
برنامه ه�اي یازده گان�ه و كوتاه مدت اصالح 
س�اختار بودجه ب�ا راهبري و هم�كاري ۱۳ 
سازمان و وزارتخانه پياده سازي خواهد شد. 
به گزارش تس��نيم، س��ازمان برنام��ه و بودجه 
چندي قبل از چارچوب كلي اصالح ساختاري 
بودجه كش��ور رونماي��ي كرده اس��ت. در حال 
حاضر كليات اين برنامه در ش��وراي هماهنگي 
س��ران قوا تصويب و يك گزارش كل��ي نيز در 
مجلس قرائت شده است. تعداد قابل توجهي از 
نمايندگان مجلس نسبت به موارد مطرح شده 
موضع انتقادي داش��ته اند و هر چند در فضاي 
عمومي نيز تبليغات قابل توجه��ي براي جلب 
مشاركت كارشناس��ي براي اين برنامه صورت 
گرفت، اما تا كنون بازخ��وردي در اين خصوص 

ديده نشده است. 
برنامه اصالح ساختاري بودجه داراي چهار محور، 
هزينه كرد كارا، درآمدزايي پايدار، ثبات سازي 

اقتصاد كالن و اصالح نهادي بودجه است. 
براي اجرايي ش��دن اين برنامه در فاز كوتاه در 
محور هزينه ك��رد كارا: 1- كاه��ش هزينه ها با 
اولويت كاهش هزينه هاي اجتناب پذير و كاهش 
هزينه شركت هاي دولتي در كنار كاهش هزينه 
طرح سالمت با همكاري سازمان برنامه و ديوان 
محاس��بات. 2-  اهرم كردن منابع بودجه براي 

توليد با همكاري وزارت صمت، جهادكشاورزي 
و بانك مركزي در دستور كار قرار گرفته است. 

در مح��وز درآمدزايي پاي��دار: 1- اصالح نظام 
يارانه اي، حامل هاي انرژي در كنار تأمين حداقل 
معيشت با همكاري وزارت نفت، رفاه و سازمان 
هدفمندي يارانه ه��ا 2- كاه��ش معافيت ها و 
افزايش پايه ها و پوشش مالياتي با همكاري امور 
پايش تعهدات و س��ازمان مالياتي و گمرك 3- 

فروش دارايي ها از طريق صندوق هاي  اي تي اف 
ب��ا هم��كاري وزارت اقتصاد و س��ازمان بورس 

پياده سازي خواهد شد. 
 از سوي ديگر براي ثبات س��ازي اقتصاد كالن: 
1-  انتش��ار اوراق به هم��راه عمليات ب��ازار باز 
براي سرمايه گذاري عمراني و زير ساختي طي 
همكاري دفات��ر پايش تعه��دات كالن با بانك 
مركزي و وزارت اقتصاد 2- اصالح اساس��نامه 

صندوق توس��عه ملي برای خ��ارج كردن نفت 
از بودجه با همكاري س��ازمان برنامه، صندوق 
توسعه ملي، بانك مركزي، وزارت نفت و وزارت 

اقتصاد اجرايي خواهد شد. 
همچنين جهت اصالح نهادي بودجه محورهايي 
از قبيل 1-  افزايش شفافيت بودجه با همكاري 
وزارت اقتصاد 2- اصالح طبقه بندي حساب ها 
در ط��رف پرداخ��ت حس��اب واح��د خزانه با 
همكاري دفتر پاي��ش تعه��دات و خزانه داري 
كل و بان��ك مرك��زي 3- اس��تقرار چارچوب 
ميان م��دت بودجه ريزي و تنظي��م بودجه دو 
س��االنه طي همكاري دفاتر كالن، تلفيق، امور 
بخش��ي با مجلس شوراي اس��المي 4- تقويت 
زيرس��اخت هاي نظارت بر اج��راي بودجه در 
هم��كاري دفاتر تلفي��ق، امور بخش��ي، پايش 
تعهدات با خزانه داري كل كشور و بانك مركزي 

انجام خواهد گرفت. 
براي پياده س��ازي 11 برنامه مورد اش��اره، 13 
دستگاه از جمله: وزارت اقتصاد)بورس- ماليات-  
گمرك- خزانه داري(، وزارت نفت، بانك مركزي، 
وزارت جهاد، وزارت صمت، سازمان هدفمندي 
يارانه ها، صندوق توس��عه مل��ي در كنار ديوان 
محاسبات و مجلس ش��وراي اسالمي همكاري 

خواهند داشت.

