مذاکرات نفتی ایران و بالروس

وزیــر نفت با بیان اینکــه ایران عالقهمند به توســعه روابط با
بالروس در بخشهای مختلف است ،گفت :محور مذاکره با هیئت
بالروسی ،ساخت تجهیزات و معامالت نفت و فرآوردههای نفتی
بوده اســت .وزیر نفت ،بیژن زنگنه در دیدار ویتالی ووک ،وزیر
صنایع جمهوری بالروس،افزود :ما عالقهمند به توســعه روابط
با بالروس در شــاخههای مختلف هســتیم به نحوی که منافع
درازمدت دو طرف تامین شود .وی افزود :روزهای پرکاری را در
جمهوری اسالمی ایران داشتید و امیدوارم سفر موفقیتآمیزی

را برای توســعه روابط دو کشــور بهویژه در بخش
اقتصادی داشــته باشــید .وزیر صنایع جمهوری
بالروس که چند روزی است در تهران بسر میبرد با
محمدرضا نعمتزاده ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت
و اســحاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهوری
دیدار کــرد .وی در مالقات با جهانگیری موفقیتهای ایران در
سیاســت خارجی و برجام را تبریک گفت و افزود :این دستاورد
نتیجه شایستگی مسئوالن و صبر و شکیبایی ملت ایران است.

ویتالی ووک همچنین در این دیدار از عالقهمندی
کشــورش برای توســعه همکاریها بــا ایران در
زمینههــای مختلف از جمله بخش نفت خبر داد و
گفــت :بالروس آمادگی دارد بــا ایران درباره حوزه
پاالیش نفــت و صادرات محصوالت پتروشــیمی
همکاری کنــد .وزیر صنایع بــاروس همچنیــن در دیدار با
حســینی ،رئیس صندوق توســعه ملی حمایت این صندوق از
همکاریهای دو کشور را خواستار شد.
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نباید در چند ماه آینده وزارت راه با سرپرستی اداره شود
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ادارهشود.رسولخضریبابیاناینکهوزارتراهوشهرسازیعریضوطویلبودهومشکالتعدیدهای
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اقتصاديرئيسجمهورمنتخبآمريكا

تئوری مرد دیوانه

راهبرداقتصادی ترامپ
«وارن بافت» سرمایهدار و کارآفرین سرشناس آمریکایی و
صاحب هلدینگ برکشایر هتاوی که از حامیان عمده
هیالری کلینتون بود ،حاال پس از شکست او گفته است
که همه آمریکاییها باید از دونالد ترامپ حمایت کنند
محصوالت اپل در آمریکا نیز به همین شکل است.
در سال  2011گزارش شد که استیو جابز خطاب
به اوباما گفته «فرصتهای شــغلی از دست رفته
دیگر قابل بازگشت نیستند» و این جمله هنوز در
مورد صنعت آمریکا صدق میکند .تولید آیفون در
چین تنها بهدلیل دستمزد پایین کارکنان نیست،
بلکه چین بهدلیل داشتن تمامی اجزای مورد نیاز
در چرخه تولید و تامیــن بهصورت یکجا ،همواره
بهترین تکیهگاه برای شــرکتهایی همچون اپل
به حساب میآید .ساخت این دستگاهها در آمریکا
بههیچ عنوان کار ســاده و کمخرجی نخواهد بود.

ترامپ در توئیتی از
محصول جدید الکهید
مارتین یعنی هواپیماهای
اف 35انتقاد کرد و
همین امر باعث شد
تا در عرض  11ساعت
سهام این شرکت سه و
نیم میلیارد دالر سقوط
نماید .این توئیت را
گرانترین توئیت تاریخ
تاکنون لقب دادهاند

رئیسجمهوری آمریکا 3 /7 ،میلیارد دالر کاهش
یافته است .متهم نمودن زاکربرگ به علت انتشار
اخبار متنــوع جعلی در این شــبکه اجتماعی و
عدم مهار و کنترل آنها با نقدهای مختلفی از سوی
هواداران ترامپ مواجه شد .او به همراه گوگل هنوز
نتوانســتهان د به جمعبندی کاملی برای انطباق با
شرایط جدید برسند.
بازار مسکن

