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قدردانی از قوه قضائیه

نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان قوه قضائیه از اهم مســائل قضایی بوده
که توسط مقامات ذیصالح قضایی وفق قانون از سالها پیش تاکنون صورت
گرفته و در این میان قضات ناشایست و ناالیقی که به دور از چشمان تیزبین
مسئوالن نظارتی و حفاظتی و بازرسان توانستهاند همچون زالو بر دستگاه
قضایی چســبیده و با لکهدار نمودن عملکرد قضات شریف و پاکدامن قوه
قضائیه،عملکرددستگاهقضاییراخدشهدارنمایند،دراینمیانبارهابنیانگذار
فقید جمهوری اسالمیحضرت امام (ره) و رهبری معظم انقالب اسالمیاز
مردم خواستهاند با عملکرد خالف قانون و ناصحیح قضات که موجب وهن
اسالم و  ...گردیدهاند برخورد کرده و رفتار سوء و خالف آنان را گزارش نمایند.
خوشبختانه از بدو تاسیس جمهوری اسالمیتاکنون بیش از دهها شکایت از
عملکرد خالف قضات به دادسراها و دادگاههای انتظامیقضات و بازرسیها و
حفاظت اطالعات قوه قضائیه که اعتبار و شأن و مقام قضایی که دست در جان
و مال و ناموس مردم داشته صورت گرفته و بیش از دهها قاضی متخلف برکنار
و مجازات گریدهاند که جای تقدیر و تشــکر را داشته ،اما حرکت و عملکرد
آغازین قوه قضائیــه اکنون در معرفی باصطالح قضات خاطی ،اقدامیبهجا
و شایســته و درخور توجه بوده که اکنون بر همگان آشکار گشته که نظام
جمهوری اسالمیدر برخورد با خاطیان متخلف در هر رده و مقامیحتی در
دستگاه قضایی مماشات ننموده و هیچگونه خط قرمزی جز اجرای عدالت
نداشته .معرفی دو قاضی متخلف سلب صالحیت شده از سوی سخنگوی
محترم قوه قضائیه به نامهای :محمود سعادت فرزند حسنعلی رئیس شعبه
 105دادگاه کیفری اصفهان به جرم فســاد اخالقی و مجید شکاری فرزند
خســرو رئیس شعبه  1024دادگاه کیفری دو تهران به جرم گرفتن رشوه،
بارقهای از امید در دل دردمندان و دلسوزان نظام اسالمیو قوه قضائیه عدل
علی علیهالسالم به وجود آورده و امید آن است که با استمرار این اقدام زیبای
قوه قضائیه و اعالم خاطیان و معرفی آنان به جامعه ،حداالمکان چهره قضات
خاطی بدون قرار دادن پوشش از طریق رسانههای گروهی و مطبوعات جهت
آشنایی بیشتر مردم با آنان و در صورت داشتن شکایات مردمیاز جانب افرادی
کــه به نحوی مــورد تعدی و ظلم قرار گرفته و امــکان حضور آنان جهت
تظلم خواهی در محلی و شعبه و دادگاهی که از سوی آن قوه محترم اعالم گردد
تا موجبات اجرای عدالت و برقراری قسط و عدل را فراهم نموده و از سویی با این
اقدام و کار موجبات ارج نهادن به ارزش کار قضات شریف و پاکدامن که تعداد
آنان به فرموده رهبر معظم انقالب اسالمیکم نبوده به وجود آید.
ابراهیمایرانپور-مبارکه

