بازی اعتمادسازی چین در زمین یوآن
میثم رادپور

تحلیلگر اقتصادی

چین بزرگترین تولیدکنن��ده و بزرگترین
مصرفکنندهی طال در جهان است .این کشور
طی سالهای اخیر بر حجم ذخایر طالی خود
افزوده است.
همچنی��ن راهاندازی مرکز مب��ادالت طالی
شانگهای از ش��ائبه را در اذهان تقویت کرده
اس��ت ،که چین عالقهمند است ،کشورش به

مرکز مبادالت طال به مبدل شود.
حتی مدتهاس��ت شایع ش��ده است که چین
قصد دارد طال یا سایر فلزات گرانبها همچون
نقره را بهعنوان پش��توانهی پ��ول ملی خود
معرفی کند.
اخیرا ً مقام��ات چینی اعالم کردهاند که چین
عالقهمند است مبادالت نفتی خود را با یوآن
تسویه کند .فروشندگان نفت میتوانند یوان
را در بورس طالی ش��انگهای ب��ه طال تبدیل
کنند.
در س��ال  2017حدود  70هزار تن طال چین
مبادله شده است ،و به نظر میرسد بازار طالی
آن کش��ور برای انجام مبادالت نسبتاً بزرگ

بهاندازهی کافی نقدینگی دارد.
انتش��ار ای��ن اخب��ار علیالخص��وص ب��رای
کش��ورهایی نظیر ایران و روس��یه که تحت
تحریمه��ای ایاالتمتحده ق��رار دارند خبر
مسرتبخش��ی اس��ت .همچی��ن ای��ن خبر
میتواند نوعی زنگ خطر برای دالر محسوب
شود .بهنظر میرسد شایعاتی که پیش از این
راج��ع به ی��وان ش��نیده میش��د ،در حال
حاض��ر بیش از هر زمانی ب��ه واقعیت نزدیک
شده است.
چنانچه چین بتواند بخش مهمی از مبادالت
نفتی خ��ود را از طری��ق یوان انج��ام دهد ،و
درصورتی که بازار ش��انگهای ظرفیت کافی

ب��رای تبدیله��ای احتمالی یوان ب��ه طال را
داشته باش��د ،به نظر میرس��د راهی جدید
برای بسیاری از فروش��ندگان نفت جهان باز
شده است.
ثبات اقتصادی و رش��د وص��ف ناپذیر اقتصاد
چین طی سالهای گذش��ته ،ارز آن کشور را
به پولی مقبول بدل کرده است.
اگر چین فرصت تبدیل یوان به طال را نیز برای
فروشندگان نفت فراهم کند ،اصال بعید نیست
که برخی کش��ورها عالقهمند باشند ،مطابق
میل چین با واحد پولی آن کشور کار کنند.
در حال حاضر نمیتوان انکار کرد که نس��بت
ب��ه دالر نگرانیهای موجود اس��ت .البته این
نگرانیها سالهاست که بر واحد پولی این کشور
سایه افکنده است .حجم بدهیهای آمریکا به
مرز  18تریلیون دالر نزدیک شده است.

این عدد کمی بیش��تر از ارزش تولید ناخالص
داخلی آن کشور است .همچنین بعد از بحران
مالی  2007بانک مرکزی آمریکا چیزی بیش
از  3تریلیون دالر به اقتصاد آن کش��ور تزریق
کرد و بدی��ن ترتیب حج��م نقدینگی ایاالت
متحده در بازه زمانی کمتر از  5سال به نزدیک
 13تریلیون دالر (نزدیک به دو برابر) رس��ید،
ولی به هر ترتیب در غیاب ارزی به جهانروایی
دالر ،ای��ن ارز همچنان و ب��ا اختالف ،یکهتاز
بازارهای مالی بینالمللی است.
تمام اینها را وقتی در کنار هم قرار میدهیم،
ش��اید بتوانیم به این نتیجه برس��یم که این
فرصت برای چین موجود اس��ت که کشورها
را متقاعد س��ازد که در آین��دهای نه چندان
دور ،بخش مهمی از مبادالت خود را به یوان
انجام دهند.
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سوآپ طال  ،رویای هژمونی دالر را پایان میدهد
مهناز اعتدالی
روزنامه نگار

قراردادهای طال یا مبادله با یوآن برنامه جدید
اژدهای زرد برای رویارویی با س�لطه دالر در
بازارهای جهانی است.
محور جدی�د ،تاثی�ر مهمی بر ب�ازار فروش
نفت در کش�ورهای روس�یه ،ای�ران ،قطر و
ونزوئلا خواهد گذاش�ت .این کش�ورها که
ب�ا محدودیتهای�ی بهواس�طه تحریم برای
اس�تفاده از دالر آمریکا مواجهند برای حفظ
ایمنی داراییهای خود ،رویکرد مناسبی در
جایگزینی یوآن در مب�ادالت تجاری از خود
نشان دادهاند.
چین در یک اقدام اس�تراتژیک ،توانس�ت با
ایجاد یک بلوک اقتصادی پ�ول ملی خود را
وارد سبد ارزهای بینالمللی کند که باتوجه به
پایداری نرخ تبادالت یوآن در مقابل دالر رشد
حداقلی  6/5درصدی را تجربه کرد ،هرچند
که درحال حاضر از سیالیت کمتری نسبت به
دالر برخوردار است.
اکنون بیش از  40درص�د از معامالت جهانی
ب�ا دالر آمری�کا ص�ورت میگی�رد و این در
حالی اس�ت که یوآن در میان ارزهای جهانی
جایگاه پنجم ب�ا  ۲درصد و ین ژاپن در حدود
 3/5درصد از س�هم بازار را به خود اختصاص
دادهاند.
گام بلندی که برای حذف دالر برداشته شد