بازار مسکن آمریکا مهمترین بخش مصرفی ایاالت
متحده است و بازار مصرف آمریکا مهمترین موتور

ناتویاقتصادی

باراک اوباما ،رئیسجمهوری آمریکا در ادامه آخرین
ســفرهای خارجی دوران ریاســتجمهوری خود
حدود يك ماه پيــش به لیما پایتخت پرو رفت تا
به متحدان آسیایی واشنگتن اطمینان دهد توافق
تجاری موسوم به پیمان همکاری ترانس آتالنتیک،
تی پی پــی ،نه تنها به نفع  ۱۲کشــور عضو این
پیمان ،بلکه به نفع تمامی ۲۱عضو سازمان همکاری
کشورهای حوزه اقیانوس آرام موسوم به اَپک است.
بــا این حال ،نگرانی از روند ضد جهانیســازی در
کشــورهای غربی بهویژه بــا ورود دونالد ترامپ،
بن کارسون

آفتاب یزد -هیرش سعیدیان « :به تیم گفتم،
میدونید یکی از دستاوردهای واقعی من زمانی است
که اپل رو ملزم کنم آیفون یا خیلی از محصوالتش
رو در آمریکا بسازه ،نه در چین ،نه در ویتنام و نه در
هر مکانی که قدم میذاری و محصوالت جدیدت رو
اونجا میسازی» .این بخشی از مکالمه تلفنی دونالد
ترامپ با تیم کوک ،مدیرعامل اپل است ،که ترامپ
آن را برای خبرنگار نیویورک تایمز توصیف میکرد.
اپل هنوز واکنشــی رسمی به این مصاحبه ترامپ
نشــان نداده اســت .پسلرزههای انتخاب ترامپ
کم کم خود را نشان میدهد .سقوط یکشبه 3/5
میلیارد دالری ســهام الکهید مارتین در اثر تنها
یک توئیت ترامپ ،پیشلرزههای ترامپ بر بخش
مهم مسکن در بازار آمریکا ،واکنش منفی بورس
شــانگهای به تماس تلفنی ترامپ و رئیسجمهور
پکن و بسیاری دیگر از جمله واکنشهای اقتصادی
یکماهه اخیر به ظهور عصر ترامپ است.
ترامپ و سیلیکون ولی

ترامپ غولهای «سیلیکون ولی» را دوست ندارد.
این باور بســیاری از صندوقهای ســرمایهگذاری
در والاســتریت را نگران كرده اســت .به سختی
میتوان باور كرد گرایش سنتی غولهای فناوری به
دموکراتها برای ترامپ دوستدار چالش و مبارزه
تجاری قابل چشمپوشــی باشــد .وی در روزهای
اخیر ســران ســیلیکون ولی را برای آنچه او آن را
«هماندیشی» خوانده است به منهتن دعوت کرده
است .بسیاری این جلسه را البته به روز «حساب»
تعبیرمیکنند.
البته راضی کــردن اپل به تولیــد محصوالت در
آمریکا کار ســادهای نخواهد بود .بیش از  15سال
است که میلیونها فرصت شغلی در بخش صنعت
و تولید آمریکا از بین رفته اســت و احتمال تولید

ترامپ در سالهای اخیر اپل را بهدلیل همکاری با
تولیدکنندگان چینی مورد انتقاد قرار داده تا جایی
که به یکی از نکات مهم در ســخنرانیهای قبل از
انتخابات ریاستجمهوری او تبدیل شده است.
وي در ژانویــه اعالم کرد« :اپل را مجبور میکنیم
کامپیوترهای خــود را در آمریکا تولید کند ،نه در
کشورهای ثانویه ».و در ماه مارس همین نظرات را
درباره مسئله تولید آیفون اعالم کرد.
ترامپ همچنین از تماس اخیر خود با بیل گیتس
خبر داد .راضی كردن مایکروسافت برای برگشت
به آمریــکا با توجه به مشــکالت عدیــدهای که
اتحادیههای کارگری آمریکا برای آنها و شــرکت
همتای مشابه ممکن است پدید آورند کار سادهای
نیست.
میزان ثروت خالص شخصی مارک زاکربرگ ،مالک
فیســبوک از زمان انتخاب دونالد ترامپ بهعنوان