گزارش

درجلسهکمیسیونتوسعهبازرگانیبنیادامیدایرانیانمطرحشد؛

اصالح ساختار ،شفافسازی و برنامهریزی
راهکار عبور از معضالت اقتصاد

آفتاب یــزد -گروه گزارش :رئیس کمیســیون توســعه بازرگانی
بنیاد امید ایرانیــان ،گفت :راهکار عبور از معضــات کنونی اقتصادی
کشــور  ،اصالح ساختار و شــفاف سازی اقتصادیســت .محمدصادق
مشــایخ افزود :افزایش افســار گســیخته نرخ دالر ،در شرایط کنونی،
آســیب جدی به شــبکه تجاری و اقتصــادی کشــور وارد آورده و از
آن مهمتــر  ،تــورم مزمــن حاصل از آن ،معیشــت مردم را بشــدت
در تنگنا قرار داده اســت ،لذا دولت هر چه ســریعتر میبایست با اتخاذ
تصمیمات کارشناســی و راهبردی ،نبض بازار ارز را در اختیار گرفته و
در مقابل ســوداگران و ســودجویان اقتصادی  ،با اجرای سیاستهای
سختگیرانه ارزی بایستد و از سوی دیگر قوه قضائیه ،قویا با متخلفین بازار
ارز و یاغیان اقتصادی برخورد نماید .در ادامه فیروزه خلعتبری گفت :باید
دستاندرکاران اقتصادی کشور ،ابتدا ریشه مشکالت اقتصادی کشور را
بیابند و سپس به تصمیمگیری جهت رفع مشکل بپردازند .متاسفانه هنوز
مســئوالن اقتصادی کشور در کنترل تورم عاجزند.در حال حاضر کشور
دچار رکود تورمیمزمن اســت  .جهت افزایش بهرهوری و رفع مشکالت
اقتصــادی ،باید بیماریهای اقتصادی کشــور را درمان کنیم و یکی از
مهمترین بیماریهای اقتصادی کشور ،رکود تورمیمزمن است .در این
شرایط اتخاذ تصمیماتی همچون پرداخت یارانه و دهکبندی پاسخگو
نیست و با این تصمیمات به جایی نمیرسیم.
عضو گروه شاخص ســنجی و آیندهپژوهی مرکز تحقیقات استراتژیک
مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد  :اتکا به نفت یکی از بزرگترین
اشتباهات عیان کشور ماست .اخیرا بلومبرگ اعالم کرد :قبل از آنکه نفت
تمام بشــود ،تقاضا برای نفت پایــان خوهد یافت .دقت کنیم در صنایع
پتروشــیمینیاز به نفت ،بخصوص از سال  ۲۰۱۶به بعد کم شده است،
لذا برنامهها و بودجه بندی اقتصادی کشور را به مرور میبایست ،مستقل
از نفت نمود .سید محمدهاشمیاصفهانی گفت :همانطور که عنوان شد،
در حال حاضر بشدت نیازمند اصالح ساختار در کشور هستیم  ،اصالح
ساختار یک ترم است ،اصالح ساختار بدون اصالح رفتار میسر نمیشود.
با تحکم نمیشود برنامهها را پیش برد بلکه ،به عقب میرویم .میبایست
از اقدامات علمیو صحیح پیشــینیان استفاده کنیم ،تعصب را باید کنار
گذاشت .مشاور اسبق وزیر نفت گفت  :میبایست المانهای حکمرانی خوب
را در برنامهها پررنگتر کنیم و اشتباهات را به کلی کنار بگذاریم.
حسین ابویی مهریزی گفت :باید شفافسازی اقتصادی سرلوحه برنامهها
قرار گیرد ،اصالح ساختار با شفاف سازی اقتصادی شکل میگیرد .مشاور
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد  :بیماری هلندی در اقتصاد کشور
را فقط از راه اصالح ساختار اقتصادی میتوان درمان کرد.در حال حاضر
حدود  10میلیون نفر در کشور از گران شدن دالر سود میبرند و هفتاد
میلیون نفر باقیمانده در کشور به شدت متضرر میشوند  ،لذا باید ضمن
برخورد شدید قانونی با محتکران کاال و سودجویانی اقتصادی ،شرایط را
برای کاهش شــدید نرخ ارز و کاهش تورم  ،با اتخاذ سیاستهای صحیح
اقتصادی مهیا نموده و رفاه عمومیرا به جامعه بازگردانیم .غالمرضا طالقانی
گفت :سازمانها و نهادها باید به درستی به وظایف قانونی خود بپردازند و در
وظایف قانونی یکدیگر مداخله نکنند ،اما هماهنگ کار کردن و همکاری با
یکدیگر بویژه در شرایط کنونی الزامیست .استاد دانشکده مدیریت دانشگاه
تهران افزود  :با توجه به بحرانهای شــدیدی که در حوزه اقتصاد و بویژه
معیشت مردم حادث است  ،الزم است از مریتوکراتها در اصالح ساختار
اقتصادی کشور استفاده کرد و به جد باید با برنامه ریزی دقیق و تخصص
محور  ،فضای اقتصاد پویا و ســالم را مهیا کرده و عرصه را بر متخلفین
اقتصادی تنگ نمود.
سید کاظم دوست حسینی گفت  :در بحث اصالح ساختار  ،باید با تعریف
صحیح از آن  ،اقدام به اصالح نماییم.باید روی بلوغ اجتماعی و مســئله
فرهنگ در کشور  ،در این راستا سرمایه گذاری متمرکز صورت بگیرد.
مشاور بانک توسعه صادرات ایران افزود  :نباید اجازه دهیم خواسته خارجیها
که عدم استفاده از نظر نخبگان در تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای کشور
اســت  ،جامه عمل به خود بپوشاند.قویا میبایســت از صاحبنظران و
متخصصان اقتصادی و مدیریتی در شرایط کنونی استفاده شود.
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اقتصادی

