دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

تفحص از وزارت راه به دلیل گرانی مسکن کلید خورد

عضو کمیســیون عمران مجلس با اشــاره به عدم هماهنگی تیم
اقتصادی دولت ،دالیل نابســامانی بازار مســکن را تشریح کرد .به
گزارش تسنیم ،محمدرضا ملکشاهی با انتقاد از تنش قیمتی موجود
در بازار مسکن ،اظهار کرد :عدم هماهنگی تیم اقتصادی در دولت
نارضایتیهای مردم از وضعیت اقتصــادی را پررنگ تر کرده و به
مشکالت عدیده ای منجر شده است .وی با بیان اینکه در ماههای
اخیر قیمت مصالح ساختمانی رشد چندبرابری را تجربه کرده است،
افزود :سرشکن شدن افزایش قیمت نهادههای ساختمانی و تاثیر

پذیــری آن از بازارهای موازی از جمله ســکه و ارز،
وضعیت نابسامان فعلی را رقم زده است .ملکشاهی با
تاکید بر اینکه متاســفانه اداره امور اقتصادی کشور از
دست دولت خارج شده است ،تصریح کرد :دولت تمام
توان خود را معطوف به نوسازی بافت فرسوده کرده که
سرنوشت آن هم مشخص نیست .عضو کمیسیون عمران مجلس در
ادامه با اشاره به اینکه باال بودن تعداد خانههای خالی در کشور نمونه
بارز عدم توازن میان عرضه و تقاضاست ،گفت :متاسفانه سیاستهای

بازار پول
دولت به تصمیم گیریهای یک شبه منجر شده که
نتیجــه آن وضعیت فعلی و افزایــش نارضایتیهای
اجتماعی اســت .حباب مسکن امروز به قدری بزرگ
شده که امکان تهیه مسکن حتی به عنوان اجاره برای
اقشار ضعیف جامعه سخت شده است .ملکشاهی با ابراز
"باید در خصوص مســکن زمینه تحقیق و تفحص از وزارت راه و
شهرسازی فراهم شود" تصریح کرد :جلساتی که تاکنون در حوزه
مسکن برگزار شده صرفا گفتار درمانی کرده است.

نگاه انتقادی آفتاب اقتصادی به رفتار اخیر نمایندگان
در عدم پذیرش الیحه مقابله با تأمین مالی تروریسم

تاثیرطوماربازیدلواپسان
در مجلس بر بازارها
متاسفانه نمایندگان مجلس ما دانش سیاسی ندارند و با مسائل سیاسی آشنا
نیستند و صرفا با شعارهای انتخاباتی توانستهاند رای مردم و کرسی نمایندگان
مجلس را به دست آورند.آنها همچنان به دنبال چنین شعارهایی هستند که
نمونه آن ،آتش زدن برجام در صحن مجلس است
آفتاب اقتصادی -الهام عالئی :ظاهرا قرار نیست
برخی رفتارهای عجیب و غیر حرفه ای در سطوح
باالی کشــور پایان یابد و هنوز هم شــاهد آنها
هستیم .نمونه بارز این رفتارها پهن کردن طومار
توسط برخی نمایندگان در میانه مجلس شورای
اسالمی بود .روز یکشنبه گذشته در مجلس بر سر
تصویب الیحه مقابله با تأمین مالی تروریسم تشنج
ایجاد شــد و برخی مجلسیان با طومار و پالکارد
در صحن علنــی مجلس کارناوال به راه انداختند
و ســرانجام نیز با طرح تعویق دو ماهه این الیحه
که غالمرضا تاجگردون ،رئیس کمیسیون برنامه
و بودجــه طراح آن بود ،قائله پایان یافت و با رأی
نمایندگان ،تصویب آن به دو ماه آینده موکول شد.
اینکه چرا باید تصویب چنین الیحهای به تعویق
بیفتد ،دستکم برای آنهایی که اندک شناختی از
دنیای اقتصاد و سیاست دارند ،جای بسی شگفتی
است .تصویب نشدن این الیحه در مجلس کافی
بود تا بهانه به دست برخی ســودجویان در بازار
بدهــد و به محض اینکه خبر وقفــه دو ماهه در
بررســی مجدد این الیحه منتشر شــد ،بازار ارز،
ســکه و خودرو با یک جهش ناگهانی مواجه شد،
به طوری که نرخ سکه از مرز دو میلیون و پانصد
هزار تومان نیز گذشت.
هرچند این افزایش قیمتها و تالطم در بازارهای
مختلف پولی و مالی کشور مشتق عوامل متعددی
است ،اما بدون شک یکی از مهمترین این عوامل،
مسائل بینالمللی و واکنش جهان خارج به گفتار
و رفتار مســئوالن و مقامات کشور ماست .نتیجه
اینکه تالطم در بازار به قدری زیاد شد که به رغم
تثبیت نســبی قیمتها در روزهای گذشــته ،بار
دیگر کنترل از دست همه خارج شد و چیزی جز
جوالن سوداگران در بازار و سقوط ارزش پول ملی
از خود بر جای نگذاشت.
احساس ترس بازار از عملکرد نمایندگان مجلس

