضيح دهند 

نادران : بدهي هاي دولت به تورم ختم مي شود و اين امر به ضرر طبقات پايين درآمدي جامعه است

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

ع�دم  ش�فافيت در بخش 
عمومي ب�ه دلي�ل آنكه با 
منافع جامع�ه و بيت المال 
سر و كار دارد، اهميت ويژه 
داشته و يكي از دغدغه هاي 
مل�ي باي�د شفاف س�ازي 
دارايي هاي مل�ي، دولتي و 
عمومي باشد تا سوءاستفاده 
در اين بخش به پايان برسد

با بهره برداري از پنج فاز جديد پارس جنوبي 
با ظرفيت توليد روزانه 150 ميليون مترمكعب 
گاز پيش بيني مي ش�ود امس�ال همزمان با 
توقف مصرف چه�ار فرآورده نفت�ي ايران، 
ظرفيت توليد اتان كشور هم دو برابر شود. 
به گزارش فارس، ايران ب��ا بهره برداري معادل 
1۵ فاز استاندارد پارس جنوبي به طور متوسط 
روزانه حدود 400 ت��ا 420 ميليون مترمكعب 
گاز طبيعي از پارس جنوبي برداش��ت مي كرد 
كه با راه اندازي پنج فاز جديد شامل 17، 18، 
1۹، 20 و 21 پارس جنوبي و ورود تدريجي گاز 
اين فازها، ظرفيت توليد و برداش��ت گاز ايران 
از پارس جنوبي تا پايان فروردين ماه امس��ال 
از مرز ۵۵0 ميلي��ون مترمكعب عبور مي كند.  
در مجموع براي توس��عه جامع پارس جنوبي 
ساخت 13 پااليشگاه بزرگ گازي و 40 سكوي 
توليدي در دس��تور كار قرار گرفته كه تاكنون 
10 پااليشگاه س��احلي و 2۵ س��كو در خليج 
فارس تكميل شده و در مدار بهره برداري قرار 
گرفته اس��ت. نكته قابل توجه آن است كه در 
بخش فراساحلي و با هدف انتقال گازهاي ترش 
از س��كوهاي دريايي به پااليشگاه ساحلي هم 
در مجموع براي تمام��ي 24 فاز پارس جنوبي 
احداث 31۵0 كيلومتر خ��ط لوله 32 اينچي 
پيش بيني ش��ده ك��ه تاكنون بال��غ بر 2400 
كيلومتر خط لوله در آب هاي خليج فارس نصب 

و راه اندازي شده است. 
در مجموع براي كل پارس جنوبي 41۵ حلقه 
چاه تعريف ش��ده كه از اين ميزان 28۵ حلقه 
چاه حفاري شده و 1۵7 حلقه چاه باقي مانده 

اس��ت. بر اس��اس بودجه مصوب براي توسعه 
كل پ��ارس جنوبي، ۹1 ميليارد دالر س��رمايه 
مورد نياز بوده كه ح��دود 31 ميليارد دالر آن 
در پروژه هاي خاتمه يافته صرف شده و از 60 
ميليارد دالر باقيمانده هم تاكنون 30 ميليارد 
دالر در طرح هاي در حال انجام هزينه ش��ده و 
21 تا 30 ميليارد دالر هم براي توسعه نهايي و 

فشارافزايي ميدان هزينه خواهد شد.  
يكي از استراتژيك ترين محصوالت در صنايع 
گاز جهان گاز اتان بوده كه تأمين كننده خوراك 
اصلي صنايع پتروشيمي در كشورهاي مختلف 
است و با افزايش ظرفيت توليد اين گاز و تبديل 
آن به محصوالت مختلف پليمري و پتروشيمي 

عالوه ب��ر كاهش خام فروش��ي ام��كان توليد 
محصوالتي با ارزش اف��زوده و قابل مصرف در 
صنايع مختلف فراهم مي شود.  در طول حدود 
دو دهه گذش��ته كه توس��عه پارس جنوبي در 
ايران آغاز ش��د، همواره بيشترين تمركز روي 
استحصال بيشتر گاز طبيعي و ميعانات گازي 
به عنوان دو محصول اصلي اين ميدان مشترك 
گازي بوده، به طوري ك��ه در برخي از فازهاي 
پارس جنوبي همچون فاز يك، دو، سه، شش، 
هفت و هشت پارس جنوبي اصاًل ظرفيتي براي 