اعالم موافقت آمریکا با معافیت برخی کشورها از جمله هند برای خرید نفت ایران

سرنوشت درآمد نفتی پس از  13آبان
سیروس سازدار:
گرچه تحریمهای جدید
میتوان تأثیرگذار باشند اما
دولتها و شرکتها به دنبال
منافع خودشان و به عبارتی
نفت ارزان هستند
حتــی در دوره تحریــم (  13آبان به بعد)
داللها و واســطهها نفت ایــران را خریداری
خواهند کرد و به دولتها و شرکتها خواهند
فروخت
اگر مدیریت صحیح اعمال شــود و دست
رانتخوارانقطعشودمیتوانحتیدوونیممیلیون
بشکه نفت را در دوران تحریم مطلق از طریق
واسطهها و با تخفیف مناسب به فروش رساند
آفتاب یزد -گروه اقتصادی :وزیــر خارجه آمریکا با
ســفر به هند تالش کرد مقامات دهلینو را متقاعد کند
کــه خرید نفت از ایــران را به صفر برســانند ،اما ظاهرا
هندیها مقاومت کرده و خواستار اعمال برخی معافیتها
در خصوص خرید نفت از ایران هســتند که این موضع
هندیها با انعطاف آمریکاییها همراه شده است.
این در حالی است که قرار است حلقه تحریم خرید نفت
از ایران تا  13آبان کامل شود و از این تاریخ به بعد ایاالت
متحده از همه کشــورهایی که مایل بــه ادامه تجارت با
آمریکا هستند خواســته از خرید نفت از ایران خودداری
کنند .پیشتــر و درهفتم خرداد  97ظریف به هند رفته
و با وزیر خارجه این کشــور دیدار کرده بود« .سوشــما
ســوآراج» وزیر زن هندی پیش از دیدارش با ظریف طی
اظهاراتی گفت که کشــورش تنها از تحریمهای سازمان
ملل متحد علیه ایران پیروی میکند و تحریمهای آمریکا
یا کشورهای دیگر علیه تهران را اجرا نخواهد کرد.
ایــن اظهارات بارقههای امید را در دل مســئوالن ایرانی
ایجاد کرد .ایران تشــویق شد که مشوقهای فروش نفت
خود را بیشتر کند که ال اقل برای هند و چین میتوانست
وسوسه کننده باشد.
اما این مشوقها چیست که برای هندیها وسوسه کننده
اســت؟ در یک کالم ،این امتیاز وجود دارد :نفت را ببرید
هر موقع خواستید پولش را بدهید ،یا چند ماه بعد تسویه
کنید! حتی گزینه حمل رایگان تا مقصد و بیمه مجانی
از جمله امتیازاتی اســت که ایران حاضر شده به هند و
چین بدهد تا این کشــورها خریــد نفت خود را از ایران
قطع نکنند.
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امتیازاتی که ایران میدهد