ب�ا وج�ود افزای�ش تنش ه�ا در خليج فارس 
و نگران�ي برخ�ي كش�ورهاي مصرف كننده 
نفت جه�ان، هيچ راهي ب�راي دور زدن تنگه 
هرمز وجود ندارد و به همين دليل پيش بينی 
می ش�ود تحوالت�ي در انتظار منطقه باش�د. 
به گزارش »جوان«، روزانه حدود يكصد ميليون 
بش��كه نفت خام در جهان مصرف مي شود كه از 
اين ميزان حدود 60 ميليون بشكه نفت از مسير 
درياها و آبراه ها جابه جا مي شوند. در ميان همه 
تنگه ها و آبراه هاي جهان تنگه هرمز با عبور 17 
ميليون بشكه از نفت خام و همچنين 75 ميليون 
تن ال ان جي در سال، پراهميت ترين آبراه نفتي 

جهان است. 
يك��ي از تفاوت هاي اصل��ي تنگه هرمز با س��اير 
تنگه ها و كانال ها در اين اس��ت ك��ه هيچ راهي 
براي دور زدن آن وجود ندارد، درس��ت برخالف 
س��اير آبراه ها كه مي توان آنها را دور زد هرچند 
كه هزينه دور زدن آنها بيشتر است. تنگه ماالكا، 
كانال س��وئز، كانال پاناما، تنگه جبل الطارق و... 
جزو آبراه هايي هس��تند كه از اين منظر كاماًل با 

تنگه هرمز متفاوتند. 
در مي��ان منتفعان تنگ��ه هرمز، به ج��ز چين و 
كشورهاي شرق آس��يا، اروپايي ها نيز با مصرف 
روزان��ه حداق��ل 4 ميليون بش��كه نف��ت خام 
كش��ورهاي حوزه خليج فارس از منتفعان اصلي 
اين تنگه هستند؛ از سوي ديگر 25 درصد از نياز 
جهاني به ال ان جي از طريق تنگه هرمز به شرق 
آسيا و نقاط ديگر دنيا مي رود. اين اعداد به خوبي 
نشان مي دهد اگر تنگه هرمز با اختالل در رفت 
و آمد كشتي ها مواجه ش��ود اقتصاد كشورهاي 

صنعتي با چه بحراني مواجه مي شوند. 
  راه هاي دور زدن تنگه

استفاده از خط لوله تنها راه دور زدن تنگه هرمز 
اس��ت كه با وجود س��رمايه گذاري كش��ورهاي 
عربس��تان و امارات براي كاهش وابس��تگي به 
تنگه هرمز، باز هم موفق نش��دند وابستگي خود 
را به اين تنگه تا ح��دودي كاهش دهند. امارات 
با اح��داث خط لول��ه اي با ظرفي��ت جابه جايي 
2/5ميليون بشكه كه تا كنون يك ميليون بشكه 
از آن عملياتي شده است سعي كرده تنگه هرمز 

را دور بزند. عربس��تان س��عي كرده با راه اندازي 
يك خط لوله و تغيير كاربري يك خط لوله ديگر 
حدود 4 ميليون بشكه نفت را از درياي سرخ به 
مشتريان خود تحويل دهد كه اين كشور نيز در 

اين مسير ناكام مانده است. 
يمني ها كه طي چند ماه اخير به تأسيسات نفتي 
عربستان حمالت بسياري كردند، به اين خط لوله 
كه به خط لوله شرقي – غربي معروف است يورش 

برده و چندين بار آن را به آتش كشيده اند. 
ايران هم با احداث خط لول��ه  و مخازني در بندر 

جاسك به دنبال ايجاد يك پايگاه جديد صادراتي 
در درياي عمان اس��ت. كش��ورهاي عراق، قطر، 
كويت نيز هيچ راهي ب��راي دور زدن تنگه هرمز 
ندارند و تنها اميدشان براي صادرات نفت، همين 
تنگه است. البته عربستان هم اكنون بزرگ ترين 