نمودار سقوط  3/5میلیارد دالری سهام الکهید مارتین

محرک تولید در جهان اســت و این حلقه مهم در
زنجیره اقتصادی جهان روی بسیاری از فاکتورهای
اقتصادی همچون نرخ جهانــی طال ،نرخ جهانی
انرژی ،بازار تولید در چین و افزایش یا کاهش نرخ
بهره بینالمللی تاثیرگذار اســت .به همین خاطر
این بازار مهم از ســوی تحلیلگران اقتصاد جهانی
همواره رصد میشود .بازار مسکن آمریکا تحتتاثیر
«واکنش تقاضــای مصرفی به نتیجه انتخابات» با
جهش قیمت روبهرو شــد .شاخص قیمت مسکن
در این کشور ،پیش از برگزاری انتخابات ،همزمان
با چرخش محتوای نظرسنجیها به سمت دونالد
ترامپ ،رکورد افزایشــی زد و دستکم به باالترین
ســطح در  10سال اخیر رســید .بررسیها درباره
عامل «تب قیمت مسکن» که مطابق چشمانداز،
در ســال  2017نیز ادامه خواهد داشــت ،نشان
میدهد حباب موجود ،ناشــی از « 4نوع استرس
خریداران مصرفی» نســبت بــه «رئیسجمهور
فاقد برنامه حمایتی برای بخش مســکن» است.
مطابق انتظارات شــکلگرفته ،اقتصاد مسکن در
دوره ترامــپ با «افزایش هزینه وام مســکن و در
نتیجه ،دشوارشــدن مسیر خرید مسکن» به ضرر
خانهاولیها رقم میخورد .این پیشبینی هماکنون
رقابت در خرید را بهوجود آورده اســت .شــاخص
قیمت مســکن آمریکا با  6 /2درصد رشد در ماه
ســپتامبر ،از نقطه اوج سال  2006نیز فراتر رفت.
ترامپ البته با پیشنهاد بن کارسون ،رقیب انتخاباتی
خود در دوره مقدماتی ســعی دارد این پالس را به
این بازار بدهد که تابع منافع مصرفکنندگان است.
اما این انتخاب تاکنون نتوانسته تاثیری بر کاهش
التهاب داشته باشد.

رئیسجمهوری منتخب آمریکا به کاخ سفید ،که
این پیمان تجاری را یک فاجعه میبیند ،نشســت
سران اپک در پرو را تحتالشــعاع قرارداده است.
پرزیدنت اوباما در دفاع از پیمان تی پی پی استدالل
میکند که آمریکا قادر است مقررات تجارت آزاد در
منطقه را دیکته کند .خبرگزاری رویترز این پیمان
را از دیدگاه آقای اوباما «ناتوی اقتصادی» در منطقه
توصیف کرده است .ســنگاپور ،برونئی ،نیوزیلند،
استرالیا ،ویتنام ،مالزی ،ژاپن ،شیلی ،مکزیک ،پرو،
کانــادا و آمریکا ،عضو تی پی پی هســتند .با این
همه اما دونالد ترامپ عم ً
ال اعالم كرده است که از
چنین سیاستهای تکثرگرایانهای استقبال نخواهد
کرد ،چراكه چرخش بــه درون جایگاه باالتری در
راهبردهای اقتصادی او دارد تا امتیاز به همسایهها
و شرکای کوچکتر .رابرت ال  .نیمسون تحلیلگر
مالــی در این باره گفت :به کشــورهای همپیمان
بهویژه برادران کوچکتر درآمریکایی التین و جنوب
شرقی آمریکا میگویم که ميهمانی تمام شد.