آنچه از واقعیت بازار فروش نفت ایران بدست میآید این
اســت که هماکنون ایران با نفتکشهای خود و بصورت
رایگان ،نفت فروخته شده به هند و چین را حمل میکند،
اما بهرغم این مزیت ،باز هم بیشــتر مشتریان آسیایی از
تــرس تحریمهای آمریکا ترجیــح میدهند خرید نفت
از ایــران را کاهــش دهند .رویترز دوشــنبه هفته قبل
( ۱۲شهریور) به نقل از منابع مطلع گزارش داد ،به دنبال قطع
همکاری شرکت کشتیرانی هند با ایران به دلیل نگرانی
از تحریمهای آمریکا ،دولت هند به پاالیشگاههای دولتی
این کشور اجازه داده اســت تا با استفاده از نفتکشها و
بیمههای ایرانی به خرید نفت از ایران ادامه دهند.
این سرســختی خانم وزیــر هندی ظاهرا جــواب داده
بهطوریکــه مایک پمپئو که همراه با جیم متیس وزیر
دفــاع آمریکا بــرای گفتوگو با همتایــان هندی خود
به دهلینو رفته بود پنجشــنبه هفته قبل  15شــهریور
ماه اعالم کرد :واشــنگتن ممکن اســت در مورد برخی
از خریداران نفت ایران از جمله هند اســتثنا قایل شود
ولی این کشــورها بعد از شروع تحریمهای نفتی باید به

مرور واردات نفت از ایران را متوقف کنند .اظهارات پمپئو
دربرگیرنده این واقعیت اســت که آمریکا با اعمال برخی
معافیتها به مشــتریان نفت ایران البته به صورت موقت
موافقت کرده است او البته به این موضوع اشاره کرده که
" برای برخــی از خریداران نفت ایران قطع واردات از آن
کشور ممکن است کمیطول بکشد" که به نظر میرسد
منظــور او این بوده که آمریکا حاضر اســت در قبال این
دســت از مشتریان کمیانعطاف و بردباری به خرج دهد.
سرســختی هندیها ظاهرا جواب داده و آمریکا را وادار
کرده که ال اقل با هندیها کنار بیایند .پمپئو گفت« :ما
استثناها را در موارد ضروری در نظر خواهیم گرفت ولی
انتظار ما این است که خرید نفت از ایران به صفر برسد ،در
غیر این صورت مجازات تحریمها شامل حال آنها خواهد
شــد .بنابراین ما با هند همکاری خواهیــم کرد ،تا آنها
به مرور از این وضعیت جدا شوند.

>

آیا فقط هند معافیت میخواهد؟

آنگونه که شــواهد و اظهارنظرهای مقامــات آمریکایی
نشــان میدهد این تنها هند نیست که خواهان استفاده
از معافیتهای فروش نفت به ایران است .مقامات وزارت
خارجه آمریکا گفتهاند درخواســت شــماری از کشورها
برای بهرهمندی از معافیتها را بررســی میکند اما قول
حتمیداده نشــده که با همه درخواستها موافقت شود.
امــا در این میــان برایان هوک مدیر سیاســتگذاری
وزارت خارجه آمریکا از پمپئو سرســخت تر است .او که
به تازگی در راس نهاد جدیدی بهنام " گروه اقدام ایران"
قرار گرفته ،گفته قصــد اعطای پروانه یا معافیت نداریم،
چراکه این کار اساســا فشار علیه ایران را تقلیل میدهد.
این اظهارات او در پاســخ به درخواســتهای چینیها و
ترکها صورت گرفت که خواســتار برخــورداری از امتیاز
معافیت شده بودند .در این میان ژاپن و کره جنوبی بیش
از دیگر مشتریان آسیایی ایران مایل به همکاری کامل با
آمریکاییها هستند .این دو کشور قول قطع واردات کامل
از ایران تا  13آبان ماه را داده اند.

