
با وجود سفرهاي مكرر وزيران نفت ايران و عمان، 
همچنان قرارداد صادرات گاز به عمان روي كاغذ 
باقي مانده و وعده هاي وزير براي آغاز آن به بهانه 
عدم توافق بر سر مدل همكاري عملي نشده است. 
به گزارش مهر، ايده صادرات گاز به عمان به سال هاي 
ابتدايي دهه ۸۰ شمس��ي بازمي گردد و نخس��تين 
تفاهمنامه آن در اس��فند ۸۳ بين وزيران نفت ايران 
و عمان امضا شد. طبق اين تفاهمنامه قرار بود ايران 
از سال ۲۰۰۸ ميالدي صادرات گاز به عمان را با ۳۰ 
ميليون متر مكعب در روز آغاز ك��رده و اين رقم را تا 
سال ۲۰۱۲ ميالدي به رقم ۷۰ ميليون مترمكعب در 
روز افزايش دهد. با استقرار زنگنه در وزارت نفت پس 
از هشت سال غيبت، سلطان قابوس، پادشاه كشور 
عمان در تاريخ ۴ شهريور ۹۲ به تهران سفر كرد كه در 
خالل اين سفر، محمد بن حمد الرومحي، وزير نفت 
اين كشور توافقنامه اي را در زمينه واردات گاز از ايران 
با زنگنه امضا كرد. بيژن زنگنه، وزير نفت با اشاره به 
جزئيات اين توافقنامه گفت: »عمليات صادرات گاز 

به عمان از سال ۹۴ آغاز خواهد شد.« 
وي در توضيح اين توافقنامه گفته بود: براساس قيمت 
امروز، بيش از ۶۰ ميليارد دالر ارزش گازي خواهد بود 
كه قرار است از ايران به عمان صادر شود. طبق عمر 
متعارف قراردادهاي گازي، عمر اين قرارداد ۲۵ سال 
خواهد بود، اما در مرحله اول ايران به مدت ۱۵ سال 
به عمان گاز صادر خواهد كرد. همه چيز در اين زمينه 
كامالً شفاف و روشن است و ما مي توانيم خيلي سريع 

وارد مرحله اجراي اين طرح شويم. 
طول خط لوله صادراتي ۳۵۰ كيلومتر اعالم شد كه 
شامل ۲۰۰ كيلومتر خط لوله خشكي و ۱۵۰ كيلومتر 
خط در دريا بود. طبق توافق هاي انجام شده، قرار بود 

گاز صادراتي به عمان از ميدان گازي پارس جنوبي و از 
خطي كه براي صادرات به پاكستان به سمت ايرانشهر 

مي رود، منشعب شود. 
مديرعامل وقت شركت ملي صادرات گاز ايران اسفند 
سال ۹۴ يعني سالي كه قرار بود صادرات گاز به عمان 
انجام شود، با اش��اره به اينكه مطالعه بخش خشكي 
احداث خط لوله صادرات گاز اي��ران به عمان از دي 
ماه سال ۹۴ آغاز شده است، اعالم كرده بود: قرار است 
كار مطالعه بخش دريايي اين پروژه كه به ش��ركت 
مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران سپرده 

شود و تا پايان مرداد سال ۹۵ به پايان برسد. 
زمس��تان ۹۵ اما وزير نفت گفت: نقش��ه برداري در 
آب هاي عميق ظرف چند ماه آينده و تا ۱۰ اس��فند 

ماه ۹۵ تمام مي شود و پس از آن ما وارد مرحله رفتن 
به مناقصه مي شويم. البته زنگنه گفته بود به دنبال 
تعيين مدل همكاري براي صادرات گاز با طرف عماني 
هستيم؛ سخني كه مي توانس��ت قطعيت قرارداد با 
عمان را نشانه رود. رفت و آمدهاي مكرر هيئت هاي 
ايراني و عماني و عدم جمع بندي براي اجراي پروژه 
باعث شد تا صادرات گاز به عمان همچنان روي كاغذ 
بماند و وزير نفت در سال ۹۶ و در جريان جلسه رأي 
اعتماد خود، تعهد بدهد صادرات گاز ايران به عمان 
از سال ۹۷ آغاز شده و تا سال ۹۹ به حجم ۲۵ ميليون 

متر مكعب افزايش يابد. 
اما علي كاردر، مديرعامل وقت ش��ركت ملي نفت با 
رد وعده زنگنه در هم��ان روزها گفت: فكر نمي كنم 

صادرات گاز به عمان از س��ال ۱۳۹۷ آغاز شود. اين 
موضوع در مرحله مطالعه قرار دارد و بايد بررسي شود 