شهاب الدین بی مقدار ،عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس در خصوص این موضوع اظهار داشت« :تا
چند روز پیش ،بهای دالر و ارز تقریبا تثبیت شده
بــود؛ اما همین حرکت مجلس در روز یکشــنبه
گذشــته باعث شــد تا باز همه چیز خراب شود؛
همین که طوماری را آوردند و در وســط مجلس
پهــن کردند ،دوبــاره بازار احســاس ترس کرد.
طورماری که متأســفانه چند روز پیش برخی از
نماینــدگان در مخالفت با  CFTدر مجلس پهن
کردند ،باعث شد تا مردم باز هم هراسان شوند و
رو به خرید ســکه و ارز آورند .البته ناگفته نماند،
حرکتهایــی که ما میکنیــم و تبلیغاتی که در
بیرون میشود ،باعث افزایش قیمتها شد».
این نماینده افزود« :اگر قانون مبارزه با تأمین مالی
تروریسم در اینجا عادی تصویب میشد و دیگران
هم روی آن تفســیر نمیکردند ،اتفاق خاصی رخ

نمــیداد .چون این قانون تأکید دارد که کســی
حق ندارد به تروریســتها که سازمان ملل آنها را
تروریست میداند ،کمک مالی شود .جالب است
که یکی از دوســتان میگفت ،در این صورت ما
نمیتوانیم به حزب اهلل لبنان کمک کنیم ،این در
حالی است که حزب اهلل یک تشکل رسمی است
و در مجلس لبنان کرســی دارد و جزو تروریست
به حساب نمیآید .از سوی دیگر ،خود لبنان این
معاهده را پذیرفته است؛ حاال چگونه شده که ما
کاسه داغ تر از آش شدهایم؟!»
نمایندگان حافظ منافع مردم نیستند!

جمشید پژویان ،کارشناس اقتصادی در این راستا
و در انتقاد به رفتار اخیر نمایندگان و پهن کردن
طومار در صحن مجلس به آفتاب اقتصادی گفت:
«متاســفانه نمایندگان مجلس ما دانش سیاسی
ندارند و با مسائل سیاسی آشنا نیستند و صرفا با
شعارهای انتخاباتی توانستهاند رای مردم و کرسی
نمایندگان مجلس را به دست آورند .بنابراین واجد
شرایط نمایندگی مجلس به عنوان حافظان منافع
مردم نیســتند .در کمال تاسف ،آنها همچنان به
دنبال چنین شــعارهایی هســتند که نمونه آن،
آتش زدن برجام در صحن مجلس است و حرکت
بسیار سطح پایینی به لحاظ پرستیژی محسوب
میشود».
اقدامات نمایشی حاصل فقدان توان دفاع
منطقی است