كشور وابسته به تنگه هرمز است. 
به ط��ور قطع هيچ راه��ي براي كاه��ش قدرت 
تأثيرگذاري تنگه هرمز در اقتصاد جهاني وجود 
ندارد. امريكايي ها س��عي دارند با اين توجيه كه 
ديگر نيازي به نفت خليج ف��ارس ندارند خود را 
از تحوالت منطق��ه دور كنن��د و وظيقه نظارت 
بر منطقه را به چيني ها و هندي ها واگذار كنند. 
البت��ه برخي كارشناس��ان بي تفاوت��ي امريكا را 
نوعي ب��ازي مي دانند تا از اين طري��ق، اعراب را 
به وحش��ت بيندازند تا به اين كشور براي تداوم 
حضور ناوهاي امريكايي در منطقه پول بيشتري 

پرداخت كنند. 
البته نبايد فراموش ك��رد امريكايي ها به همين 
دليل از ديرباز از كنترل آبراه هاي مهم دنيا به ويژه 
تنگه هرمز به عنوان فرصت��ي در جهت تضعيف 

رقباي خود به ويژه پكن بهره مي برند. 
  فعاًل كاري نمي توان كرد!

جالب است كه رئيس آژانس بين المللي انرژي در 
جديدترين اظهارات خود به اين موضوع پرداخته 
و تأييد كرده است كه هيچ راهي براي دور زدن 

تنگه نمي توان انجام داد.
فاتح بيرول گفت: »آژانس بين المللي انرژي نگران 
افزايش تنش ها در خاورميانه است، مخصوصاً در 
مورد تنگه هرمز. تنگه هرمز يك مس��ير حياتي 
كشتيراني است كه توليدكنندگان خليج فارس را 
به بازارهاي آسيا، اروپا، امريكاي شمالي و مناطق 

ديگر متصل مي كند.« 
توليد كنندگان اصلي نفت به دنبال مس��يرهاي 
جايگزين هستند. عراق قصد دارد نفت بيشتري 
به بندر جيهان تركيه بفرس��تد و خط لوله هاي 
جديدي براي تحويل نفت به بنادر سوريه، لبنان 
و عربس��تان بس��ازد. بيرول اظهار داش��ت: »در 
كوتاه م��دت تأثير اين اقدام��ات چندان نخواهد 
بود و تغيي��ر زيادي در بازاره��اي فعلي به وجود 
نمي آورد، ول��ي در ميان مدت ي��ا طوالني مدت 
مؤثر خواهد بود.« وي گف��ت: »نفت حدود 65 
دالري نتيجه تنش هاي اي��ران، ليبي و ونزوئال و 
نگراني در مورد جنگ تجاري چين و امريكاست، 
ولي انتظار ندارد قيمت نفت خيلي باال برود چون 
به خاطر انقالب شيل امريكا، نفت زيادي در بازار 

موجود است.« 
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تنگه اي كه دور زدني نيست

جال�ب اس�ت ك�ه رئي�س 
آژانس بين المللي انرژي در 
جدیدتری�ن اظهارات خود 
به ای�ن موض�وع پرداخته 
و تأیي�د ك�رده اس�ت ك�ه 
هيچ راهي ب�راي دور زدن 
تنگ�ه نمي توان انج�ام داد

كارشناسان می گویند تنگه هرمز دورزدنی نيست و پيش بينی می كنند تحوالتی در انتظار منطقه باشد

وحیدحاجیپور
گزارشیک

جزئيات برنامه هاي عملياتي اصالح ساختار بودجه در كوتاه مدت

كدام سازمان ها و وزارتخانه ها مسئوليت دارند؟

خطري كه بيخ گوش است

مشكل زيرزميني شدن  بيت كوين!
اگرچه در شرایط كنوني به اس�تخراج بيت كوین به عنوان راهي 
براي درآمدزای�ي و ارزآوري نگاه مي ش�ود، اما در ش�رایطي كه 
ضوابط مش�خصي براي ای�ن كار وجود ن�دارد، اگر ای�ن روند به 
صورت زیرزميني ادامه پيدا كن�د، نه تنها درآمدي نصيب دولت 
نخواهد كرد، بلكه آماري هم از دخل و خرج آن به دست نمي آید. 
به گزارش ايس��نا، موضوع ورود به عرصه ارزهاي ديجيتالي داستان 
امروز و ديروز نيس��ت و حتي در ايران هم به رغم تعلل هايي كه وجود 
دارد و تأخيرهايي كه ممكن است هنگام ورود يك فناوري جديد به 
كشور مواجه شود، نزديك به دو سال مي شود استخراج اين ارزها و در 