خط از كدام نقطه بايد بگذرد تا طراحي شود. 
در فروردي��ن ۹۷ وزير نف��ت ايران پ��س از ديدار با 
محمد الرومحي، وزير نفت عمان از توافق در جزئيات 
اين پروژه خب��ر داد و اعالم ك��رد: كار اجرايي از نهم 
تيرماه ۹۷ آغاز خواهد شد. سال ها عقب ماندگي در 
صادرات گاز به عمان در حالي تبديل به يك موضوع 
خسته كننده شده است كه روس��يه طي سه سال، 
مذاكرات خود با تركيه براي افزاي��ش صادرات گاز 
را تبديل به قرارداد كرد و در س��ال ۲۰۱۸ ميالدي 
توانس��ت خط لوله هزار كيلومتري خود را در بستر 

درياي سياه به افتتاح برساند. 
علي حس��يني با بيان اينكه جزئيات قرارداد ايران با 
عمان نش��ان مي دهد وزارت نفت براي ورود به بازار 
ال ان جي، مي تواند روي عمان حساب ويژه اي باز كند، 
گفت: علت اين حس��اب ويژه اين است كه عمان به 
دليل كمبود گاز در واحدهاي ال ان جي خود مي تواند 
با گاز ايران اين واحدها را فعال كند. در صورت تحقق 
چنين امري، هم مي توان بازار صادرات ايران را توسعه 
داد و هم براي آغاز مذاكرات جدي تر با ساير مشتريان 
بالقوه وارد مذاكره ش��د. به گفته مس��ئوالن وزارت 
نفت، ۱۵ درصد از گاز ارسالي به عمان با تبديل شدن 
به ال ان جي، براي بازاريابي و فروش به ايران واگذار 
خواهد شد و مابقي گاز توس��ط عمان به كشورهاي 
ديگر صادر خواهد شد. با اين وجود زمان به سرعت 
براي ايران سپري مي شود، به طوري كه مهران امير 
معيني، مديرعامل شركت صادرات گاز چندي پيش 
به طور شفاف درباره از دست رفتن بازار عمان به دليل 

تعلل هاي موجود هشدار داد. 

سال گذش�ته بود كه بانك آينده با زيركي نرخ 
سود س�پرده س�االنه خود را باال برد و توانست 
مردم را در صف ه�اي طوالني به خ�ط كند تا با 
وعده س�ود22 درصدي سرمايه هايش�ان را به 
اين بانك ببرند. نرخ سود سپرده آينده ساز 23 
درصد بود و صندوق درآمد ثاب�ت بين 20 تا 23 
درصد به مش�تريان مي داد، از اين رو سرمايه ها 
از بانك هاي قانونمدار خارج و به اين بانك روانه 
ش�د، اما اين روزها بان�ك مذكور ب�ا پديده اي 
معكوس مواجه و در ش�ايعه اي غير واقعي خبر 
از فرار س�هامدار اصلي بانك در فضاي مجازي 
دست به دست شده اس�ت. خبري كه منجر به 
واكنش و تكذيب از س�وي بانك مركزي ش�د. 

  
روابط عمومي بان��ك مركزي مطالب منتش��ره از 
سوي رس��انه هاي معاند پيرامون يكي از بانك هاي 
كشور را در راس��تاي تالش آنها براي ضربه زدن به 
بازار پول دانست. اين نهاد ناظر پولي و بانكي كشور 
از هموطنان خواست در اين زمينه هوشياري الزم 
را داشته باشند و فريب فضاسازي رسانه هاي معاند 
را نخورند. در روزهاي گذش��ته انتشار اخبار دروغ 

و شايعات بي اس��اس در برخي جريان هاي خبري 
وابسته به دش��من، سبب نگراني س��پرده گذاران 
يكي از بانك هاي خصوصي كشور شده بود و حتي 
كاركنان بانك ها نيز در تماس با روزنامه و خبرنگاران 
اقتصادي به دنبال صحت خبر فرار كردن سهامدار 
اصلي بانك آينده بودند. در خبر دروغ منتشره مدعي 
ش��ده بودند كه يك فرد در فضاي كنوني توانسته 
اس��ت ۱۴۰ هزار ميليارد تومان پول نقد را تبديل 
به دالر كرده و فرار كند ! در حالي كه فرد مذكور در 
مراس��م تجليل از كارآفرينان امين الضرب در تاالر 
وحدت ديده شده است. به عالوه طراح اين عمليات 
رواني در فضاي مجازي بيش از همه نمي دانس��ته 
كه كل دارايي هاي بانك آينده در حدود ۱۳۴ هزار 
ميليارد تومان و بده��ي آن در ح��دود ۱۲۲ هزار 
ميليارد تومان اعالم شده است و با قيمت در حدود 
هر دالر ۱۰ هزار تومان فرد مذكور بايد ۱۴ ميليارد 
دالر پول تبديل ش��ده را چگون��ه و در قالب چند 

كاميون از كشور خارج مي كرده است ؟ 
از آنجايي كه بانك ها در نظام اقتصادي كشورمان از 
اهميت بسيار بااليي برخوردار هستند؛ لذا بديهي 
اس��ت كه ضربه به اين بخش از اقتص��اد مي تواند 

محرك زا و خطرناك باش��د و نقش اطالع رس��اني 
درست و به موقع در اين حوزه مي تواند بسيار حياتي 

