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چهارشنبه  26اردیبهشت 1397

{اقتصاد}

چرتکه

بازی نفتی آمریکا بر سر هیچ

زور ترامپ در تحریم انرژی ایران چه قدر است؟

بخش اقتصاد -صنعت نفت پیشرو در درآمد زایی اقتصاد کشور است بنابراین بیشتر
غرض های کشورهای بیگانه به آن معطوف می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،خروج آمریکا از برجام یکی از مهمترین خبرهایی بود
که هفته گذشته در مجامع بین المللی منتشر شد؛ بنا بر تحلیل خبرگزاری های خارجی
مهم ترین هدف این اقدام ترامپ رئیس جمهور آمریکا ،ضربه زدن به اقتصاد ایران است.
از آنجاییکه صنعت نفت پیشرو در درآمد زایی اقتصاد کشورمان است ،بیشتر تحلیل
ها ،نگاه ها و غرض های کشورهای بیگانه بر روی آن معطوف می شود به طوریکه با
تهدیدهای ترامپ (فرصت  180روزه برای خروج از قراردادهای نفتی با ایران) پیش
بینی می شود که اولین قدم شرکای تجاری آمریکا در اروپا و منطقه ،دوری از منافع
مشترکشان با ایران باشد که البته نکته مهم این فلسفه به میزان مراودات
ایران با گروه  5+1بر می گردد؛ آیا عقب گرد شرکای تجاری آمریکا
تاثیری در صنعت نفت کشورمان خواهد داشت؟ آیا بزرگترین مشتریان
نفت و انرژی ایران کشورهای اروپایی یا آمریکایی هستند؟
در این گزارش سعی شده تا با بررسی نظرات کارشناسان به اینگونه
سواالت پاسخ داده شود که در ادامه می خوانید.
متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه نفتی ایران فقط شرکای آمریکا
نیستند
سید محمد علی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک درباره تهدید
 180روزه ترامپ مبنی بر خروج شرکتهای سرمایهگذار در حوزه نفت
ایران و محدودیت فروش نفت اظهار کرد :اکنون شرایط تحریمهای
اعمال شده با تحریمهای قبلی متفاوت است چرا که تحریمهای قبل
در سطح گستردهتری علیه ایران اعمال شد و بندهایی از سازمان ملل
در آن وجود داشت از اینرو استدالل کشورها از آن تحریمها به علت
وجود قطعنام ه سازمان ملل شرایطی را فراهم کرده بود که نسبت به
آن پایبند بودند.
وی ادامه داد :اکنون تنها آمریکا به اعمال تحریم علیه ایران پرداخته
است بنابراین هیچ ابعاد گستردهای در این موضوع ایران را در بر
نمیگیرد 5 .کشور طرف برجام از جمله کشورهای اروپایی ،چین و
روسیه اعالم کردهاند که با آمریکا در اعمال تحریمها علیه ایران همراهی
نخواهند کرد و به عبارتی به توافق برجام ،پایبند خواهند بود.
نماینده سابق ایران در اوپک با بیان اینکه تحریم نفتی آمریکا شامل
خرید نفت و سرمایهگذاری است ،افزود :آمریکا از همان آغازین روزهای تحریم علیه
ایران نه تنها هیچ نفتی از ایران نخریده و نمیخرد بلکه هیچ سرمایهگذاری نیز در حوزه
نفت در ایران نداشته است.
خطیبی تاکید کرد :بنابراین در این شرایط تحریمهای آمریکا چیزی را عوض نمیکند
چرا که خریداران نفتی و باقی کشورها از جمله اروپایی ها اعالم کردهاند که به برجام
پایبند خواهند بود.
وی افزود :متعقدم پایبندی به برجام به معنای حفظ و تداوم روابط اقتصادی با ایران
است ،بنابراین خرید نفت و سرمایهگذاری در این حوزه از جانب همراهان با ایران در
برجام وجود خواهد داشت ،اگر غیر از این باشد و کشورهای اروپایی به قطع روابط
اقتصادی با ایران بپردازند ،پایبندی آنها به برجام معنا و مفهومی نخواهد داشت.
وی ادامه داد :خرید نفت از ایران ،اعمال سرمایهگذاری ،انجام مبادالت تجاری و تأمین
تجهیزات کشور ما ،از جانب کشورهای اروپایی به معنای پایبندی آنها به برجام است.
نماینده سابق ایران در اوپک با بیان اینکه با تهدید و مهلت  6ماهه ترامپ هیچ اتفاق
خاصی در صنعت نفت ایران نخواهد افتاد ،افزود :در این  6ماه باید مشخص شود که چه
کشورهایی با تداوم روابط اقتصادی به برجام پایبند بوده و چه کسانی از آمریکا تبعیت
خواهند کرد.
خطیبی افزود :تاکنون اسرائیل و عربستان و امارات از دستور ترامپ حمایت کردند .این
حمایت سه کشور تأثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت؛ چرا که اینها نه تنها به خرید
نفت از ایران نمیپردازند بلکه تاکنون هیچ سرمایهگذاری در کشور ما نداشته اند.
وی در خصوص مشوقهای عربستان سعودی برای تصاحب مشتریان سنتی نفت ایران
و همراهی با آمریکا در زمینه محدود کردن فروش نفت ایران افزود :اینکه عربستان
چه توانی در زمینه تولید دارد و تا چه اندازه میتواند تولیدات خود را افزایش دهد تا
جایگزین نفت ایران در بازارهای جهانی شود جای سؤال دارد اگرچه از نظر فنی با اعمال
فشار به ذخایر میتوان بطور غیر صیانتی میزان تولید را افزایش داد اما این موضوع در
کوتاه مدت جوابگوست.