شــبکه فاکسنیوز گفت اگر پکن با واشنگتن بر
ســر مســائل تجاری و دیگر اختالفها به توافق
نرسد ،او لزومی نمیبیند دولتش به این سیاست
(چین واحد) وفادار بماند .چینیها اینقدر باهوش
هستند که معنای چنین تهدیدی را درک کنند.
پایین نگهداشــتن تصنعی نرخ یوان و اختالفات
تجاری از جمله نکاتی اســت کــه دونالد ترامپ
خواهان توجه بیشتر چین به آن است .این توجه
البته برای چین به قیمــت تریلیونها دالر ضرر
احتمالی تمام خواهد شــد .دونالد ترامپ ،نامزد
پیشــتاز رقابتهای اولیه جمهوریخواهان برای
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اظهاراتی در
انتقاد از سیاست تجاری چین ،این کشور را متهم
به «تجاوز» به آمریکا کرده است .آقای ترامپ در
گردهمایی که در ایالت ایندیانا برگزارشــد چین
را مســئول «بزرگترین سرقت در تاریخ جهان»
دانســت .روزنامه گلوبال تایمز نزدیک به حزب
کارگر چین ،ترامپ را «کــودک دیوانه» خواند.
واکنش فعاالن تجاری در بورس شانگهای البته با
توجه به افت سهام نشانگر عمق نگرانی چینیها
در اتخاذ مناسبترین رفتار در برخورد با کودک
ديوانه است.
این تاجر و سرمایهگذار میلیاردر ،پیش از این هم
چیــن را متهم کرده بود که بــا فریبکاری درباره
ارزش پول این کشور باعث رقابتیشدن صادراتش
در بازارهای جهانی شده است.
به گفته آقای ترامپ ،این مسئله به شدت بر تجارت
و بازار کار آمریکا اثر منفی داشته است.
آقای ترامپ در بخشــی دیگر از سخنانش در این
گردهمایی گفت« :مــا نمیتوانیم به چین اجازه
دهیم که همچنان کشــور ما را مورد تجاوز قرار
دهد .ما این مســئله را تغییر میدهیم .فراموش
نکنید که ما میتوانیم این کار را بکنیم».
ایــن اولین باری اســت که آقــای ترامپ از لفظ
«تجاوزکــردن» درارتباط با چیــن و تجارت این
کشور یاد میکند.
دونالد ترامپ در برنامههای انتخاباتیاش وعده داده
که «توافق بهتری با چین خواهد داشــت که به
تجارت آمریکا و بازار کار این کشور کمک کند».
آقــای ترامــپ از چهرههای جنجالــی انتخابات
آمریکا بهشــمار میرود و تاکنون چندین چهره
ارشد حزب جمهوریخواه با نامزدی آقای ترامپ
مخالفت کردهاند چون در توانایی او برای رقابت با
دموکراتها در انتخابات سراسری تردید دارند؛ به
عالوه بســیاری از آنها به نحوه رفتار و کردار آقای
ترامپ اعتراض دارند.

رابطه اقتصادی چین و آمریکا را «مهمترین رابطه
جهان توصیف میکننــد» گفتگوی تلفنی آقای
ترامپ با سای اینگ ون ،رئیسجمهوری تایوان اما
فضای دیپلماتیک میان پکن و واشنگتن را ملتهب
کرده است .دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری منتخب
آمریکا بــا انتقاد از پکن در زمینههای اقتصادی و
سیاسی گفته شاید دولت او از سیاست دولتهای
گذشــته تحت عنوان «چین واحد» که در چهار
دهــه اخیر تایوان را بخشــی از چین محســوب
کرده اســت ،پیروی نکند .ترامــپ در گفتگو با

وارن بافت

چنین رقمی بهصورت رسمی تایید نشده است.