توليد اتان پيش بيني نشده است. 
پايين ب��ودن ظرفي��ت توليد ات��ان در پارس 
جنوبي منجر ب��ه ايجاد مش��كالت متعدد در 

تأمين خوراك صنايع پتروش��يمي كشور شد، 
به طوري ك��ه عماًل ب��ه دليل افزاي��ش تعداد 
واحدهاي مصرف كننده اتان و پتروشيمي هاي 
توليدكننده اتيلن در عسلويه و مسير خط لوله 
اتيلن غرب، عماًل براي تأمين خوراك متوازن 
پتروشيمي ها، اتان در صنعت پتروشيمي كشور 

به طور غير رسمي سهميه بندي شده است. 
در ش��رايط فعل��ي ظرفي��ت مصرف ات��ان در 
سطح صنايع پتروش��يمي ايران و با راه اندازي 
مجتمع هاي پتروشيمي همچون كاويان، جم، 
مرواريد، آريا ساسول و. . . به حدود ۵ ميليون و 
2۵0 هزار تن در سال رسيده و اين در حالي كه 
ظرفيت توليد اين خوراك استراتژيك گازي با 
بهره برداري از فازهاي پارس جنوبي حدود 3 

ميليون تن در سال بوده است. 
 از س��وي ديگر، تغيي��رات جدي��د در آرايش 
س��بد س��وخت و انرژي را مي توان يكي ديگر 
از مزيت هاي توس��عه و بهره برداري از فازهاي 
جديد پارس جنوبي در كش��ور عنوان كرد، به 
طوري كه با افزايش توليد گاز امس��ال مصرف 
چهار فرآورده نفتي در س��بد س��وخت كشور 
ش��امل نفت كوره، نف��ت س��فيد، گاز مايع و 

گازوئيل حرارتي متوقف مي شود. 
بنابراين پيش بيني مي شود با بهره برداري كامل 
از پنج فاز جديد پارس جنوبي با ظرفيت توليد 
روزان��ه 1۵0 ميليون مترمكعب گاز ش��يرين، 
امسال با افزايش عرضه گاز طبيعي مصرف انواع 
سوخت مايع در سبد سوخت و انرژي متوقف 
شود و صرفاً بنزين و گازوئيل در بخش ناوگان 

حمل و نقل كشور مورد استفاده قرار بگيرد. 

مصرف۴فرآوردهنفتيمتوقفميشود
  انرژی

 آمار دقيقي از خانه هاي خالي 
از سكنه در تهران نداريم

رئيس اتحاديه مش�اوران اماك ب�ا تأكيد بر اينكه آم�ار دقيقي 
از تع�داد خانه هاي خالي از س�كنه در تهران وجود ن�دارد، گفت: 
اگر سياس�ت هاي پول�ي و بانك�ي توس�ط دولت و مجلس س�ال 
قبل اص�اح مي ش�د، مس�كن در س�ال ۹5 وارد رونق مي ش�د. 
حسام عقبايي در گفت وگو با فارس، در پاسخ به اين سؤال كه اين روزها 
اظهارات مختلفي از وجود خانه هاي خالي از س��كنه عنوان مي شود، 
آيا آماري از اين واحدهاي مس��كوني در تهران وجود دارد، گفت: آمار 
دقيقي از وجود خانه هاي خالي از سكنه در شهر تهران وجود ندارد اما 
نكته اي كه مهم است اين است كه بخش عمده اي از خانه هاي خالي از 
سكنه كه اين روزها مطرح مي ش��ود، مربوط به استان تهران و حاشيه 

شهر تهران است. 
وي افزود: بخش عمده اي از اين آمار استان تهران مربوط به واحدهاي 
مسكن مهر و واحدهاي مسكوني حاشيه ش��هر تهران است كه بنا به 

داليلي خالي از سكنه باقي مانده اند. 
عقبايي با اشاره به اينكه وجود خانه هاي خالي از سكنه داليل مختلفي 
دارد، گفت: طبق آمارهاي منتشر شده، صدور پروانه هاي ساختماني 
در سال ۹4 حدود 47 درصد و در بهار سال ۹۵ حدود 17 درصد كاهش 
داشته است، بنابراين توليد مسكن افزايش پيدا نكرده است كه بگوييم 