هند ،چین ،کره و روسیه مشتریان اصلی نفت ایران
علیرضا پیمانپاک کارشناس ارشد اقتصاد نفت و گاز میگوید :در سالهای  87تا 92
با وضع تحریمهای آمریکا و سازمان ملل بسیاری از کشورهای اروپایی توسعه میادین
را ترک کردند و ضمن کنار گذاشتن پروژههای ما به فایناسهای خود عمل نکردند.
وی ادامه داد :حتی در پروژههایی که برنده شده بودند بویژه در حوزه پتروشیمی ،به
الیسنسهای نهایی شده خود عمل نکردند.
کارشناس ارشد اقتصاد نفت و گاز تأکید کرد :کشورهای اروپایی در سالهای  87تا  92به
دلیل فشارهای آمریکا و قطعنامه سازمان ملل و شورای امنیت به قطع تمام همکاریها و
قراردادهای منعقد شده به ایران دامن زدند .پیمانپاک ادامه داد :کشورهای درجه  2که
عالقمند به همکاری در حوزه پایین دستی ما بودند بدلیل مشکالت مالی ،نقل و انتقاالت
وجوه ،فروش قطعات و تجهیزات و الیسنس کار زیادی از پیش نبردند.
وی در تشریح شرایط همکاری شرکتهای اروپایی از سال 92به بعد و با تحقق توافق