صدر آنها بيت كوين براي فعاالن اين حوزه مطرح شده است. 
در چند م��اه اخير، اس��تخراج بيت كوين جنجال ه��اي بيش تري به 
پا كرده اس��ت. از طرفي نبود قانون مش��خص براي برخورد با فعاالن 
اين حوزه كه از س��وي بانك مرك��زي فعاليتش��ان غيرقانوني اعالم 
ش��ده و در مقابل آن دس��ته كه اس��تفاده از ارز ديجيتال��ي را راهي 
براي دور زدن تحريم ه��ا و ارزآوري مي دانند و از طرف ديگر واكنش 

مسئوالن وزارت نيرو كه افزايش مصرف برق را در فصل گرما به گردن 
استخراج كنندگان انداخته و هر روز يك مزرعه استخراج را با اين ادعا 

شناسايي مي كنند. 
با وجود اين، هنوز هم مشخص نيست با توجه اينكه بانك مركزي اعالم 
كرده توليد و انتش��ار پول رايج و تعيين ابزارهاي پرداخت در انحصار 
بانك مركزي است و به همين دليل فعاليت در اين بخش غيرمجاز بوده 
و با متعامالن آن برخورد مي شود، استخراج ارزهاي ديجيتالي مانند 
بيت كوين كه دستگاه هاي ماينر آن بعضاً توسط مجاري قانوني وارد 
كشور شده و فروش آن هم به صورت آنالين در سايت ها انجام مي شود، 

دقيقاً چه سرنوشتي دارد. 
در اين باره محمدباقر اثني عشري، رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي 
ايران با اشاره به تصميم بخش خصوصي براي برخورد با حوزه ورود به 
استخراج بيت كوين بيان كرد: »كميته اي وجود دارد كه مسائل مربوط 
به اين موضوع را بررس��ي مي كند و ما با وزارت نيرو هم صحبت هايي 
داش��تيم تا بتوانيم مدلي را مطرح كنيم كه در س��اعات غيرپيك، با 

شرايط و ضوابطي ماينينگ قانوني انجام دهيم.« 
وي ادامه داد: »مي توانيم از اين حوزه درآمدزايي داشته باشيم، اما به 
صورت ضابطه مند؛ بدين ترتيب كه كسي كه اين كار را مي كند، درست 
مثل يك كسب وكار درآمد و خريد و فروشش را ثبت كند و مالياتش 
را بدهد و از برق هم در س��اعاتي كه مازاد توليد داريم، استفاده كند. 
در چنين شرايطي اين هم يك كسب وكار درآمدزاست و براي كشور 

مفيد خواهد بود.« 
رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي در پاسخ به اينكه با توجه به ارزش 
بيت كوين كه نوس��ان دارد، آيا وارد شدن به اين حوزه منطقي است، 
گفت: »اين موضوع مانند هر كسب وكاري ريسك هاي خودش را دارد 
و كساني كه وارد اين زمينه مي شوند، بايد طرح تجاري مناسب داشته 

باشند و با توجه به نوسانات براي آن تصميم بگيرند.« 
اثني عشري با تأكيد بر مزاياي ارزآوري استخراج بيت كوين بيان كرد: 
»با وجود اين، ما معتقديم هر كاري كه زيرزميني انجام شود، بد است، 