>

دلیل موافقت آمریکا با برخی  معافیتها

آمریکاییها که پیشتر سرســختی قابل مالحظهای در
قبال اعمال معافیت برای خریدران نفت ایران داشــتند
اکنون به این نتیجه رسیدهاند که بعضی کشورها با وجود
مکانیزمهای مجانی ایران بد عادت شــدهاند و برایشــان
ســخت اســت که به اصطالح از نفت ایران چشمپوشی
کنند؛ به همیــن دلیل فعال با برخی معافیتها همراهی
میکنند تا به تدریج این کشورها هم بتوانند با بقیه همراه
شوند.
یــک مقام آمریکایی قبال به رویترز گفته بود :ما بســیار
خشنود خواهیم شد که این کشورها به جای نفت ایران،
نفت آمریکا را خریداری کنند.

> تفاوت تحریمهای دوره احمدی نژاد
با تحریمهای فعلی

تحریمهای نفتی در دوره احمدی نژاد چندان به چشــم
نمیآمد گرچه توانســت پسلرزههای خــود را به علت
مدیریــت غلط اقتصادی از جملــه جهش قیمت ارز و
افزایش تورم داشــته باشــد اما تحریمهای اعمال شده
فعلی به گونهای اســت که منطق آن به صفر رســاندن
فروش نفت ایران است .دولت اوباما در دوران تحریمهای
قبلی ( زمان احمدی نژاد) از خریداران نفت خواسته بود
واردات نفت ایران را هــر  ۱۸۰روز به میزان  ۲۰درصد
کاهش دهند؛ امــا وزارت خارجه آمریکا در دوره ترامپ
این بار تاکید کرد خریداران نفت ایران باید خریدشــان
را با هدف رســاندن به صفر تا چهارم نوامبر ( ۱۳آبان)
کاهش دهنــد .آمریکا حتی اعالم کــرد که این مهلت
ت خود
 ۱۸۰روزه داده شده تا خریداران نفت ایران ،واردا 
را به طور کلی متوقف کنند.
در دورههای قبلی تحریم از جمله در دوره احمدی نژاد،
دولت آمریکا با ایجاد محدودیتهای بانکی و ســوئیفت
اجازه واریز یا برداشــت پول حاصل از فروش نفت را به
ایــران نمیداد و این موضوع مشــکالت زیادی را ایجاد
کرده بود .بانکها به شدت در تیررس وزارت خزانهداری
آمریــکا بودند و هرگونه مراودهای میتوانســت جریمه
نقدی ســنگین به همراه داشته باشــد .به همین خاطر
بیشتر کشــورها در قبال خرید نفت ایران ،کاالهایی از
جمله پشــم ،چوب ،چای یا گوشت میدادند چون قادر
به تســویه نقدی با ایران نبودند .همچنین شرکتهای
بیمهگر کشتیهای نفتکش مورد تحریم واقع میشدند
که این امر موجب میشــد با وجــودی که منعی برای
فروش نفت ایران نبود امــا ابزارهای الزم برای فروش
عمال وجود نداشــته باشــد .تحریمهای نفتی ایران در
دوران دموکراتهای آمریکایــی ابزاری بودند یعنی قطع
دسترســی به ابزارهایی که هــدف را محقق میکنند.
این موضوع موجب شــد تا بابک زنجانیها با ماموریت
مشــخص ظهور کنند و با خرید و ایجاد بانکها و کسب
دیگر تابعیتها مشکل تا حدی برطرف شود.