ادامه حواشی فسخ مهمترین قرارداد خصوصیسازی تاریخ کشور

آفتاب یزد -گروه اقتصادی  :در روزهای گذشته سازمان خصوصیسازی
کشور طی یک اطالعیه از فسخ معامله شرکت مخابرات ایران خبر داد .آنگونه
که از این اطالعیه ناگهانی برمیآید بزرگترین پروژه خصوصیسازی کشور
از نظر این ســازمان ملغی شده است یا دســتکم ممکن است این نهاد در
جهت این هدف گام بردارد .مخابرات در زمان دولت قبل با حواشی بسیار به
شرکت اعتماد مبین واگذار شد .به موجب این قرارداد در آن زمان  ٥٠بعالوه
يك درصد سهام مخابرات به كنسرسيوم شركت توسعه اعتماد مبين واگذار شد.
طبق اين قرارداد كه در سال  ٨٨منعقد شد ،شركت مخابرات به ارزش حدود
هفتهــزار و  ٨٠٠میلیارد تومان بهصورت  ٢٠درصد پرداخت نقدی معادل
هزار و  ٥٤٠میلیارد تومان و  ١٦قسط ششماهه ٤٨٤میلیارد تومانی (اقساط
ساالنه  ٩٦٨میلیارد تومان) به شرکت توسعه اعتماد مبين واگذار شد .برخی

مــارک مویر در یادداشــتی در نیویــورک تایمز
اظهارکرد« :بعضی رسانهها مکالمه تلفنی دونالد
ترامپ با رئیسجمهوری تایوان را دربردارنده خطر
یک جنگ ســرد بین آمریکا و چین با پیامدهای
فاجعهبار اقتصــادی و امنیتی توصیــف کردند.
وحشت موجود تاییدی است بر گفتمان غالب در
رســانهها در ماههای اخیر مبنی بر ترس رهبران
جهان از دونالد ترامپ .ترامپ با شــعار «نخست
آمریــکا» وعده توســعه ارتش ایــاالت متحده و
سخنان آتشیناش ترســی واقعی را موجب شده
اســت .دولت ترامپ میتواند از این ترس به نفع
آمریکا بهره ببرد .در هشــت سال گذشته باراک
اوباما نشــان داد وقتی بزرگترین قدرت جهان از
ایجاد ترس پرهیز میکند ،میکوشــد با دشمنان
از در مصالحــه دربیاید ،همپیمانــان را در تمام
تصمیمگیریها دخالت میدهد و از تعهد نظامی
آمریکا میکاهد چه اتفاقی میافتد .طبیعتا اوباما در
پایتختهای اروپایی مورد تشویق قرار میگیرد و
جایزه صلح نوبل دریافت میکند ،اما در ژئوپليتیک
جهان واقعی نتایج فاجعهبار است .لیندن جانسون،
رئیسجمهوری پیشین آمریکا ،کوشید برای پرهیز
از یــک جنگ بزرگ در ویتنام نســبت به ویتنام
شمالی خویشتنداری نشان دهد ،واکنش هانوی
اعزام نیرو به ویتنام جنوبی بود .ریچارد نیکسون
بر مبنای «تئوری مرد دیوانه» ترس از آمریکا را در
جهان احیا کرد ».به نظر میرسد رهبران تجاری
در آمریکا ،همچنین برخی دیگر از شرکا و رقبای
تجاری این کشور این راهبرد او را دریافتهاند« .وارن
بافت» سرمایهدار و کارآفرین سرشناس آمریکایی
و صاحب هلدینگ برکشایر هتاوی ،که از حامیان
عمده هیالری کلینتون بود ،حاال پس از شکست
او گفته اســت که همه آمریکاییها باید از دونالد
ترامپ حمایت کنند .شــبکه خبری سی.ان.ان به
نقل از «بافت» گفت« :من از هر رئیسجمهوری
در ایاالت متحده حمایت میکنم .پشتيبانی مردم
از رئیسجمهوری آمریکا اهمیــت زیادی دارد».
ترامپ در توئیتی از محصول جدید الکهید مارتین
یعنی هواپیماهای اف 35انتقاد کرد و همین امر
باعث شد تا در عرض  11ساعت سهام این شرکت
سه و نیم میلیارد دالر سقوط نماید .این توئیت را
گرانترین توئیت تاریخ تاکنون لقب دادهاند .دیگر
صاحبان صنایع با چنین حرکتهایي دریافتهاند که
اکنون به اصطالح «کت تن چه کســی است» و
کم کم تالش دارند از در دوستی با رئیسجمهور
ایاالت متحده آمریکا درآیند.