به همين دليل به دنبال شفاف كردن و روشن سازي هستيم.« 

گزارش2

اقتصادکالن

بلومبرگ: ارزش ريال ايران با وجود 
تحريم هاي امريكا ۳۰ درصد باال رفت

بلومبرگ ط�ي گزارش�ي با اش�اره به رش�د ۳۰ درص�دي ارزش 
ریال ای�ران ط�ي دو م�اه گذش�ته نوش�ت: ترام�پ در ژانویه به 
كابين�ه اش گفت به لطف م�ا ارز ایران اكنون تح�ت محاصره قرار 
دارد، ولي ارزش ری�ال به رغم تحریم هاي امریكا باال رفته اس�ت. 
بلومبرگ در گزارش خود نوشت: اگر يك ارز وجود داشته باشد كه انتظار 
تقويتش را نداشته باشيم آن ارز، ريال ايران است، ولي واقعيت اين است 
كه ارزش ريال در بازارهاي موازي جهان باال مي رود و اين هفته 8درصد 

و طي دو ماه گذشته 30 درصد در برابر دالر گران تر شده است. 
 دولت دونال��د ترامپ تحريم ه��ا عليه جمهوري اس��المي ايران را 
س��خت تر كرده و جلوي صادرات نفت اين كش��ور را گرفته است. 
نفت نيروي حياتي اقتصاد ايران اس��ت. ترامپ كه مدام از موفقيت 
اين تحريم ها صحبت مي كند، ماه گذش��ته پس از سرنگوني يكي 
از پهپادهايش در نزديكي خليج فارس توس��ط اي��ران تحريم ها را 
سخت تر كرد. وي در ژانويه به كابينه اش گفت: »به لطف ما ارز ايران 
اكنون تحت محاصره قرار دارد.«  ولي ارزش ريال به رغم تحريم هاي 

امريكا باال رفته است. 
به گفته اس��تيو هانك، يك اس��تاد اقتصاد دانش��گاه ج��ان هاپكينز 
دربالتيم��ور، بهبود پذيري ريال نش��ان مي دهد ريال اي��ران با اجراي 

محدوديت هاي واردات و حفظ ارز خارجي سرپا ايستاده است. 
تغييراتي هم در سيستم ارزي ايران به وجود آمده است. بانك مركزي 
ايران يك نرخ رسمي 42 هزار ريالي براي هر دالر را حفظ مي كند، ولي 
اخيراً تالش كرده صادركنندگان بيشتري از سامانه تجارت نيما استفاده 
كنند. اين سامانه سال گذش��ته ايجاد و اجازه داده شد نرخ ارز در نيما 
در ماه هاي اخير افزايش يابد تا شركت هاي بيشتري تشويق شوند ارز 

خارجي خود را بفروشند. 
اين كار فش��ار بر ريال را در بازار موازي ارز پايي��ن آورد. اين بازار مورد 
استفاده كسب و كارهاي كوچك و اشخاص است. در اين بازار در حال 
حاضر نرخ ارز 120هزار ريال در هر دالر اس��ت و به نرخ نيما كه حدود 

115 هزار ريال است نزديك شده است. 

 تنبيه پژو با تبعيت از تحريم 
ش�ركت خودروس�ازي پ�ژوي فرانس�ه اع�الم ك�رد ب�ه دلي�ل 
تحریم هاي امریكا و خ�روج اجباري از ایران فروش این ش�ركت 
در آس�ياي غرب�ي 68 درصد س�قوط ك�رده كه نش�ان مي دهد 
ای�ران مهم تری�ن مقص�د ش�ركت پ�ژو در غرب آس�يا اس�ت. 
به گزارش جوان به نقل از اتونيوز، ش��ركت خودروسازي پژوي فرانسه 
طي بيانيه اي از كاهش فروش اين شركت در بازارهاي جهاني خبر داد. 
در اين گزارش آمده است اصلي ترين دليل سقوط فروش اين شركت 
در نيمه نخست سال 2019 كاهش فروش به چين و افت شديد فروش 

در خاورميانه بوده است. 
در اين بيانيه آمده است فروش خودروهاي پژو در امريكاي جنوبي به 
دليل كاهش رشد اقتصادي آرژانتين 29 درصد پايين آمده، اما مشكل 

اصلي جاي ديگري است. 
بيانيه پژو مي افزايد: خروج اين شركت از بازار ايران به دليل تحريم هاي 
امريكا به س��قوط 68 درصدي فروش اين شركت فرانس��وي در بازار 

خاورميانه منجر شده است. 
شركت پژوي فرانسه سقوط فروش در خاورميانه را تنبيه شدن به خاطر 

تبعيت از تحريم هاي امريكا و خروج از ايران عنوان كرده است. 