و حائز اهميت باشد. 
در همين راس��تا، بانك آينده ني��ز در اطالعيه اي 
اعالم كرد: از آنجايي كه بانك ها در نظام اقتصادي 
كشورمان از اهميت بسيار بااليي برخوردار هستند؛ 
در زمان هجمه بيگانگان به ساختارهاي اقتصادي 
كشور، بيش��تر مورد هدف قرار مي گيرند. چنانچه 
در روزهاي اخير، شاهد ادعاهاي واهي و بي اساس 
از طرف رس��انه اي معلوم الحال و به تبع بازنشر آن 
در شبكه هاي اجتماعي درخصوص عملكرد بانك 
بوده ايم. در اين بيانيه تأكيد ش��ده بود: مدعيان و 
ش��ايعه پراكنان اين روزها، همان هايي هستند كه 
در طول يك س��ال گذش��ته در جنگ اقتصادي، 
ابزار عمليات رواني شده اند، آنها مدتي نظام ارزي و 
اقتصادي كشور و زماني بازار محصوالت و مايحتاج 
موردنياز مردم را مختل كردند و امروز نيز نام و اعتبار 

بانك ها و كارآفرينان را مورد حمله قرار مي دهند. 
بانك آينده انتساب هرگونه طرح ادعاي واهي به اين 
بانك كه در روزهاي اخير در فضاي مجازي منتشر 
شده اس��ت را رد كرده و از مشتريان خواست اخبار 

مربوط به بانك را از رس��انه اختصاصي و كانال هاي 
ارتباطي بانك يا رسانه هاي معتبر داخلي و مراجع 

رسمي كشور دريافت كنند. 
  كدام بانك ها مطمئن تر هستند ؟ 

 در همين حال اگرچه بانك مركزي از بانك آينده و 
در مقابل چنين شايعه اي دفاع كرده، اما علي القاعده 
ديگر نه به اين بان��ك و نه بانك ه��اي ديگر اجازه 
پرداخت سودهاي بيشتر از ۲۰ درصد را نخواهد داد. 
از اين رو به نظر مي رسد كه بانك آينده در ماه هاي 
آينده براي حفظ مشتريان و س��پرده گذاران خود 
نيازمند انگيزه هاي جديدي است. هر چند كه اين 
معضل مختص به بانك آينده نبوده و قانونمداران 
سيس��تم بانكي در اين روزها ايام بهتري را تجربه 
خواهند كرد. اكنون اين س��ؤال مطرح مي شود كه 
كدام بانك ها مطمئن تر هس��تند ؟ شايد مهم ترين 
شاخص اطمينان براي بانك ها كه در تمام دنيا نيز بر 

آن تأكيد دارند، نسبت كفايت سرمايه است. 
براس��اس تعريفي كه در آيين نامه كفايت سرمايه 
مطرح شده، كفايت سرمايه »حاصل تقسيم سرمايه 
پايه به مجموع دارايي هاي موزون شده به ضرايب 
ريسك برحس��ب درصد« است. س��رمايه بانك و 
دارايي ها دو عامل اصلي تعيين نرخ كفايت سرمايه 
بانك است. براس��اس اس��تانداردهاي »بال يك« 
حداقل نرخ كفايت سرمايه يك بانك بايد ۸ درصد 
باش��د كه البته اين نس��بت در مقررات ب��ال دو به 
۱۲درصد افزايش يافته است. بر اساس آخرين آمار 
اعالم شده و براساس صورت هاي مالي سال ۹۵، از 
مجموع ۲۰ بانك و مؤسسه اعتباري حاضر در بازار 
سرمايه فقط چهار بانك پارسيان، كارآفرين، سينا 
و خاورميانه نرخ كفايت س��رمايه باالتر از ۸ درصد 
دارند. براساس صورت مالي سال ۹۵ بانك ها كفايت 
س��رمايه ش��ش بانك بين ۶ تا ۸ درصد اس��ت، اما 
كفايت سرمايه ۱۰ بانك ديگر كمتر از ۶ درصد است 

كه كه با هيچ استانداري مطابقت ندارد. 
در ميان شش بانك مذكور كه نسبت كفايت سرمايه 
آنها كمتر از ۶ اس��ت بانك آينده با عدد ۴ مشاهده 
مي ش��ود با اين حال بانك هايي مانند گردشگري، 
تجارت، صادرات، س��رمايه، ايران زمين و قوامين 
با نسبت كفايت سرمايه هاي: ۳/۵۸، ۳، ۲، ۲، ۱/۹، 

۱/۵۴ وضعيت نامناسب تري دارند. 
  سپرده گذاران نگران نباشند 

عالوه بر موارد مطرح ش��ده كه بيان شد الزم است 
مردم بدانند كه بازگش��ت سپرده هايشان تا سقف 
۱۰۰ ميلي��ون تومان در نظام بانكي يا مؤسس��ات 
اعتباري مجاز كه نامشان از سوي بانك مركزي اعالم 
شده است، تضمين شده است و نبايد نگران باشد، به 