>

آخرین آمار واردات نفت هند از ایران

آمارها نشان میدهد واردات نفت هند از ایران در چند ماه
اخیر  ۵۶درصد نســبت به مدت مشــابه سال گذشته
افزایش داشته است .بررسی رهگیری نفتکشها نشان داد
هند در ماه گذشــته حدود  ۵۲۳هزار بشکه در روز نفت
از ایران وارد کرده اســت که  ۵۶درصد نسبت به آگوست
سال  ۲۰۱۷رشد داشت .در حال حاضر واردات نفت هند
از ایران  43درصد رشد را نشان میدهد .شرکت "ایندین
اویل" که بزرگترین پاالیشــگاه هند است ،حدود چهار
میلیون بشــکه نفت ایران را در ماه آگوست وارد کرد که

معادل حدود  ۱۳۴هزار بشکه در روز بود .شرکت "بهارات
پترولیــوم" حدود  ۱۳۱هزار بشــکه در روز نفت ایران را
در ماه آگوســت دریافت کرد .شــرکتهای "ریالینس
اینداستریز" و "هندوستان پترولیوم" در ماه آگوست نفت
ایران را خریداری نکردند در حالی که آمار ماهانه شرکت
پاالیشــگاه و پتروشــیمیمانگالور و "نایارا انرژی" تغییر
چندانی نداشت و به ترتیب حدود  ۱۲۰هزار و  ۱۳۸هزار
بشکه در روز بود.

>

صفر مطلق غیرممکن است

کارشناسان معتقدند امکان به صفر رساندن مطلق در آمد
نفتی ایران وجود ندارد چرا که راهکارهایی وجود دارد که
این امکان را غیر ممکن میکند.
ســیروس سازدارکارشــناس انرژی در این خصوص به
خبرنگار آفتاب یزد میگویــد :گرچه تحریمهای جدید
میتواند تأثیرگذار باشــند اما دولتها و شرکتها دنبال
منافع خودشان و به عبارتی نفت ارزان هستند.
وی افزود :حتی در دوره تحریم (  13آبان به بعد) داللها
و واســطهها نفت ایران را خریــداری خواهند کرد و به
دولتها و شرکتها خواهند فروخت .سازدار یادآور شد:
اگر مدیریت صحیح اعمال شود و دست رانتخواران قطع
شــود میتوان حتی دو و نیم میلیون بشــکه نفت را در
دوران تحریم مطلق از طریق واسطهها و با تخفیف مناسب
به فروش رساند.سازدار افزود :تحریمهای جدید نفتی تاثیر
اساسی منفی بر درآمد نفتی کشور نخواهد داشت گرچه
میتواند مشکالتی ایجاد کند که این مشکالت با مدیریت
صحیح قابل حل است .به گفته این کارشناس ،مدیریت
تحریمها با اقدامات فداکارانه و راهبردهای عقالنی مدیران
میتواند نتیجه مطلوب بهمراه داشته باشد و شدت تاثیر
تحریمها را کم کند.

>

درآمد نفتی ایران بعد تحریمها

از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در سال  92درآمد
نفتی ایران متفاوت بوده است .سال  92بالغ بر  41میلیارد
و  610میلیون دالر .ســال  93معادل  42میلیارد و 353
میلیون دالر و سال  94این درآمد  24میلیارد دالر بود.
در ســال  95چهل و نه میلیارد دالر و در سال  96پنجاه
میلیارد دالر .در حال حاضر آمریکا پس از دیپلماســی
اخیر نفتی در هند و با وعده همراهی با برخی معافیتهای
کوتاهمدت در تالش است واردات نفت از ایران را به صفر
برساند که در بدبینانه ترین حالت اگر با اعمال تحریمها
همین در آمد فعلی هشــتاد درصــد کاهش یابد و صفر
مورد نظر آمریکا محقق نشــود ،ایــران میتواند بر روی
در آمد ساالنه  10تا  12میلیارد دالر حاصل از فروش نفت
با ترفندهای خاص و مشتریان معاف شده ،به شرط قدرت
انتقال پول ،کسب در آمد داشته باشد.