عباس عبدی نیز در انتقاد بــه این گونه رفتارها
مطرح کرد« :چنیــن صحنهای را تصور کنیم که
در یک جلسه کارشناســی و تصمیمگیری مث ً
ال
شورای پول و اعتبار ،نمایندگان نهادهای گوناگون
نشســتهاند و میخواهند درباره یک موضوع مهم
پولی ،مثل نرخ سود بانکی ،یا پرداخت و تخصیص
اعتبارات ،بحث و تصمیمگیری کنند .در این میان
دو نفر از اعضای جلســه ،پالکاردی را درآورند و
روی میز پهن کنند که صدها یا حتی هزاران نفر
واقعی یا جعلی آن را امضا کرده و خواهان حذف
ســود بانکی شــده! و انتظار هم داشته باشند که
اعضای شورا عقل خود را زیر پا بگذارند و مطابق
خواست این پالکارد یا ...رأی دهند».
عبــدی افــزود« :خــب ،اگر قــرار اســت بنای
تصمیمگیری در یــک موضوع تخصصی ،اینگونه
عریضههــا و امضا جمع کردن باشــد ،اصوالً چه
نیازی به جمع شــدن افرادی تحت عنوان شورا
یا مجلــس و ...گرفتن حقوقهای کالن اســت؟
اینکارهای نمایشی هنگامی صورت میگیرد که
طرفداران آن نظر ،توان دفاع منطقی از خواســته
خــود یا نقد و رد ایده و طــرح دیگران را ندارند.
از اینرو متوسل به امضاســازی میشوند ،کاری
که هزینه چندان زیــادی ندارد .اقدامی که چند

شرایط جدید افتتاح حساب جاری
در بانکها اعالم شد

امکان افتتاح حســاب جاری بدون دسته چک
(در چارچوب ماده  ۲۱قانون صدور چک) برای
اشــخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که فاقد
شرایط اخذ دسته چک هستند ،فراهم شد.
به گزارش تســنیم ،طبق اعالم بانک مرکزی،
تحقق شــرایط تعیین شــده در دستورالعمل،
بنگاههــای اقتصادی و واحدهــای تولیدی که
خارج از اراده و کنترل خود و به دلیل شــرایط
بیرونی ،دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده
هســتند برای اعطای دســته چک مساعدت
میشود.
"دســتورالعمل حســاب جاری" در یکهزار و
یکصد و چهلمین جلسه شورای پول و اعتبار به
تصویب رسید و طی بخشنامه ای به شبکه بانکی
کشــور ابالغ شد .صرفنظر از اصالح ماده ()18
دستورالعمل یاد شده در ســال  ،1393برخی
مواد آن دســتورالعمل به موجب آرای صادره از
سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اصالح
شد که این تغییرات منجر به بروز برداشتهای
متفــاوت و بعضــاً ظهــور ابهاماتی ناشــی از
ت حقوقی جدید برای شبکه
شکلگیری وضعی 
بانکی و صاحبان حساب سپرده قرض الحسنه
جاری نزد بانکها شــد .از ایــن رو بازنگری در
مقررات افتتاح حساب جاری با توجه به مکاتبات
و بازخوردهای واصله از شــبکه بانکی کشور در
ایــن خصوص و نیز با درنظــر گرفتن وضعیت
حقوقی شکل گرفته ناشی از آرای صادره توسط