ضربه ۴۵۵ ميليارد دالري به اقتصاد جهان
بر اس�اس  ك�ه  ك�رد  اع�الم  پ�ول  بين الملل�ي  صن�دوق 
 ۱2 6 ت�ا  داده ه�اي اس�اس اقتص�ادي كوتاه م�دت، دالر 
درص�د گران ت�ر از واقعيت ارزش�گذاري ش�ده اس�ت، در حالي 
ك�ه ی�ورو، ی�ن و ی�وآن ب�ه درس�تي ارزش�گذاري ش�ده اند. 
به گ��زارش رويترز، صن��دوق بين المللي پول اعالم كرد كه بر اس��اس 
داده ه��اي پايه اقتصادي كوتاه م��دت، دالر 6 تا 12 درص��د گران تر از 
واقعيت ارزشگذاري شده است، در حالي كه يورو، ين ژاپن و يوآن چين، 

كاماًل با داده هاي اقتصادي اساسي مطابقت دارند. 
صندوق بين المللي پول كه پيش از اين با دونالد ترامپ در مورد استفاده 
از تعرفه ها براي كاهش كسري تجاري مخالف بود، حاال احتماالً با اين 
ارزيابي كه ارزش دالر بيش از واقعيت است به ديدگاه هاي او نزديك تر 
ش��ده اس��ت. ترامپ بارها گاليه كرده كه قدرتمند بودن دالر در حال 

آسيب رساندن به صادرات امريكايي است. 
صندوق بين المللي پول در بيانيه خود هش��دار داد كه جنگ تجاري 
امريكا و چين در سال آينده با ايجاد اختالل در سرمايه گذاري، از بين 
بردن اعتماد به نفس تجاري و بر هم زدن چرخه تجارت در جهان 455 

ميليارد دالر به اقتصاد جهاني آسيب خواهد زد. 

بدهي چين به ۴۰ تريليون دالر رسيد
بدهي دومين اقتصاد بزرگ جهان از ۳۰۳ درصد توليد ناخالص داخلي 
آن در سه ماهه اول سال جاري گذشت و به ۴۰ تریليون دالر رسيد. 
 به گزارش تسنيم به نقل از راشا تودي، گزارشي از مؤسسه بين المللي 
امور مالي نشان مي دهد ميزان بدهي در كل جهان در حال افزايش است. 
بدهي دومين اقتصاد بزرگ جهان از 303 درصد توليد ناخالص داخلي 

آن در سه ماهه اول سال جاري گذشت و به 40 تريليون دالر رسيد. 
 طبق اين گزارش در حالي كه تالش مقامات براي مهار كردن وام دهي 
بانك ها مخصوصاً به شركت هاي كوچك تر باعث كاهش بدهي غير مالي 
شركتي شده، ولي وام گيري خالص در ساير بخش ها بدهي كل چين 
را به بيش از 40 تريليون دالر مي رساند كه 15 درصد كل بدهي جهان 
است.  در اين گزارش آمده اس��ت: صدور اوراق قرضه نشان دهنده يك 
افزايش ب��زرگ در وام گيري توس��ط دولت هاي محل��ي و بانك ها در 
سال جاري است. طبق گزارش  وزارت دارايي چين، صدور اوراق قرضه 
در نيمه اول 2019 توسط دولت هاي محلي به2/1765 تريليون يوآن 

) 266/5 ميليارد دالر( رسيده است. 

 مصرف روزانه شرب تهران 
معادل  درياچه چيتگر!