برجام گفت :علیرغم گشایشهایی که صورت گرفته بود بحثها در حد ،MOU
توافقات و جلسات غیر کاربردی و غیر اجرایی بوده است .به عبارتی در عمل شرکتهای
اروپایی چندان وارد پروژههای صنعت نفت ایران نشدهاند.
کارشناس اقتصاد نفت و گاز ادامه داد :این موضوع نشان میدهد که با سختتر شدن
شرایط و فشارهای آمریکا قطع به یقین شرکتها و کشورهای اروپایی همچون گذشته
به تعهدات خود عمل نمیکنند .بعبارتی کار دچار انقباضها و تنگناهایی میشود،
هرچند اروپاییها اعالم کنند که در برجام میمانند بهنظرم حداقل در حوزه باال دستی
نفت به علت سنگینی حجم پروژهها ،وجوه سنگین نقل و انتقاالت و هزینهبر بودن
تجهیزات اتفاق خاصی از جانب آنها در ایران رخ نخواهد داد.
پیمانپاک تصریح کرد :شرکتهای بزرگ در سالهای آتی با توجه به
فشارهای آمریکا و جهتگیریهای ترامپ تمایلی برای همکاری نشان
نخواهند داد.
وی در تشریح دوران مربوط به تحریمهای قبلی یعنی سالهای  87تا 92
گفت :با نگاهی به تجربه آن زمان درمییابیم که روابط ایران تنها متمرکز بر
یکی دو کشور جهان همچون چین و کره شده بود .تنها تجربه موفق ما با
چینیها بود که در قبال فروش نفتمان اقدام به اخذ تجهیزات میکردیم.
کارشناس اقتصاد نفت و گاز ادامه داد :البته با هند نیز مراوداتی داشتیم به
طوری که در ازای فروش نفت اقالم مختلفی از آنها تحویل میگرفتیم این
در حالی است که در حوزه فاینانس و سرمایهگذاری حداقل در حوزه نفت
به  2دلیل موفق نبودیم.
پیمانپاک اضافه کرد :اول اینکه چینیها سخت میگرفتند و شرایط خاصی
را به ما تحمیل میکردند و دوم اینکه حوزه فنی ایران تمایل و رغبت
چندانی برای بهرهمندی از دانش فنی و استفاده از تکنولوژی چینیها در
حوزههای مختلف نداشت چرا که چینیها در حوزه باال دستی نفت قوی و
فعال نیستند .وی بیان کرد :تنها اتفاق متفاوتی که این دوره از تحریمها را با
دورههای قبل متفاوت کرده است ،اول اهتمام ،فقط آمریکا به منظور اعمال
تحریمها علیه ایران است و دومین مورد که در دو سال اخیر رخ داده است
تحریم روسیه توسط آمریکا و اتحادیه اروپاست .کارشناس اقتصاد نفت و
گاز افزود :روسیه در روابطش با غرب به سمتی در حال حرکت است که
روزبه روز بر میزان اختالف خود با آنها میافزاید،نکته قابل توجه در این بین
همکاریهایی است که در طول  1سال و نیم و گذشته بین ایران و روسیه
صورت گرفته است .پیمانپاک اضافه کرد :برای فروش نفت ،تأمین تجهیزات و قطعات
در حوزه نفت اگر با روسیه به توافق برسیم دیگر مشکلی که با چین داشتیم برایمان در
دور جدید تحریمها به وجود نخواهد آمد.
وی گفت :اکنون هند ،چین ،کره و روسیه  ،سبدی در پیش روی ما هستند که میتوانیم
در انتخاب پروژهها  ،انتخاب پیمانکاران و همکاری با آنها یک فضای رقابتی مطلوبی را به
نفع خود ایجاد کرده و انحصار چین را در روابط اقتصادی خود از بین ببریم.
کارشناس اقتصاد نفت و گاز با بیان اینکه روسیه به لحاظ تجربه در حوزه نفت و گاز از
استانداردهای بسیار بهتر و باالتری نسبت به چین برخوردار است ،افزود :روسیه روزانه
 10میلیون بشکه نفت تولید میکند که  90درصد آن بر مبنای توانمندی تجهیزات
و تکنولوژی خودش است .پیمانپاک اضافه کرد :شرکتهای معروفی چون لوکاویل،
روسنفت ،تاتنس و گازپروم مجموعه فعالی در حوزه صنعت نفت جهان هستند که
مبتنی بر توانمندی روسیه در حال فعالیت هستند.
وی تصریح کرد :بنابراین بین ایران و روسیه فضای همکاری خوبی در سالهای آتی
پیش روست بطوری که میتوانیم هم برای تجارت فرآوردههای نفتی و هم پروژههای
فنی از آنها مساعدت جوییم.
کارشناس اقتصاد نفت و گاز با بیان اینکه تنها مشکل در روابط اقتصادی با روسیه تفاوت
استانداردها و بیعالقگی وزیر نفت فعلی و تیمش است ،افزود :متأسفانه دید وزارت نفت
کام ً
ال به سمت غرب بوده و نسبت به روسیه منفی است .همین موضوع باعث میشود
رابطه مطلوبی بین ایران و روسیه شکل نگیرد.
پیمانپاک اضافه کرد :اکثر مدیران نفتی ما دانشآموخته واحدهای آکادمیک غربی،
اروپایی و آمریکایی هستند و ذهن آنها بر مبنای استانداردهای غربی شکل گرفته است
از این رو برای برون رفت از این مشکل که با تشدید تحریم های آمریکا برای صنعت نفت
ما دردسرساز خواهد بود نیازمند تغییر ساختار نظام فکری این قبیل از مدیران هستیم.
وی در پایان گفت :اگر این اتفاق بیفتد میتوانیم تحریمهای سختگیرانه آمریکا و غرب
را که حوزه نفت ما را نشانه گرفته است با موفقیت خنثی کنیم.

آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود شهاب آزمای گیالن در تاریخ  1396/10/28به شماره
ثبت  20942به شناسه ملی  14007360260ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :مشاوره و محاسبه و مطالعه و نظارت و پیمانکاری و ارایه طرح و اجرای
کلیه پروژههای مربوط به امور ایجاد و مدیریت و بهرهبرداری و امور فنی و مهندسی
آزمایش خاک و بتن و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل عملیات اجرایی و
تطبیق آنها با مشخصات فنی ابالغی ،آزمایش مکانیک خاک و سنگ ،بتن ،آسفالت،
جوش و ژئوتکنیک و مقاومت مصالح ساختمانی و راهسازی و آسفالت – اخذ نمایندگی از
شرکتها و کارخانجات شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه شرکتها
و موسسات و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع شرکت و اخذ
تسهیالت الزم مالی و اعتباری بانکی و غیربانکی
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان گیالن – شهرستان رشت – بخش مرکزی – شهر رشت – رشتیان
– کوچه فوالدلو دوم – کوچه فوالدلو چهارم – پالک  – 88طبقه همکف – کدپستی
4154835446
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هریک از شرکا
آقای اسماعیلپور مهدی زیدهسرایی به شماره ملی  2593445416دارنده 500000
ریال سهم الشرکه آقای شهاب حاجعلیپور به شماره ملی  2595776691دارنده 500000
ریال سهم الشرکه
اعضا هیات مدیره
آقای اسماعیلپور مهدی زیدهسرایی به شماره ملی  2593445416و به سمت مدیرعامل
به مدت نامحدود و به سمت عضو هیات مدیره به مدت نامحدود
آقای شهاب حاجعلیپور به شماره ملی  2595776691و به سمت رییس هیات مدیره به
مدت نامحدود
دارندگان حق امضا :حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته
و بروات و عقود اسالمی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
ش 961028812701119
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
 1018ر م الف ث تاریخ انتشار97/2/26 :
--------------------------------------------------------اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات موسسه حامیان حق کودکی بامداد موسسه غیر تجاری به
شماره ثبت  1163و شناسه ملی 14006358058
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1396/11/01و برابر تاییدیه شماره
 934/96/147367مورخ  96/12/13اداره کل بهزیستی استان گیالن تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر  3فصل  36ماده و  26تبصره به تصویب رسیدبا ثبت این مستند تصمیمات تصویب اساسنامه جدید انتخاب شده توسط متقاضی در
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل
دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
تاریخ انتشار97/2/26 :
 990ر م الف ث

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات موسسه حامیان حق کودکی بامداد موسسه غیر تجاری به شماره
ثبت  1163و شناسه ملی 14006358058
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده مورخ  1396/11/01و برابر
تاییدیه شماره  934/96/147367مورخ  96/12/13اداره کل بهزیستی استان گیالن
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضاء هیات مدیره تا تاریخ  99/11/1به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ساراع زارع به کد ملی  4879651397به سمت عضو اصلی هیات مدیره خانم معصومه احسان خواه مسرور به کد ملی  2593006854به سمت عضو اصلی هیاتمدیره
 خانم فروغ آفتاب دوست پلوئی به کد ملی  2595449672به سمت عضو اصلی هیاتمدیره
 خانم سپیده پور بابائی حسن سرائی به کد ملی  3501504950به سمت عضو اصلیهیات مدیره
 آقای سینا چالشگر به کد ملی  2580030980به سمت عضو اصلی هیات مدیره به عنواناعضاء اصلی هیات مدیره
و خانم شقایق چالشگر به کد ملی  2595755536به سمت عضو علی البدل هیات مدیره
انتخاب گردیدند.
 آقایان روزبه علی پور به کد ملی  2143052431به سمت بازرس اصلی و حمید یگانهدوست توکلی به کد ملی  2580378138به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب
گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس ،انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل
دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
 989ر م الف ث تاریخ انتشار97/2/26 :
---------------------------------------------------------------------اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات موسسه حامیان حق کودکی بامداد موسسه غیر تجاری به شماره
ثبت  1163و شناسه ملی 14006358058
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1396/11/01و برابر تاییدیه شماره934/96/147367
مورخ  96/12/13اداره کل بهزیستی استان گیالن تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 خانم ساراع زارع به کد ملی  4879651397به سمت رییس هیات مدیره خانم سپیده پور بابائی حسن سرائی به کد ملی  3501504950به سمت نایب رییسهیات مدیره
 خانم معصومه احسان خواه مسرور به کد ملی  2593006854به سمت عضو هیات مدیره خانم فروغ آفتاب دوست پلوئی به کد ملی  2595449672به سمت عضو هیات مدیره آقای سینا چالشگر به کد ملی  2580030980به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعاملانتخاب گردیدند.
حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه متفقا با امضاء مدیرعامل و رییس
هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل
یا رییس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ،تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شده
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های
سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
 988ر م الف ث تاریخ انتشار97/2/26 :