چنين شايعاتي توجه كنند. 
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 سپرده گذار همانند سهامدار 
باید با صورت های مالی بانک آشنا باشد

حامدهدائي

بانك مركزي در بيانيه اي از مردم خواست فريب فضاسازي رسانه هاي معاند را نخورند

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

قراردادي ۶۰ ميليارد دالري كه اجرا نشد
سايه تعلل بر بازار گاز عمان

   گزارش 2

ابتدا تعادل رواني را به اقتصاد بازگردانيم 
خانواده اي كه فرهنگ آرام��ش و دانش اندوزي را در خ��ود پرورش داده 
نگرش��ش را به محيط اطراف نيز انتقال مي دهد، اقتصادي پويا، روابطي 
متعادل و همبس��تگي خانوادگي و س��المت رواني از مؤلفه هاي چنين 

خانواده اي مي تواند باشد. 
در بدترين حالت آنها ياد گرفته اند كه همديگر را شما خطاب كنند. اين 
فرهنگ با گس��ترش خود جامعه اي را شكل مي دهد كه تمام زواياي يك 
خانواده سالم را به نمايش مي گذارد. حال اگر به اطراف خود نگاه كنيم تا 
تأثير مهم ترين عامل شكل دهنده فرهنگ، اجتماع و بازار را بررسي كنيم به 
خوبي همه چيز را درك خواهيم كرد. شايد خنده دار باشد، ولي تا زماني كه 
راننده هاي تاكسي براي جذب مسافر داد مي زنند و تا زماني كه تاكسي پنج 
سر نشين و ماشين شخصي تك سرنشين در خيابان ها عبور و مرور مي كند 

وضعيت اقتصادي به همين شكل نابسامان خواهد ماند. 
فروپاش��ي نظام رواني يك جامعه تأثير مس��تقيمي بر شرايط اقتصادي 
دارد. اينكه درك كنيم الگو هاي فعلي براي تحليل شرايط بازار و روندهاي 
اقتصادي كارايي كافي را ندارند، اولين قدم را براي ايجاد يك نگرش متفاوت 
و جست وجوگر كه به حل مش��كالت مي انجامد، برداشته ايم. براي درك 
بهتر اتفاقاتي كه در حال وقوع است به الگوي جديدي نياز داريم. الگوي 
رايج كنوني كه معتقد است بازار هاي مالي به تعادل گرايش دارند، اشتباه 
گمراه كننده اي است؛ بخش اعظم مشكالت كنوني ما به اين حقيقت مربوط 

مي شود كه نظام مالي بين المللي بر مبناي اين الگو شكل گرفته است.
الگوي جديد از دو جنبه مهم ب��ا الگوي قبلي متفاوت اس��ت، اول اينكه 
بازارهاي مالي هيچگاه واقعيت نهفته را به طور دقيق نشان نمي دهند؛ آنها 
همواره اين واقعيت را به نحوي تحريف مي كنند و اين تحريف ها خود را در 
قيمت هاي بازار نشان مي دهند و دوم اينكه اين تحريف ها گاهي بر اصول 
اساسي كه انتظار مي رود قيمت هاي بازار نش��انگر آنها باشند، تأثيرگذار 
مي ش��وند. اين چارچوب مفهومي به بازارهاي مالي محدود نمي شود. در 
اين چارچوب به رابطه ميان تفكر و واقعيت مي پردازد و مدعي اس��ت كه 
برداشت هاي غلط و تفسير هاي اشتباه نقش مهمي در شكل گيري جريان 
تاريخ بازي مي كنند. افراد ش��ركت كننده در بازار، يعني همان هايي كه 
خانواده ها را شكل مي دهند، نمي توانند تصميمات خود را تنها بر مباني 
دانش اتخاذ كنند و برداشت هاي س��وگيرانه آنها نه تنها قيمت هاي بازار 
را تحت تأثير قرار مي دهد، بلكه بر اصول اساس��ي ك��ه انتظار مي رود اين 
قيمت ها نشانگر آنها باش��ند، اثرگذار است. طرز تفكر افراد شركت كننده 
در بازار كاركردي دوجانبه دارد. آنها از يك س��و ب��ه دنبال درك موقعيت 
خود هس��تند كه مي توان آن را كاركرد شناختي ناميد و از سوي ديگر به 
دنبال تغيير اين موقعيت هستند كه كاركرد فريبكارانه ناميده مي شود. 
اين دو كاركرد در جهت مخالف يكديگر عمل مي كنند و تحت ش��رايط 
به خصوصي مي توانند با يكديگر تداخل پيدا كنند كه اين تداخل اصطالحاً 