اين خانه هاي خالي از سكنه به دليل افزايش توليد بوده است. 
رئيس اتحاديه مشاوران امالك اضافه كرد: البته وجود خانه هاي خالي 
از سكنه در ش��هرهاي بزرگ عمدتاً مربوط به واحدهاي لوكس است، 
پس بنابراين وجود اين واحدهاي خالي از سكنه به دليل كاهش قدرت 

خريد است. 
وي با تأكيد بر اينكه خريدار بالقوه مسكن در بازار زياد است، اما خريدار 
بالفعل و داراي قدرت خريد كم است، اظهار داشت: شك نكنيد كه توليد 
مسكن همواره از نياز و تقاضا عقب بوده است، پس وقتي تعداد خانه هاي 
خالي از سكنه همواره رش��د دارد به دليل توليد مسكن بيش از تقاضا 

نيست، بلكه به دليل كاهش قدرت خريد است. 
عقبايي با اشاره به اينكه حجم معامالت مسكن در بهار سال ۹6 مانند 
بهار سال ۹۵ است و رشد نداشته است، گفت: اعتقاد ما بر اين است كه 
ماه فروردين كه رو به اتمام اس��ت و آمارهاي آن مش��خص است و ماه 
ارديبهشت نيز به دليل اينكه اذهان مردم به مسائل سياسي، اقتصادي 
و اجتماعي جامعه و انتخابات معطوف است، پس تصور نمي شود، تغيير 
آن چناني در وضعيت خريد و فروش تا خردادماه سال جاري رخ دهد. 

عقبايي در پاسخ به اين س��ؤال كه وزير راه و شهرسازي به رونق بخش 
مسكن در سال جاري اميدوار اس��ت، افزود: اگر دولت و مجلس سال 
گذشته سياس��ت هاي پولي و بانكي را اصالح مي كردند، قطعاً در سال 
۹۵ شاهد رونق بخش مسكن بوديم.  رئيس اتحاديه مشاوران امالك 
ادامه داد: بخش مسكن تا پايان ش��هريورماه وارد رونق خواهد شد، اما 
باز هم تأكيد مي كنم، تا سياست هاي پولي و بانكي اصالح نشود، بخش 

مسكن وارد رونق نخواهد شد. 

پشت پرده تجارت پالم چيست؟!
ايران خواستار افزايش واردات روغن پالم شد!

ب�ه گ�زارش پاي�گاه خب�ري نت�رال ني�وز، مدي�ركل جن�وب 
و مرك�ز آس�ياي وزارت ام�ور خارج�ه اندون�زي گف�ت: در 
جريان ي�ك ويدئ�و كنفران�س بي�ن اتحاديه ه�اي روغ�ن پالم 
اي�ران و اندون�زي، ش�ركت ها و صنايع ايراني نس�بت ب�ه خريد 
روغ�ن پالم خ�ام بيش�تر از اي�ن كش�ور اب�راز تماي�ل كرده اند. 
بر اساس اين گزارش، وزارت امور خارجه و سفارت اندونزي در تهران 
ويدئو كنفرانس��ي را بين اتحاديه توليد كنندگان روغن پالم اندونزي و 
اتحاديه روغن پالم ايران برگزار كرده اس��ت.  در اين ويدئو كنفرانس، 
طرف ايراني ابراز اميدواري كرده كه اندونزي به صادرات روغن پالم به 
ايران ادامه دهد، زيرا تقاضا براي اين روغن در بخش هاي مختلف ايران 
از جمله بخش صنعتي در حال افزايش است.  طرفين توافق كرده اند كه 
به صورت مداوم در خصوص جنبه هاي فن��ي صادرات و واردات روغن 
پالم در آينده نزديك بحث و گفت وگو كنند.  اين ويدئو كنفرانس كه در 
اواخر ماه مارس انجام شده، بخشي از تالش هاي دولت اندونزي براي 
افزايش ظرفيت بازار صادراتي روغن پالم اين كشور است. ايران يكي از 
بازارهاي داراي پتانسيل براي روغن پالم اندونزي است. ايران ساالنه به 
حدود ۵00 هزار تن روغن پالم نياز دارد.  اندونزي به عالوه در كشورهاي 
همسايه ايران يعني عراق، سوريه، ارمنس��تان، آذربايجان، بالروس و 

قزاقستان هم اقدام به بازاريابي براي روغن پالم خود كرده است. 