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت شکوفه موتور گیالن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 4415و شناسه ملی 10720178508
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1396/11/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 آقای علیرضا پوررستگار با کد ملی  2590757808به عنوان مدیرعامل و عضو هیاتمدیره و آقای مجید پور رستگار با کد ملی  2593689412به عنوان رییس هیات مدیره
و آقای مسعود پور رستگار با کد ملی  2593696370به عنوان نایب رییس هیات مدیره
انتخاب گردیدند .مقرر گردید حق امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور با امضاء دو
نفر از سه نفر رییس هیات مدیره و نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر
شرکت معتبر و سایر مکاتبات عادی و اداری به امضای مدیرعامل ممهور به مهر شرکت
معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء ،تعیین سمت مدیران انتخاب
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی
های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
 1013ر م الف ث تاریخ انتشار97/2/26 :
--------------------------------------------------------------------آگهی مزایده نوبت اول
درخصوص پرونده کالسه اجرایی  940034صادره از شعبه اول دادگاه عمومی خمام
بخواسته مطالبه مهریه با برگزاری مزایده ،محکوم لها خانم زهرا پورفتح الهی برعلیه
آقای حمیدرضا توکلی با انجام عملیات اجرایی و تشریفات قانونی و ارزیابی مالی از طریق
کارشناس رسمی دادگستری طبق مقررات قانونی به فروش میرسد.
مشخصات مال غیرمنقول مورد مزایده:
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه نسقی و فاقد سکنه ،مفروز ،متعلق به محکوم علیه
که عرصه آن به مساحت حدود  150مترمربع دورگیری شده با درختان طبیعی و در یک
سمت دیوار بلوکی ،همسایه ،درب ورودی کالف چوبی با حلب کرکرهای ساده و اعیان آن
خانهای ویالیی به مساحت حدود  55مترمربع یک طبقه ،دیوارها بلوک سیمانی – پوشش
سقف حلب کرکرهای – خرپای چوبی – درب و پنجرهها چوبی و دارای یک چشمه اتاق
فاقد کمد و هال پذیرایی – آشپزخانه فاقد کابینت ،سرویس و حمام و ملک موصوف فاقد
گاز و تلفن و برق بوده و آب آن از چاه تامین میگردد که به مبلغ  90/000/000ریال
ارزیابی گردیده است.
آدرس ملک مورد مزایده:
خشکبیجار – روستای تمل باالمحله – کوچه سلمان فارسی پالک  – 45کدپستی
4339176647
وقت مزایده:
روز شنبه مورخه  1397/03/12ساعت  08/30صبح لغایت  09/30صبح
محل برگزاری مزایده
اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی خشکبیجار
توضیح :مزایده با مبلغ ارزیابی شده آغاز و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده
مزایده محسوب میگردد .طالبین در نتیجه برنده مزایده میبایست ده درصد مبلغ خریداری
شده را فیالمجلس پرداخت نماید و مابقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت کند .چنانچه در
موعد مقرر پرداخت ننماید مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد .طالبین میتوانند
جهت شرکت در مزایده ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال مورد مزایده بازدید بهعمل آورند.
الزم به ذکر است که طالبین پیشنهادات خود را از ساعت  08/30صبح لغایت  09/30صبح
روز مزایده در پاکت بههمراه کپی کارت ملی به شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه تسلیم
نمایند و پس از موعد مقرر هیچگونه پیشنهادی مقبول واقع نمیگردد.
شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه خشکبیجار – برزور
 985ر م الف ث تاریخ انتشار97/2/26 :