دیوان عدالت اداری ،در دستور کار قرار گرفت.
بر این اساس عمده تغییرات و اصالحات صورت
گرفته در مفاد دســتورالعمل حساب جاری ،به
شرح زیر است:
1 -امکان افتتاح حساب جاری بدون دسته چک
(در چارچوب ماده  21قانون صدور چک) برای
اشــخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که فاقد
شرایط اخذ دســته چک بر اساس مفاد مربوط
در این دســتورالعمل و محدودیتهای موجود
میباشند.
2 -امکان مســاعدت و اعطای دســته چک به
مشتری (عمدتاً بنگاههای اقتصادی و واحدهای
تولیدی) که خــارج از اراده و کنترل خود و به
دلیــل شــرایط بیرونی دارای چک برگشــتی
رفع ســوءاثر نشده ،با تحقق شــرایطی که در
دستورالعمل تعیین شده است.
3 -تکلیــف بانکها به ارســال فوری اطالعات
مربوط به گواهینامه عدم پرداخت صادره چک
به سامانههای اطالعاتی بانک مرکزی ،به محض
صدور گواهینامه مزبور و حذف مهلت  10روزه
فعلی.
دســتورالعمل جدید حســاب جاری در قالب
23مــاده و  13تبصره در یک هزار و دویســت
و چهل و هشــتمین جلســه مورخ 13/1397/
شــورای پول و اعتبار به تصویب رســیده و با
ابالغ آن ،بخشنامههای قبلی مغایر در این رابطه
منسوخ و غیرقابل استناد است.