انعكاس پذيري نام دارد. 
برخالف نظريه سنتي اقتصاد كه فرض را بر دانش كامل مي گذارد، نه افراد 
حاضر در بازار و نه مسئوالن و مقامات پولي و مالي نمي توانند تصميمات 
خود را تنها بر مبناي دانش اتخاذ كنند. قضاوت ها و تصورات اشتباه آنها 
بر قيمت هاي بازار تأثير مي گذارند و مهم تر از آن اينكه، قيمت هاي بازار 
اصولي اساسي يا بنيادي را كه انتظار مي رود در قالب همين قيمت ها بروز 
پيدا كنند به س��ادگي تحت تأثير قرار مي دهد. طبق اين قاعده انسان ها 
نه تنها عقاليي رفتار نمي كنند، بلكه بيشتر اوقات با تصميات نابخردانه خود 
بر روند شكل گيري بازار تأثيرگذار هستند و اگر اين تصميمات نابخردانه را 
در اجتماع افرادي كه از اختالالت رواني رنج مي برند ضرب كنيم، پيچيدگي 
عوامل تأثير گذار بر رونق و ركود اقتصادي را مي توانيم بيشتر لمس كنيم. 
وقتي بازار از تعادل رواني خارج ش��ود سمت وس��ويي متفاوت نسبت به 
نمودار عرضه و تقاضا پي��ش خواهد گرفت، همانطور ك��ه الگوي كنوني 
نش��ان مي دهد. قيمت هاي بازار به طور تصادفي از تعادل نظري موجود 
منحرف نمي شوند. ديدگاه اعضا )شركت كنندگان( و ناظران بازار هرگز 
با جريان واقعي ام��ور مطابقت ندارند؛ به زبان ديگ��ر، بازارها هرگز به آن 
س��طح از تعادلي كه در نظريه اقتصاد مورد نظر اس��ت، نخواهند رسيد. 
رابطه انعكاس دوطرفه اي ميان تصور و واقعي��ت وجود دارد كه مي تواند 
موجب استحكام بخش��ي ابتدايي و در نهايت موجب به بار آمدن نتيجه 
معكوس از فرآيند هاي رونق_ ركود مشكل ساز يا حباب ها شود. حباب ها 
يگانه س��اختارهايي نيس��تند كه انعكاس پذيري خود را در قالب آنها در 
بازارهاي مالي بروز مي دهد، بلكه آنها تنها نمود بسيار بارزي از اين نظريه 
در بازار هستند و مي توانند پيامد هاي فاجعه آميزي را در بر داشته باشند. 
حباب ها غالباً علت بحران هاي مالي هستند و نقش مهمي در ايجاد تحول 
در نظام نظارتي ايفا مي كنند. تمام حباب ها داراي روندي هستند كه در 
واقعيت قابل مشاهده اند؛ همچنين هميشه در مورد اين روند سوء تعبيري 
وجود دارد. اين دو عامل به طور انعكاسي دوسويه بر يكديگر تأثير متقابل 
دارند. به عنوان مثال، در بازار مسكن، حباب هايي وجود داشته است، اما 
روند بحران كنوني صرفاً نمايانگر پيش روي اين بازار به س��مت پاشيده 
شدن حباب مسكن نيس��ت. بحران پيش رو بزرگ تر از همه بحران هاي 
مالي است كه در تمام طول زندگي مان تجربه كرده ايم. اين بحران بخشي 
از چيزي است كه مي توان آن را ابر حباب ناميد. فرايند انعكاس بلند مدتي 
كه در طي ساليان گذشته شكل گرفته است. اين فرآيند شامل يك روند 
غالب گس��ترش اعتبار و س��وءتعبير رايج و بنياد گرايي بازار مي شود، اما 
بحران از چه زماني آغاز شد، از زماني كه اضطراب فراگير در بازار گسترش 
يافت و حتي قبل تر از آن؛ يعني زماني كه مهم ترين عضو تشكيل دهنده 
بازار )شركت كنندگان و ناظران( دچار شديد ترين اختالالت رواني فراگير 
ش��دند. ميان واقعيت بازار و درك ما از واقعيت بازار فاصله اي وجود دارد 
كه بحران هاي مالي در آن شكل مي گيرند. اينكه ما نه بر اساس واقعيت، 
بلكه بر اساس درك سطحي مان از واقعيت موجود دست به تصميم گيري 
مي زنيم، مهم ترين علت نبود ثبات نظام هاي پولي مالي است. شايد بهتر 
باشد قبل از اصالح نظام مالي و جلوگيري و حل بحران هاي ناشي از آن، 
ابتدا نظام رواني مصرف كنندگان را درك كنيم و بعد به سرعت آرام سازي 
و درمان بيماري هاي روحي تأثيرگذاران بازار را شروع كنيم. ما با شرايط 
پيچيده اي روبه رو هستيم و در شرايط پيچيده، اولين اقدام ايجاد نظم و 

آرامش است. اين را هر كودك دو ساله اي به خوبي مي داند. 