نماینده سابق ایران در اوپک با اشاره به اظهار نظر وزیر نفت عربستان مبنی بر اینکه
اوپک به همراه کشورهای همراهش میتواند میزان فروش نفت خارج شده ایران در اثر
فشار آمریکا را جایگزین کند ،افزود :مفهوم این ادعا این است که توافقنامه اوپک یعنی
کاهش تولید و مدیریت عرضه در بازار جهانی نفت که اکنون به ثبات رسیده است باید
لغو شود .البته برای این کار همه اعضای اوپک باید به اجماع نظر برسند.
خطیبی افزود :بنابراین کافیست وزیر نفت ما مخالفت کند تا این تصمیم وتو شود .از
این رو در اوپک این موضوع به اجماع نخواهد رسید .عالوه بر این در اوپک کشورهایی
هستند که از ایران حمایت کنند .مگر اینکه اوپک بخواهد بصورت غیر قانونی تولید خود
را افزایش و توافقات را زیر سؤال ببرد.

وی بیان کرد :به نظر میرسد هیچ یک از مشتریان نفت ایران از تهدید ترامپ حمایت
نکردند .بنابراین در این سناریو اتفاق خاصی صنعت نفت ایران را تحت شعاع قرار
نخواهد داد .خطیبی گفت :اگر در بدبینانهترین شرایط با فشار و تهدیدهای آمریکا و
جریمههایی که ترامپ برای دارایی مشتریان نفتی ایران در نظر خواهد گرفت هرچند
به تدریج کاهشهایی در خرید نفت ایران اعمال خواهد شد اما باید اذعان کرد که این
فشار ترامپ مبنی بر محدود کردن فروش نفت ایران در بازارهای جهانی از ماهها قبل
شروع شده است و موضوع جدیدی نیست .وی ابراز کرد :آمریکا و متحدانش در زمینه
محدود کردن فروش نفت ایران چندان موفق نبودند .نماینده سابق ایران در اوپک تأکید
کرد :آنچه مهم است نقطه ضعف ما در وابستگی به درآمدهای نفتی است که باید هرچه
سریعتر برطرف شود .وی در پایان گفت :باید سعی کنیم تا در وهله اول وابستگی به
درآمدهای نفتی و در وهله دوم وابستگی به خام فروشی را از بین ببریم تا دشمنان ما از
این نقطه ضعف علیه ما استفاده نکنند.