پژویان در این ارتباط تاکید کرد« :در شرایطی که
نفر از نمایندگان مجلس در جلســه یکشــنبه و
هنگام بررســی الیحه مربوط به الحاق به FATF
اقتصاد ما تحت فشار شدید است ،چنین اقداماتی
کردنــد ،نمونه بارزی از توصیه به تعطیلی عقل و
به معنای این است که خودمان از دیگران دعوت
کنیم تا به ســوی ما حمله کنند .به باور من ،در
منتفی کردن مسئولیت نمایندگی و کوشش برای
صحنهسازی جهت پیشبرد اهداف معدودی از آنان
پیش گرفتن سیاستهای مالیم و آرام کنندهای
و گروههای ذینفع در بیرون از مجلس است».
که منجر به پایین آمدن شــأن ما نمیشود ،بهتر
از عملکرد تندی اســت که باعث تحریک افکار
مشکل فقط روحانی است؟!
عمومی جهان نسبت به ما میگردد».
وی در ادامه یادآور شد« :فشار روی مردم است،
آنچه که در این میان مطرح میشــود این است
من نماینده که فشاری را حس نمیکنم ،آخرین
که بــا وجود همه انتقاداتی که به دولت دوازدهم
حقوقــی که دولــت اگر
صورت میگیرد ،آیا ریشه
نتواند پرداخت کند ،قطع
همه مشــکالت کنونی
کردن حقوق من نماینده
کشور مستقیما به شخص
اســت ،اما مردم عادی و
رئیسجمهور برمیگردد
بیشتر صنوف همین االن
و در صــورت کنار رفتن
با مشــکل مواجه هستند
حسن روحانی ،به یکباره
و مــواد اولیه چنــد برابر
ایــران گلســتان خواهد
شده اســت .دلیل اینکه
شــد؟! اگر غیــر از این
است ،چرا و با چه هدفی پژویان :مســلما هر حرکتی که باعث این گونــه اتفاقــات رخ
عدهای کمــر به تخریب شــود جامعه جهانی تحریک شود و میدهــد ،این اســت که
مســائل مربوط به تحریمها تشدید ما فکــر نمیکنیم ،چون
دولت روحانی بستهاند؟!
شــهاب الدین بی مقدار گردد ،بدون شــک در بازار و اقتصاد میخواهیم آدم خودمان
در ارتباط با این مســئله ما موثــر خواهد بود .برخــی افراد را رئیس جمهــور کنیم.
مــردم را بیچــاره کرده
تصریح کــرد« :مردم از
میخواهند تشــدید تحریمها اتفاق
ایم ،امیدواریــم که دنیا
حرکتهای ما میترسند،
ولی واقعیت چیز دیگری بیفتد و مســلم اســت که این گونه این موضوع را درک کند
است .عده ای میخواهند رفتارها خیلی مستقیم و سریع در بازار و بدانــد این عــده اندک
روحانی را تخریب کنند ،داخلی تاثیر میگذارد و به طور نمونه همه مردم ایران نیستند
و متأســفم کــه مجلس
در صورتی که ناخودآگاه منجر به افزایش قیمت ارز میشود
ما چنیــن کاری را کرد.
در حــال زدن ریشــه
امیدوارم که مجلس عاقل
نظام هســتند و با ایجاد
شــود و به تعهدی که دولت امضا کرده و مهلت
ناامیدی و ضعیف نشان دادن دولت ،اهداف خود
گرفته است ،پایبند باشد!»
را پیگیری میکننــد .این رفتارها همه را در فکر
ذخیره کردن ســرمایه انداخته است ،در صورتی
تاثیر مستقیم رفتار نمایندگان بر گرانیها
که اصال دورنمایی از مشــکالت حاد وجود ندارد.
از ســوی دیگر ،جمشــید پژویان دربــاره تاثیر
عدهای که از تحریم نان میخوردند ،میخواهند
اینگونــه رفتارها بر بــازار و گرانی کاالها گفت:
تحریمها بازگردد ،در صورتی که قرار نیست دوباره
«مسلما هر حرکتی که باعث شود جامعه جهانی
تحریمی مانند گذشته بازگردد».
تحریک شود و مسائل مربوط به تحریمها تشدید
نگذاشتند مشکل مراودات بانکی ما حل شود
گردد ،بدون شک در بازار و اقتصاد ما موثر خواهد
بود .برخی افراد میخواهند تشدید تحریمها اتفاق
این عضو کمیســیون اقتصادی افزود« :برای ما
بیفتد و مســلم است که این گونه رفتارها خیلی
تحریمهای ســازمان ملل مهم است که نتوانند
مستقیم و سریع در بازار داخلی تاثیر میگذارد و
کشــتیهای ما را متوقف کننــد ،ما اکنون نفت
به طور نمونه منجر به افزایش قیمت ارز میشود.
خــود را میفروشــیم و کاالهای خــود را صادر
بدون شک بازار تحت تاثیر فضای کلی کشور قرار
میکنیم .اگر این الیحه هم تصویب میشد ،قطعا
دارد و اینگونه مسائل و رفتارها میتواند در بروز
مراودات بانکی ما هم حل میشد و دیگر مشکلی
افزایش قیمتها تاثیرگذار باشد».
نداشتیم .متاسفانه هم اکنون ضرب االجلی که به
در این میان ،شــاید اندکی تأمل بهترین گزینه
ما داده بودند ،گذشــته ،ولی امیدواریم تیم قوی
قبل از هرگونه اظهارنظر یا ارتکاب به فعل باشد.
دیپلماســی بتواند این مشکل را تا حدودی حل
هر چند این امر مشــروط به داشتن حس تعهد
کنــد و امیدواریم مجلســیها هم کمی عاقل تر
نسبت به آینده مردم و سرزمینمان است.
شوند که زودتر این الیحه تصویب شود».

افزایش  10درصدی صادرات نفت ایران
به هند

آمارهــای نفتی نشــان میدهد کــه الاقل در
ماه گذشــته میــادی و با وجــود تهدیدهای
آمریــکا ،خرید نفت هند از ایران افزایش خوبی
داشــته اســت .مطابق دادههای منابع صنعتی
و کشــتیرانی ،با وجود تهدید تحریمهای تازه
آمریــکا ،واردات روزانه نفت هند از ایران در ماه
میبه  705هزار بشکه رسید که باالترین سطح
از سال  2016به شمار میرود.
بــه گزارش اتاق تهران ،از ماه ژوئن واردات نفت
ممکن بود بــه علت خودداری دو پاالیشــگاه
بزرگ هند از خرید نفت ایران به واســطه فشار
تحریمهــای آمریکا کاهش پیــدا کند .این دو
پاالیشــگاه مجموعا  35درصد ظرفیت پاالیش
نفت هند با حدود پنج میلیون بشکه در روز را
در اختیار دارند.
ایــن در حالــی اســت کــه طــی مــاه می،
رئیسجمهــوری آمریــکا تهدیــد کــرد که
تحریمهای تازهای علیه صنعت نفت ایران و برای
محدود کردن صــادرات آن وضع میکند و به
همین دلیل احتمال میرفت پاالیشگاههای هند
خرید نفت از ایران را کاهش دهند .با این حال
بر اساس گزارشهای تازه منتشر شده ،واردات
نفت هند از ایران طی ماه می10.2درصد نسبت
به ماه قبل بیشــتر شــده و بیش از  45درصد
نیز نســبت به مدت مشابه سال  2017افزایش
داشته است.
میــزان صــادرات نفت ایــران طی مــاه می