ميزان مص�رف آب در تهران تقریب�ًا 2 تا 2/5 درصد در هر س�ال 
رشد دارد و طبق آخرین آمار این اس�تان در حال حاضر باالترین 
ركورد توليد آب را تجرب�ه مي كند كه این مق�دار حدود ۴۳ هزار 
ليتر در ثانيه است، درحالي كه مصرف آب شرب در تهران روزانه 
۳ ميليون و 5۰۰ هزار مترمكعب است كه در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل، 25۰ هزار مترمكعب افزایش مصرف اتفاق افتاده است. 
به گزارش ايسنا، مردم ش��هر تهران در مقايسه با بقيه شهرهاي كشور 
20 درصد و در مقايسه با برخي كشورهاي اروپايي، 30 درصد بيشتر 
آب شرب مصرف مي كنند. اين درحاليس��ت كه هزينه تمام شده هر 
مترمكعب آب شرب در تهران 2 هزار و 500 تومان است درحالي كه به 

ازاي هر مترمكعب 600 تومان از مشتركان دريافت مي شود. 
طبق آماري كه مسئوالن ارائه كرده اند، تهراني ها روزانه به اندازه حجم 
درياچه چيتگر آب شرب مصرف مي كنند. 20 درصد از كل آب شرب 
مصرفي در ايران، در تهران مصرف مي ش��ود كه اين ميزان در ش��هر 
تهران معادل يك ميليارد و 60 ميليون مترمكعب و در اس��تان تهران 
يك ميليارد و 450 ميليون مترمكعب است. تهراني ها 40 ليتر بيشتر 
از سرانه مصرف آب شرب مصرف مي كنند. س��رانه مصرف روزانه آب 
شرب در كشور به ازاي هر نفر 210 ليتر است كه اين ميزان در تهران 

معادل 250 ليتر است. 
 

رقابت نابرابر با  تايرهاي وارداتي
كارخانه ه�اي داخل�ي ت�وان تأمي�ن ب�ازار داخل�ي الس�تيك 
را دارن�د، ام�ا در ش�رایط كنون�ي صنای�ع داخل�ي نمي توانن�د 
كنن�د.  رقاب�ت  قيم�ت  نظ�ر  از  خارج�ي  محص�والت  ب�ا 
ش��ادمهر كاظم  زاده، رئيس كميته حمل و نقل كميس��يون عمران در 
گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به مشكالت بازار الستيك گفت: وزارت 
صمت بايد يك بار براي هميشه، تكليف خود را با موضوع تأمين ساالنه 
5ميليون حلقه الستيك به ويژه براي كاميونداران روشن كند. براساس 
گزارش ها، ظرفيت كارخانجات داخلي براي توليد الستيك 5/1 ميليون 

حلقه است، از اين رو مابقي بايد از خارج از كشور تأمين شود. 
الستيك يكي از پرمصرف ترين قطعات و تجهيزات يدكي در كاميون ها و 
خودروهاي سنگين است، از اين رو اين قلم در ميزان هزينه خودروهاي 

سنگين بسيار تأثيرگذار است.
اين نماينده مردم در مجلس ده��م افزود: با توجه ب��ه تالطمات بازار 
الستيك، دولت موظف ش��د كه نرخ الستيك هاي دولتي را به صورت 
ساالنه اعالم كند، اما با وجود اقدامات صورت گرفته، هنوز نابه ساماني 

در بازار الستيك وجود دارد. 

يكسال زمان براي قطع واردات
در صورت تأمين سرمایه در گردش موردنياز واحدهاي توليدي، این 
امكان وجود دارد كه واردات قطعه در كمتر از یك سال به صفر برسد. 
محمدرضا غزنوي، س��خنگوي انجمن صنفي توليدكنن��دگان لوازم 
خانگي در گفت وگو با ايس��نا مهم ترين مشكل توليدكنندگان داخلي 
لوازم خانگي را كمبود س��رمايه در گردش عنوان كرد و گفت: با تأمين 
سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي، توليدكنندگان داخلي 
لوازم خانگي مي توانند توليد خود را افزايش دهن��د و بازار داخل را به 

صورت كامل تأمين كنند. 
وي با بيان اينكه توليدكنندگان داخلي در س��ال هاي اخير در زمينه 
ساخت داخل و طراحي پيشرفت خوبي داش��ته اند، اظهار كرد: اخيراً 
وابستگي ما به كشورهاي خارجي در زمينه توليد لوازم خانگي، بسيار 
كم شده كه افزايش نرخ ارز و به صرفه نبودن واردات قطعات و مواد اوليه، 

يكي از عوامل تأثيرگذار در اين زمينه بوده است. 
غزنوي ادامه داد: در حال حاضر در هر يك از انواع لوازم خانگي دو تا پنج 
قطعه وارداتي است و ساير قطعات در داخل كشور توليد مي شود. براي 
مثال مجموعاً 300 قطعه در ساخت يك يخچال استفاده مي شود كه 

كمتر از پنج قطعه از آن از طريق واردات تأمين مي شود. 