سال هجدهم /شماره 4928

یکسانسازی نرخ ارز
سد راه قاچاق

بخش اقتصاد -قاچاق یکی از معضالت اصلی اقتصاد
ایران است که نه تنها به اختالل در بازار و نابودی
مشاغل داخلی دامن زده بلکه رقابت پذیری تجاری و
صادراتی را نیز با مشکل مواجه کرده است.
درواقع فعاالن این حوزه با ترفندهای خاص خود
اقدام به وارادات کاالهای قاچاق به کشور می کنند
بدون اینکه مالیات و عوارضی پرداخت کنند یا اینکه
مورد نظارت و بررسی قرار گیرند ،از این رو بازار کشور
عالوه بر اینکه مورد هجوم کاالهای بی نام و نشان
قرار می گیرد ،فعاالن داخلی را نیز به تدریج به سمت
ورشکستگی سوق می دهد.
از سویی دیگر می توان اذعان کرد که گسترش دامنه
قاچاق در کشور از پیشروی فرایندهای توسعه پایدار
اقتصادی جلوگیری می کند و با ایجاد شکاف در
ساختار سرمایه های اجتماعی منجر به افزایش بی
اعتمادی میان جامعه مصرف و ساختار تولید کشور
نیز می شود.
در این میان یکی از مهم ترین راه های مبارزه با
قاچاق کاال ،ارائه آمار دقیق و شناسایی مبادی ورود
قاچاق به کشور است که در این راستا نیز  ۱۵سال
پیش ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز زیرمجموعه نهاد
ریاست جمهوری تاسیس شد تا از این طریق ریشه
های اقتصاد پنهان در کشور از بین برود.
از طرفی با توجه به سیاست یکسان سازی نرخ ارز که
چندی پیش در دستور کار دولت قرار گرفت ،میتوان
گفت که قاچاقچیان دیگر منابع ارزی چندانی برای
قاچاق کاال نخواهند داشت.
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی در این راستا به
مهر گفت :سیاست ارزی دولت منجر به مشخص
شدن مقصد منابع ارزی می شود که در این صورت
قاچاقچیان برای تامین منابع ارزی با مشکل مواجه
می شوند.
وی افزود :زمانی که قاچاقچیان نتوانند به راحتی منابع
ارزی تامین کنند شاهد کاهش واردات کاالی قاچاق
خواهیم بود اما به هر حال این مبحث نیز نیاز به عزم
جدی دارد.
اما با این وجود؛ طبق گفته برخی از متولیان امر
واردات کاالی قاچاق به کشور همچنان در حجم های
وسیعی در حال انجام بوده و سالمت بازار را با خطر
مواجه کرده است.
امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد
اقتصادی مجلس چندی پیش با اشاره به اینکه ساالنه
 ۹۰۰میلیون دالر قاچاق کاال وارد کشور میشود ،گفته
بود« :یکی از موانع شکوفایی تولید داخلی ،قاچاق کاال
و مافیای واردات است که دولت و قوه قضاییه باید
مقابل مفاسد اقتصادی بایستند .باید به طور شفاف
اعالم شود اینها چه کسانی هستند که از گمرکات
زمین و آسمان واردات انجام داده و به ازای هر یک
میلیارد دالر  ۲۰تا  ۱۰۰هزار ایرانی را بیکار میکنند».
در این راستا علی واحدی کارشناس اقتصادی با اشاره
به دالیل بروزقاچاق کاال ،به خبرنگار مهر گفت :عدم
توسعه اقتصادی و اجتماعی متوازن استانهای مرزی و
محروم ،کیفی نبودن برخی تولیدات داخل ،بی توجهی
به بنگاه های کوچک و متوسط و وجود تقاضا در بازار
از جمله مهم ترین دالیل بروز قاچاق هستند.
وی با بیان اینکه قاچاق یک نوع اشتغال کاذب بوده
که همان بیکاری پنهان است ،ادامه داد :قاچاق نه تنها
ارزش افزوده ای برای نظام اقتصادی ایجاد نمی کند
بلکه کاالهای وارداتی کشورهای دیگر را جایگزین
کاالهای تولید شده در داخل می کند.
واحدی یکی از اصلی ترین راه های مقابله با قاچاق را
کاهش انگیزه های اقتصادی وقوع این تخلف و مدیریت
تقاضا عنوان و بر ضرورت رصد تقاضای موجود در بازار
توسط متولیان فرهنگی و سوق دادن مردم به خرید
کاالی داخلی از طریق افزایش کیفیت تاکید کرد.
وی برآورد حجم قاچاق را نیز یکی دیگر از راه های
مقابله با این تخلف عنوان کرد و گفت :ارائه آمار
متفاوت نمی تواند دردی از جامعه رفع کند ،باید بر
اساس فرمول های جهانی و به صورت دقیق میزان
ورود کاالی قاچاق به کشور اعالم شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد :از طرفی باید
متولیان امر با آسیب شناسی نظام توزیع کاال و الگوی
مصرف در کشور گام های موثری در جلوگیری از بروز
قاچاق بردارند.
واحدی در ادامه فساد اداری را یکی از مهم ترین
عوامل بروز قاچاق کاال عنوان کرد و گفت :تا زمانی که
نیروهای کنترل کننده کاال ،درآمد کافی نداشته باشند
امکان لغزششان وجود دارد بنابراین باید این افراد از
نظر مالی تامین شوند تا به صورت دقیق بر ورود کاالها
نظارت کنند.
واحدی در ادامه با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کاال
اظهار کرد :این قانون از سال  ۱۳۹۲ابالغ شده که
متاسفانه هنوز دولت برخی از آییننامههای این حوزه
را اجرایی نکرده است.
وی با بیان اینکه گفته میشود حجم کاالی قاچاق
نصف شده است ،افزود :از سوی دیگر شاهد هستیم
که اصناف ما نه تنها رونق نگرفتهاند بلکه یکی پس از
دیگری از گردونه فعالیت خارج شدهاند.