به 2.7میلیون بشــکه در روز رســیده که یک
رکــورد از زمان برداشــته شــدن تحریمها به
شمار میرود .گفتنی اســت ،هند واردات نفت
از ایران را در ســال مالــی  2017و  2018نیز
در پی یک اختالف بر ســر سرمایه گذاری در
یک حوزه گازی کاهش داده بود .از سوی دیگر،
در حالی که هند برنامهای برای کاهش واردات
نفت از ایران داشــت با موافقــت ایران به دادن
تخفیفهای حمل و نقل دریایی این برنامه کنار
گذاشته شد.
هند به عنوان سومین واردکننده و مصرفکننده
نفت در جهان ،پس از چین دومین واردکننده
نفت از ایران به شــمار مــیرود .منابع خبری
گزارش دادند شــرکت هندی نایــارا انرژی که
لوکاویل روسیه سهام عمدهای در آن دارد قصد
داشــت از ماه جاری خرید نفت ایران را کاهش
میدهد اما در حال حاضر این شــرکت روزانه
 200هزار بشکه نفت از ایران خریداری میکند.
ایران پس از عراق و عربستان سعودی ،سومین
تامینکننده بزرگ نفت هند است .هند در ماه
میسال جاری روزانه  4.34میلیون بشکه نفت
خام وارد کرده که نســبت به مدت مشابه سال
گذشته 2.8 ،درصد رشد داشته است .طی پنج
ماه نخست سال جاری میالدی هند  3.5میلیون
بشــکه در روز نفت از ایــران خریداری کرد که
 6.5درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته
افزایش را نشان میدهد.
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بررسی گرانیهای اخیر در دستور کار هفته آینده مجلس
در حالی نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس از گرانیهای اخیر برخی کاالها انتقاد کرد
که رئیس مجلس در پاسخ از برگزاری جلسه در هفته آینده برای بررسی این موضوع خبر داد.
به گزارش خانه ملت ،سید تقی کبیری در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس گفت :با توجه
به وضعیت اخیر گرانی برخی از کاالها از جمله خودرو ضرورت دارد مجلس در جلسه علنی یا
غیرعلنی این موضوع را بررسی کند.

خبر
جهانگیری ابالغ کرد

مهلت دو ساله
به بدهکاران زلزله کرمانشاه

معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران
درباره امهال دو ساله اصل تسهیالت اخذ شده
زلزله زدگان شش شهر استان کرمانشاه را ابالغ
کرد .به گزارش ایبِنا ،در بخشی از این ابالغیه
خطاب به وزارتخانههای کشور ،جهاد کشاورزی،
امور اقتصادی و دارایی ،راه و شهرسازی ،سازمان
برنامه و بودجه و بانک مرکزی آمده است :اصل
تسهیالت اخذ شــده (قبل از زلزله) خسارت
دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه به مدت
دوسال در شهرهای اسالم آباد غرب ،گیالنغرب،
قصرشیرین ،سرپل ذهاب ،ثالث باباجانی و پاوه
امهال میشود.