  تمايل  روسيه براي پيوستن به »اينستكس« 
وزارت خارج�ه روس�يه ب�ه نش�ریه »فایننش�ال تایم�ز« گفته 
اس�ت كه ای�ن كش�ور تمای�ل دارد ب�راي عملياتي ش�دن س�از 
و كار »اینس�تكس« ب�ا اتحادی�ه اروپ�ا همكاري داش�ته باش�د. 
به گزارش فارس، نشريه »فايننشال تايمز« روز پنج شنبه از ابراز تمايل 
روسيه براي پيوستن به ساز و كار مبادله اي موسوم به »اينستكس« خبر 
داد و نوشت مسكو خواهان آن است كه اين ساز و كار صادرات نفت ايران 

را نيز تحت پوشش قرار دهد. 
فايننشال تايمز پيوستن روسيه به اين كانال مالي را يك »گام قابل توجه 
رو به جلو« توصيف كرده و به نقل از وزارت خارجه روسيه نوشته است: 
»روسيه به همكاري نزديك با اتحاديه اروپا درباره اينستكس، عالقه مند 
است. هرچه تعداد كشورها و قاره هاي دخيل بيشتر شود، اين ساز و كار 

به طور كلي مؤثرتر مي شود.«
وزارت خارج��ه روس��يه در اين مورد گفته اس��ت: »پتانس��يل كامل 
اينستكس تنها زماني قابل به كارگيري است كه براي مشاركت ديگر 

كشورها، نه فقط كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، گشوده باشد.«
در حال حاضر 10 كش��ور عضو اتحاديه اروپا براي پيوستن به اين ساز 
و كار اعالم آمادگي كرده اند. »فدريكا موگريني«، مس��ئول سياس��ت 
خارجي اتحاديه اروپ��ا گفت: تعداد اين كش��ورها ب��ه زودي افزايش 
مي يابد و احتماالً كش��ورهاي غيرعضو اتحاديه اروپا نيز به اين س��از و 
كار مي پيوندند.  وزارت خارجه روسيه در گفت وگو با فايننشال تايمز، 
اينستكس را »ابزاري خوب براي اجراي پروژه هايي« خوانده كه »اياالت 

متحده قويا آنها را تخريب كرده است.«
مسكو با بيان اينكه اين س��از و كار بايد صادرات نفت ايران را نيز تحت 
پوشش قرار دهد، گفته است: »اگر بيانيه هاي دلگرم كننده اتحاديه اروپا 
با گام هاي مستحكم و پيشرفت هاي عملي، از جمله در ارتباط با استفاده 
از اينس��تكس براي انجام تجارت نفت ايران همراه شود، در آن صورت 
مي تواند به بازگرداندن ثبات به وضعيت دشواري كه حول برجام ايجاد 
شده، كمك كند.« دو مقام اتحاديه اروپا به فايننشال تايمز گفته اند كه 
اين اتحاديه به پيوستن روسيه به اينستكس متمايل است، اما فعاًل به 
دنبال آن است كه اين كانال ابتدا براي انتقال اقالم انساني به طور كامل 

عملياتي شود و سپس احتماالً به اقالم ديگر بسط داده شود. 
موگريني اين هفت��ه گفت:  » اينس��تكس همواره ب��راي در برگيري 
كشورهاي ثالث، گشوده بوده است... همين حاال هم داريم عالقه برخي 

از اين ]كشورهاي ثالث[ را براي مشاركت مشاهده  می كنيم.«
او البته در مورد پوشش تجارت نفت توس��ط اينستكس، گفت: »اين 
مسئله كه آيا اينستكس بايد به نفت هم بپردازد يا نه، بحثي است كه 

همچنان ميان سهامداران آن در جريان است.«