كاهش ذخایر دالر در روسيه به كمترین ميزان 
در راستاي دالر س�تيزي، روسيه س�هم دالر را در ذخاير ارزهاي 
خارجي اين كش�ور به كمترين ميزان در تاريخ اين كشور رساند. 
به گزارش راشاتودي، بانك مركزي روسيه تالش مي كند وابستگي خود را 
به دالر به شدت كاهش دهد، به همين منظور سهم دالر را در ذخاير خارجي 
اين كشور به پايين ترين سطح تاريخي رسانده است. بانك مركزي اين كشور 
حدود ۱۰۰ ميليارد دالر از ذخاي��ر را به يورو، ين ژاپن و يوآن چين تبديل 
كرده است. براساس آخرين گزارش بانك مركزي روسيه، سهم دالر امريكا 
در ذخاير بين المللي روسيه طي سه ماه گذشته يعني در فاصله ماه مارس 
و ژوئن ۲۰۱۸ به شدت كاهش يافته و از سهم ۴۳/۷ درصد به ۲۱/۹درصد 
رسيده است. اين كاهش ذخاير دالري باعث شده كه سهم يورو ۳۲ درصد 
و سهم يوآن چين به ۱۴/۷ درصد برسد و ساير ارزها به غير هم حدود ۱۴/۷ 
درصد باشدكه شامل ۶/۳ درصد پوند انگليس، ۴/۵ درصد ين ژاپن و ۲/۳ 
درصد دالر كانادا و يك درصد دالر استرالياس��ت. كل س��رمايه هاي بانك 
مركزي در ارزهاي خارجي و همچنين طال با ۴۰/۴ ميليارد دالر افزايش از 
جوالي ۲۰۱۷ تا ژوئن ۲۰۱۸ به ۴۵۸/۱ ميليارد دالر رسيده است. روسيه در 
حال حاضر دامپينگ اوراق قرضه وزارت خزانه داري امريكا را هم در دستور 
كار دارد و در ماه آوريل شروع كرد و تنها در بهار گذشته به ۸۱ ميليارد دالر 
اوراق قرضه امريكا چوب حراج زد كه اين دقيقاً همزمان با تحريم هاي امريكا 

عليه شركت هاي تجاري و مقامات دولتي اين كشور بود. 

جوابيه سازمان حفاظت محيط زیست
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت پس از درج گزارش��ي با عنوان 
»تعهد ۵۳ ميليارد دالري ايران ب��ه معاهده پاريس بدون يك دالر 
پول« جوابيه بلندي را ارس��ال كرد كه بخش هاي مهم اين جوابيه 

در ادامه مي آيد: 
كنفرانس بيست و يكم كنوانسيون تغيير اقليم COP۲۱ در سال 
۲۰۱۴ از كشورها خواسته ش��د برنامه مدنظر مشاركت ملي خود 
را تا قبل از كنفرانس بيس��ت و يكم به دبيرخانه كنوانسيون تغيير 
اقليم ارائه دهند كه بر اين اس��اس جلس��ات متعددي در كارگروه 
 INDC ملي براي تصميم گيري در خصوص چگونگي ارائه برنامه
برگزار شد و با توجه به محاسبات دقيق انجام شده و اسناد پشتيبان 
موجود رقمي بس��يار باالتر از رقم ۴ درصد كاهش انتشار بالشرط 
اعالم ش��ده در INDC به عنوان پتانس��يل كاهش انتشار كشور 
مطرح شد كه در نهايت در جلس��ات نهايي با حضور وزيران وقت، 
رقم ۴ درصد بالش��رط و ۸ درصد مش��روط به دريافت كمك هاي 
بين المللي و انتقال فناوري هاي الزم توسط كشورهاي توسعه يافته 
و رفع كامل تحريم ها تصويب شد و در تاريخ ۲۶ آذر ۹۴ به شماره 
نامه ۱۱۲۴۱۱/ت ۵۲۵۱۳ه به تصويب هيئت وزيران رس��يد و به 

دستگاه ها ابالغ شد.
اين موضوع اساساً قبل از موافقتنامه پاريس بوده است. توضيح اينكه 
اين برنامه به عنوان برنامه مدنظر كشور بوده نه برنامه نهايي ملي و 

تعهدي براي كشور ايجاد نكرده است.
ايران در زمره ۱۰ كش��ور اول توليدكننده گازهاي گلخانه اي است 
و در عين حال در معرض بيشترين خطر ناشي از تغييرات اقليمي 
قرار دارد. پيوستن به اين موافقتنامه امكان استفاده از حمايت هاي 
بين المللي مربوط به كاهش خس��ارات ناشي از گرمايش جهاني را 

براي كشور فراهم مي كند.
اهميت اين مسئله از آنجاس��ت كه ايران و كشورهاي خاورميانه و 
شمال آفريقا از جمله كشورهايي هستند كه بسيار بيشتر از متوسط 
جهاني از اثرات تغييرات اقليم متضرر خواهند ش��د و اين خسارات 
زيس��ت محيطي هزينه هاي فزاينده اقتص��ادي و اجتماعي مانند 
تسريع مهاجرت از روستاها را به همراه خواهد داشت. قانون اصالح 
الگوي مصرف ابالغي مقام معظم رهبري، سال ها پيش از موافقتنامه 
پاريس )در سال ۱۳۸۹( صرفاً با نگاه اقتصادي و جهت تأمين منافع 
كوتاه مدت و بلندمدت ملي از طريق افزاي��ش بهره وري اقتصادي 