درآمد ۹۵۰۰میلیارد تومانی
دولت از افزایش نرخ ارز

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه،
بنا به گزارش نهادهای نظارتی در پایان ســال
 ۹۶دولت حدود  ۹۵۰۰میلیارد تومان از افزایش
قیمت ارز منتفع شــده است ،گفت :نمیشود
دولت را مقصر افزایش قیمت ارز دانســت اما
این افزایش درآمد در بودجه جاری صرف شده
اســت .محمد حســینی گفت :از نوسانات ارز
9هزار و  500میلیارد درآمد مازاد ایجاد شد که
با توجه به اینکه ارز در ید و اختیار دولت بوده
و با قیمت باالتر فروخته شده باید در سرجمع
درآمدهای نفتی طبقه بندی میشد؛ اما دولت
آن را در ردیــف درآمد متفرقه طبقه بندی و
استفاده کرده است .وی با بیان اینکه ،بر اساس
گزارش نهادهای نظارتی در پایان سال  96دولت
حدود  9500میلیارد تومان از افزایش قیمت
ارز منتفع شده است ،گفت :نمیشود دولت را
مقصر افزایش قیمت ارز دانست اما به هر حال
این افزایش درآمــد در بودجه جاری و جبران
هزینهها صرف شده است .به گزارش تسنیم،
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:
نرخ تسعیر ارز در بودجه سال قبل 3500تومان
ذکر شده بود ،هر چقدر دولت و بانک مرکزی
در مقاطع مختلــف ارز را با نرخ باالتری تحت
عنوان ارز مداخله ای یا مبادله ای فروخته باشند
درآمد بیشــتری کسب کرده اند .در نهایت در
پایان ســال  96و همزمان با اوج بحران ارزی
اخیر ،دولت توانست  9.5هزار میلیارد تومان از
محل افزایش قیمت ارز منتفع شود.

تشکیلکارگروهتهیه
محتوای بیمهای کتب درسی

ب ه منظــور برنامهریــزی الزم بــرای آموزش
نظاممنــد مفاهیم بیمه در مدارس کشــور به
صورت گســترده ،کارگروه تهیه محتوای بیمه
ای کتب درســی در اداره کل روابط عمومی و
امور بینالملل بیمه مرکزی تشــکیل شد .به
گزارش بیمه مرکزی ،عبدالناصر همتی با تأکید
بر اهمیت شناخت اصول اولیه فراگیری مفاهیم
بیمه ای و آشــنایی با قابلیتها و ظرفیتهای
صنعت بیمه از پایه دبستان ،اظهار داشت :اگر
آموزش بیمه را از مقاطع ابتدایی آغاز کنیم در
آینده شاهد افزایش ضریب نفوذ بیمه و در نهایت
رفاه اجتماعی پایدار خواهیم بود .رئیس کل بیمه
مرکزی با ابراز خرســندی از حمایت مجموعه
آموزش و پــرورش و اداره کل دفتر پژوهش و
برنامه ریزی تالیف کتب درســی در خصوص
گنجاندن مطالب بیمه ای در کتب درسی ،گفت:
بی تردید درج مطالب بیمه ای در کتب درسی
نه تنها نســل نوجوان و جوان ،بلکه معلمان و
خانوادهها را نیز با مفاهیم بیمه ای آشنا میکند.
بنابراین گزارش مقرر شد ،کارگروه مذکور نسبت
به تهیه مطالب بیمه ای برای کتابهای شاخه
نظری ،فنی و حرفه ای و کار و دانش اقدام کند.