استارتاپ ها در راه بازار سرمايه
مدير فناوري اطاعات سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: يافتن حلقه 
گمشده بازار دارايي فكري و صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه 
در فرابورس، موجب تكمي�ل زنجيره ارزش ايده ها خواهد ش�د. 
روح اهلل دهقان در گفت وگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه اس��تارتاپ ها 
طي پنج سال اخير، رش��د و توس��عه زيادي در تمام حوزه ها در ايران 
داش��ته اند و در حوزه مالي كه بازار بانك و سرمايه را شامل مي شود، از 
برخي دستاوردهاي اين شركت ها اس��تفاده شده، گفت: البته در بازار 
پول، استقبال از دس��تاوردها و ايده هاي استارتاپ ها بيشتر بوده و اين 
شركت ها مورد حمايت بيش��تري قرار گرفته اند؛ به طوري كه برخي 
اس��تارتاپ هاي حوزه بانكي هم اكنون، به ش��ركت هاي بزرگي تبديل 
شده اند و در حوزه تراكنش هاي مالي عملكرد خوبي را از خود به نمايش 
گذاشته اند.   مدير فناوري اطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار، علت 
رشد استارتاپ ها در بازار پولي و ورود كندتر آنها به بازار سرمايه را، در 
تخصصي بودن اين بازار دانست و افزود: ميزان تخصص در بازار سرمايه، 
باالتر از بانك ها است و مفاهيم موجود در آن، پيچيده تر بوده و نياز به 
تخصص بيشتري دارد؛ از همين رو حضور آنها در بازار سرمايه، مستلزم 
آن است كه اركان فعال در بازار به استارتاپ ها آموزش هاي الزم را داده و 
از آنها حمايت كنند.  وي با تأكيد بر اينكه شركت هاي استارتاپي به دليل 
بدنه چابك و سريعي كه دارند و در حوزه تكنولوژي فعال هستند، مزاياي 
خوبي براي صنايع مختلف خواهند داشت، تصريح كرد: استارتاپ ها با 
حمايت سازمان بورس و س��اير اركان فعال در بازار سرمايه، مي توانند 
رشد خوبي داشته باشند؛ ضمن اينكه بس��ياري از مسائل و مشكالت 
حوزه IT در بازار سرمايه با كمك اين ش��ركت ها مي تواند حل شود و 

تفكر جديدي را وارد بازار سرمايه كند. 
اين مقام مسئول، هدف بازار سرمايه از ورود به اين حوزه را بهره گيري از 
دانش بازار سرمايه به عنوان يك دانش تجاري و انتقال آن به استارتاپ ها 
دانس��ت و اين موضوع را موجب رشد و توس��عه بازار سرمايه به كمك 

طرح ها و ايده هاي مطرح شده از سوي استارتاپ ها مطرح كرد. 
دهقان از انتفاع تمامي بخش هاي بازار س��رمايه از حضور استارتاپ ها 
س��خن گفت و افزود: اگر اين شركت ها رش��د كرده و توسعه يابند و از 
محصول آنها اس��تفاده ش��ود، كل بازار منتفع خواهد شد؛ البته وجود 
چالش هاي فراوان در بازار سرمايه، يك مزيت براي حضور استارتاپ ها 
است و پر چالش تر بودن بازار سرمايه نس��بت به فعاليت هاي عادي و 
مشخص شبكه بانكي، با ذات تيم هاي استارتاپي هماهنگي بيشتري 
دارد.  اين مقام مسئول در بازار سرمايه با ابراز اميدواري نسبت به اينكه 
فين استارز امس��ال نتايج خوبي براي بازار سرمايه در پي داشته باشد، 
خاطرنشان كرد: صندوق هاي جسورانه و اركان  بازار سرمايه بايد بتوانند 
از ايده و طرح هاي آنها به بهترين شكل بهره ببرند؛ اين در حالي است كه 
فرابورس هم از برگزاري دومين دوره از اين رويداد، برقراري ارتباط ميان 
سرمايه گذاران با شركت هاي استارتاپ و دانش بنيان را دنبال مي كند. 