مصرف منابع طبيعي در كشور تصويب و ابالغ شده است.
طبق اين قان��ون، انتظار مي رفت كه برنامه ري��زي بخش انرژي در 
كشور به گونه اي باش��د كه طي برنامه هاي پنج ساله توسعه پنجم 
)۹۴-۱۳۹۰( و ششم )۱۴۰۰-۱۳۹۶( شدت مصرف انرژي كشور 
)ميزان مصرف انرژي اوليه به ازاي يك واحد توليد اقتصادي( نسبت 
به سال پايه، به ترتيب ۳۰ درصد و ۵۰ درصد كاهش پيدا كند. اين 
ميزان كاهش ش��دت انرژي)كه صرفاً با رويكرد اقتصادي به منافع 
ملي تنظيم ش��ده بود( منجر به كاهش حدود ۴۲ درصدي ميزان 

انتشار گازهاي گلخانه اي در كشور مي شود.
در زمان بررس��ي برنامه مش��ترك به دليل مصرف باالي انرژي در 
تمامي بخش هاي اقتصادي كشور، نظر نمايندگان دستگاه هاي عضو 
كارگروه ملي تغيير آب و هوا بر كاه��ش بيش از ۴ درصد بود، لكن 
به منظور سهولت دستيابي به هدف كاهش ارائه شده در گزارشي 
ك��ه در مجامع بين المللي انعكاس يافت، نس��بت ب��ه اعالم تنها ۴ 
درصد اجماع حاصل ش��د، در برنامه ها و سياست هاي ملي كشور 
ميزان كاهش رقمي بسيار باالتر از ۴ درصد كاهش انتشار گازهاي 
گلخانه اي را نيز پوشش مي دهد، به عنوان مثال در صورت كاهش 
فلرينگ به ميزان ۷۰ درصد در حوزه نفت و گاز نه تنها از سوزاندن 
حجم متنابهي از گازها و س��رمايه ملي جلوگيري مي كند، بلكه به 
تنهايي تأمين كننده حداقل ۳۰ درصد اين تعهدات است. همچنين 
افزاي��ش راندمان نيروگاه ه��ا و نيز جلوگيري از نش��ت و هدررفت 
انرژي در پااليشگاه ها و واحدهاي پتروشيمي منجر به اجراي كامل 
تعهدات خواهد شد و هيچ نيازي به كاهش فعاليت هاي نفت و گاز 
نمي باشد و صدمه اي به اقتصاد كشور وارد نمي كند. در سند مذكور 
با در نظرگيري تداوم تحريم هاي ظالمانه، ش��رايط جنگ تحميلي 
و رشد جمعيت جوان و وجود منابع هيروكربني كشور، ايران خود 
را مجاز به بهره برداري و مصرف سوخت هاي فسيلي در ادامه وضع 
موجود دانسته و به اين ترتيب ميزان انتشار تا پايان برنامه توسعه 
هش��تم و پيش بيني رشد اقتصادي ۸ درصد كش��ور تضمين شده 

است.
در ش��رايط موجود با توجه به تحريم هاي ظالمانه موضوع ۸ درصد 
كاهش انتش��ار مدنظر نبوده و براي كاهش ۴درصدي هم استفاده 
از مكانيسم هاي مالي بين المللي مربوط به كاهش انتشار گازهاي 
گلخانه اي براي تأمين بخش��ي از اين هزينه ها مدنظر است كه اين 
مكانيسم ها شامل مكانيسم توسعه پاك )CDM(، اقدامات كاهش 
انتشار متناس��ب ملي اعتباري )NAMAS( منابع صندوق سبز 
اقليم )GCF( هس��تند. ضمناً ۵۲/۵ ميليارد دالر سرمايه گذاري 
راجع به ۱۵ سال كشور است نه يك س��ال كه براي هر سال رقمي 
معادل ۳/۲ ميليارد دالر تخمين زده مي شود، در اينجا سه موضوع 

حائز اهميت است:
- بودجه ساالنه طبق برنامه ششم توسعه كشور همواره پيش بيني 
مي شود و رقم ۳/۲ ميليارد دالر در هر سال رقمي بسيار پايين تر از 

مصوبات مجلس در سنوات گذشته بوده است.
- منافع حاصل از هر ي��ك از اين پروژه ها كاماًل اقتصادي اس��ت و 

سودآور بودن اين فعاليت ها مشخص است.
- بهره گيري از منابع بين المللي مرتبط با كنوانسيون تغيير آب و هوا 
و ايجاد پتانسيل جذب سرمايه گذاري اقتصادي نيز در پي پذيرش 

موافقتنامه پاريس مهيا مي شود.
همچنين در بند ۹ توافقنامه پاريس به موضوع كمك هاي مالي به 
كشورهاي در حال توس��عه، بند ۱۰ به انتقال فناوري براي تحقق 
كاهش انتشار اشاره ش��ده، همچنين همكاري كشورهاي عضو به 
ظرفيت س��ازي براي مقابله با تغييرات اقليمي، توسعه برنامه هاي 
آموزش��ي از ديگر موارد مورد تأكيد در توافقنامه است، ضمن آنكه 
در ماده ۱۵ اشاره شده اين توافقنامه ماهيتي تسهيل گرانه داشته و 
به شيوه هاي شفاف، غيرتنبيهي و غيرتهاجمي عمل كرده و توجه 