اضطراب پکن

دولت :مخابرات پول ندهد فسخ میکنیم

صاحبنظران در آن هنگام ارزش واقعی شركت یاد شده را بیشتر از رقم معامله
عنوان مينمودند .حتی برخی ارزش و قیمت واگذارشده شرکت مخابرات را
یکهشــتادم قیمت واقعی این شرکت ارزیابی میكردند ،البته مقامات وقت
سازمان خصوصیســازی و طرفین معامله اینگونه گمانهزنیها را غیرفنی و
بهدور از حقیقت حسابرسیها میدانستند .سازمان خصوصیسازی با صدور
اطالعیهای مهم ،فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران را
اعالم کرد .ســازمان خصوصیسازی طی اطالعیهای اعالم نمود در چارچوب
مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی ســهام شرکت مخابرات ایران و نظر به
عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر
این تعهدات ،از حق فســخ مندرج در قرارداد یاد شــده استفاده كرده است.
بر اساس این اطالعیه ،در راستای استیفای حقوق دولت ،پس از اعالم تذکرات

مرد دیوانه

متعدد به خریــدار و اعطای مهلت کافی برای عمل بــه تعهدات باقیمانده
و طــی نمودن کلیه مراحل الزم نظیر ارســال اظهارنامه رســمی بهعنوان
خریدار مذکور ،با توجه به مفاد قراردادی فیمابین خریدار و فروشنده ،فسخ
قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصیسازی به خریدار اعالم شده است.
شایان ذکر اســت ،کلیه تشریفات قانونی نظیر اعاده سهام شرکت مخابرات
ایران و مدیریت آن به دولت جمهوری اســامی ایران جهت واگذاری مجدد
سهام این شــرکت متعاقباً از سوی سازمان خصوصیسازی و مراجع قانونی
مربوط انجام خواهد شــد .این شرکت عدم پرداخت بدهی و اقساط شرکت
مخابرات را دلیل صدور این اعالمیه اعالم کرده است .ظاهرا ً چکهای شرکت
مخابرات برگشت خورده و کاســه صبر طلبکار دولتی نیز لبریز شده است.
رقم این بدهیها تا  1000میلیارد تومان اعالم شده که البته از سوی بدهکار

تعجبکردیم!

از دیگر ســو یکی از مقامات شرکت مخابرات صدور چنین اعالمیهای را مایه
تعجب خوانده اســت .بهگزارش ایلنا ،معاون امور مشتریان شرکت مخابرات
ایران گفت :اطالعیه سازمان خصوصیسازی در خصوص فسخ قرارداد واگذاری
بلوک سهام شرکت مخابرات ایران برای ما عجیب است .داود زارعیان ،معاون
امور مشتریان شرکت مخابرات ایران بیان داشت :از دلیل انتشار ناگهانی این
اطالعیه کامال بیاطالع هستیم ،البته قبل از این به دلیل عدم پرداخت اقساط
سهامداران این سازمان اطالعیهای منتشر کرده بود ،اما با این حال باید منتظر
پاسخ سهامدار اصلی یعنی شرکت توسعه اعتماد مبین بود .او افزود :بزرگترین
سهامدار شرکت مخابرات توسعه اعتماد مبین است؛ بنابراین شرکت مخابرات
نباید پاســخگو باشد ،بلکه این سهامداران هستند که در رابطه با اعالم فسخ
قرارداد واگذاری شرکت مخابرات پاسخگو خواهند بود ،با این حال فسخ قرارداد
اعالم شده است ،اما به نظر نمیرسد که درست باشد.