اینفوگرافی

خبر

تاثیرتحریمهایآمریکا
بر قراردادهای سوآپ گازی ایران

تصمیم دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا
مبنــی بر خارج شــدن از برجام و بازگشــت
تحریمهــای ثانویه علیه شــرکتهای طرف
همــکاری با ایران ،آینده قراردادهای ســوآپ
گازی ایران با کشورهای مختلف را نیز با تردید
مواجه کرده است.
به دنبال تصمیم دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
آمریکا مبنی بر خارج شدن از برجام و بازگشت
تحریمهــای ثانویه علیه شــرکتهای طرف
همکاری با ایران ،شرکتهای خارجی ممکن
است به دلیل فعالیت در ایران دسترسی خود به
نظام بانکی آمریکا را از دست بدهند و این بدان
معناست که آنها دیگر قادر به استفاده از دالر در
معامالت بین المللی خود نخواهند بود.
این تحریمها ،آینده قراردادهای سوآپ گازی
ایران با کشــورهای مختلف از ترکمنســتان
تا گرجســتان و پاکســتان را نیز بــا تردید
مواجه میســازد .ایران طی سالهای گذشته
قراردادهای سوآپ گازی دوجانبه با آذربایجان
منعقد نموده است .اما آذربایجان مورد خاصی
اســت که دولت آمریکا تمایل به وضع تحریم
در آن مورد را ندارد ،در حالی که پاکســتان و
به ویژه گرجســتان موارد ویژه ای محســوب
نمیشوند و ممکن است از تحریمهای جدید
آمریکا تاثیر بپذیرند .این از آن جهت است که
منطقه خودمختار نخجوان آذربایجان در میان
ایران و ارمنستان قرار گرفته و تنها چند کیلومتر
با ترکیه مرز مشترک دارد و گزینه دیگری برای
تامین گاز جز ایران ندارد.
در سال  ،2005آذربایجان موافقتنامهای برای
تامین گاز نخجوان با ایــران منعقد نمود .در
سال  ،2005آذربایجان در عوض گاز دریافتی
از ایران ،شروع به صادرات مقادیر کمی گاز به
این کشور کرد که به مصرف استانهای شمال
غربی این کشور میرسید .این مبادالت تجاری
تا به امروز پابرجا بوده اســت .در سال ،2007
ایران شــروع به ارسال گاز به ارمنستان نمود.
گرجستان نیز از اواخر سال  2008صادرات برق
تولید شده از انرژیهای هیدروکربنی به ایران از
طریق شبکه برق ارمنستان را آغاز نمود.
ایران اکنون پیشنهاد کرده که گرجستان گاز
ایران را از طریق ارمنســتان به عنوان سوآپ
گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بپذیرد .این
ساز و کار عمال موجب ایجاد یک تجارت گازی
بین ترکمنستان و گرجستان خواهد شد و با
به خطر انداختن خط لوله گاز ترانس کاسپین
به ترکیه لطمه خواهد زد .از سوی دیگر پروژه
ترانس کاسپین یک پروژه مورد توجه اتحادیه
اروپا نیز هست که قرار است در سال  2021به
بهره برداری برسد.
طی پنج سال گذشته ،همکاریهای گرجستان
بــا ایران در حوزه انرژی افزایش یافته اســت،
اما اکنون شــرکتهای گرجی باید راهی برای
خروج از بازار ایــران بیابند .در غیر اینصورت
شرکتهای گرجی و بانکهای مهم گرجستان
ممکن اســت گرفتار تحریمهای دولت آمریکا
شوند.
از سوی دیگر پیشــنهاد ایران به ترکمنستان
برای ســوآپ گاز ارســالی اش به ایران با گاز
ارســالی ایران به پاکستان نیز چشم انداز خط
لوله انتقال گاز ترکمنســتان -افغانســتان-
پاکستان -هند (تاپی) را تهدید میکند .اما آن
بخش از خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان
که در خاک پاکستان واقع شده احداث نشده و
از این رو ،این ســاز و کار سوآپ در کوتاه مدت
قابل اجرا نیست.
به گزارش تسنیم ،همچنین نباید فراموش کرد
که ســوآپ گاز به گرجستان ،از نظر سیاسی
برای تفلیس خطرناک است و گرجستان تاب
تحمل تنشهای سیاسی اینچنینی را ندارد.