ويژه اي به شرايط و توانايي هاي كشورها خواهد داشت.
در خصوص عضويت كشورهايي چون امريكا و روسيه، نيك واضح 
اس��ت كه كش��ور امريكا به هيچ يك از تعهدات بين المللي پايبند 
نبوده، ولي كشور فدراسيون روسيه اين موافقتنامه را در تاريخ ۲۲ 

آوريل ۲۰۱۶)۳ ارديبهشت ۱۳۹۵( امضا كرده است.
 اين كشور به استناد تجربيات قبلي، معموالً خيلي دير اسناد را به 
تصويب مي رساند و همانگونه كه مس��تحضريد تصويب و اجرايي 
شدن آن براي اين كشور مس��تلزم بررس��ي و طي نمودن فرآيند 
الحاق از سوي دوماي روس��يه اس��ت. از اين رو انتظار مي رود اين 
كشور با تأخير زماني بيشتر همچون روال گذشته به اين موافقتنامه 

بپيوندد.
مجدداً تأكيد مي ش��ود يكي از موارد مهمي ك��ه در گزارش برنامه 
مشاركت كاهش ملي كشورمان INDC نيز بدان اشاره شده است 
اجرايي كردن تعهدات اي��ران منوط به درياف��ت كمك هاي مالي 
و انتقال تكنولوژي از س��وي كشورهاي توس��عه يافته است و اين 
موضوع در گزارش ارزيابي نيازهاي فني كشور TNA نيز ذكر شده 
است و با توجه به مصوبات س��ال هاي اخير در خصوص تغيير آب و 
هوا در سطح هيئت وزيران كش��ور، اميد است زيرساخت هاي الزم 

در سطح ملي ايجاد شود.

مديرعامل ش�ركت عمران ش�هر جدي�د پرند 
با تأكيد ب�ر اينكه تم�ام واحدهای نيم�ه تمام 
مس�كن مه�ر پرن�د ت�ا ش�هريور ۹۸ احداث 
می ش�وند، گف�ت:2۵ هزار مس�كن مه�ر پرند 
 باقی مانده كه برای تكميل اي�ن 2۵ هزار واحد، 
220 ميليارد تومان سهم آورده متقاضيان است. 
به گزارش فارس،محس��ن وطن خواهی در جلسه 
بررسی آخرين وضعيت پروژه های عمرانی اين شهر، 
كه امروز با حضور وزير راه و شهرسازی برگزار شد 

گفت:در حال حاضر ۲۵ هزار واحد از مس��كن مهر 
پرند باقی مانده كه برای تكميل اين ۲۵ هزار واحد، 
۲۲۰ ميليارد تومان سهم آورده متقاضيان است. وی 
افزود:۱۳ هزار واحد تا دهه فجر تكميل می شود كه 
تكميل اين واحد  ها در صورت همكاری دستگاه های 
خدمات رس��ان و ارائه انش��عابات آب، ب��رق، گاز و 
فاضالب به آنها است. اما در صورتی كه اين انشعابات 
نرس��د، ۵ هزار واحد از اين ۱۳ ه��زار واحد به طور 
كامل با خدمات زيربنايی تكميل خواهد شد. وی با 

تأكيد بر اينكه ۲۵ هزار واحد مسكن مهر، نيمه تمام 
داريم كه وعده داده ايم تا شهريور ۹۸ آنها را تكميل 
كنيم، به موضوع حمل و نقل اين شهر جديد اشاره 
كرد و افزود: ايستگاه تبادلی خط ۳ متروی تهران با 
راه آهن حومه ای پرند به زودی در ايستگاه آزادگان 
احداث می شود. همچنين تا چند ماه آينده متروی 
فرودگاه امام نيز با همكاری ش��هرداری تهران و با 
كمك ۱۵۰ ميليارد تومانی شركت عمران شهرهای 
جديد از محل تهاتر اراضی خود با شهرداری به شهر 

جديد پرند خواهد رس��يد. وی ادامه داد: مجاورت 
پرند با فرودگاه امام خمينی)ره( و همچنين مجموعه 
تفريحی سرزمين ايرانيان فرصت ويژه ای برای اين 
شهر اس��ت كه می تواند عالوه بر توسعه اقتصادی، 
به مكان سكونت نيروهای ش��اغل در فرودگاه نيز 
تبديل شود. وطن خواهی با اشاره به مساحت ۴۲۰ 
هكتاری محدوده اين ش��هر بيان كرد: پرند ۳۴۰۰ 
هكتار مساحت دارد كه بيش از يك سوم فعال آن را 

مسكن مهر به خود اختصاص می دهد. 

تمام واحدهای نيمه تمام مسکن مهر پرند تا شهریور ۹۸ تکميل می شوند
   مسکن