رشد ساالنه واردات نفت چین در نیمه نخست
س��ال  2017میالدی به عدد چشمگیر 8/13
درصد رسید ،اما در این میان سهم عربستان به
عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت به
این کش��ور از  25درصد در سال  2008به 15
درصد در سال  2016کاهش یافت ،ولی در نقطه
مقابل صادرات نفت روسیه به چین از رشد 11
درصدی خبر میدهد.
عربستان سعودی به عنوان متحد دیرینه ایاالت
متحده در منطقه یکی از کشورهایی است که در
حال بررس��ی این پیشنهاد چین است .پذیرش
جایگزین��ی یوآن در مبادلههای نفتی توس��ط
این کش��ور ،یک گام اساسی در جهت تضعیف
هژمون��ی دالر خواهد ب��ود ،اما از ط��رف دیگر
قرارداده��ای فروش س�لاحهای جدید ایاالت
متحده به عربستان س��عودی نیز با مانع جدی
روبهرو خواهد شد.
عدم ورود حکام عربس��تان به بازار جدید نیز به
ضرر آنها خواهد بود زیرا در آن صورت مجبورند
با پذیرش کاهش درآمدها ،نفت مازاد خود را با
دامپین��گ در بازارهای دیگ��ر جهان به فروش
برسانند.
براین اساس چینیها در نظر دارند در نخستین
گام با خری��داری  5درصد از س��هام آرامکو در
س��ال  2018ب��ه ارزش یکصد میلی��ارد دالر،
حضور خود را در بزرگترین ش��رکت نفتی دنیا
گس��ترش دهند و به این ترتی��ب رؤیای پایان
دادن ب��ه س��لطه دالر را به واقعی��ت نزدیکتر
کنند .از س��وی دیگر عربستان سعودی و چین
در نظر دارن��د تا یک صندوق س��رمایهگذاری
مش��ترک  20میلی��ارد دالری تاس��یس کنند
که ای��ن امر نش��ان از برنامه ری��زی بلند مدت
چینیه��ا ب��رای تصاح��ب بازاره��ای ح��کام
سعودی دارد.
مبادالت پایاپای با پکن عاملی برای رفع
تحریمهای آمریکا

ای��ن اقدامات برای ای��ران و مب��ادالت نفتی و
غیرنفت��ی آن هم ش��یرین خواهد ب��ود .حجم
عمده صادرات نفت ایران به چین توسط شرکت
یونیپک ،ش��اخه تجاری ش��رکت سینوپک که
دومین ش��رکت بزرگ نفت چین اس��ت انجام
میشود.
ارزش ساالنه این مبادالت به  20تا  30میلیارد
دالر میرس��د ،ک��ه بخش��ی از آن ب��ه صورت
مب��ادالت پایاپ��ای و خدماتی همچ��ون انجام
عملیات حف��اری صورت میگی��رد .ایران 21
درصد از نفت خام خود را به چین صادر میکند
که این امر مس��ئله پکن را ب��ه عامل مهمی در
مقابل تحریمهای یکجانب��ه آمریکا علیه ایران
تبدیل کرده است.
تسلط اوراسیا با یوآن بر بازارهای جهانی

امیرحس��ین خالقی تحلیلگر اقتصادی و استاد
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در گفتوگو

عک�س :ژنگ�ی زی /
سیپرسفوتو  /زوما

با «جامعه فردا» ،با اش��اره به اینک��ه دو بازیگر
اصلی اوراسیا یعنی چین و روسیه یک بدبینی
خاص نس��بت به ایدئول��وژی آمری��کا و کلیه
ابزار س��لطهاش از جمله هژمون��ی دالر دارند،
اظهار کرد :روس��یه و چین از س��ال  2008در
سیاس��تگذاریهای خ��ود رون��دی را اتخاذ
کردند که طی آن سلطه بیچون و چرای دالر را
کمرنگ کنند ،اما باید به این نکته توجه داشت
که در حال حاضر کشور چین حدود  6تریلیون
دالر از اوراق خزان��ه داری آمری��کا را در اختیار
دارد که این امر نش��ان میده��د تنزل جایگاه
دالر در مع��ادالت بینالمللی ب��ه این زودیها
اتف��اق نخواهد افت��اد ،اما یک نش��انههایی در
افق پیداس��ت که چینیها به عملی شدن این
خواسته ش��ان به صورت جدی فکر میکنند و
برای آن برنامهریزی دارند.
این تحلیلگر اقتصادی افزود :چینیها با پروژه
راه ابریش��م قصد دارند که بخش اوراس��یا را با
 42درصد از جمعیت کره زمین یعنی حدود 3
میلیارد نفر به طور کامل پوشش دهند که بازار
قابل توجهی اس��ت .از طرف دیگر سعی دارند
واحد پول آس��یا را با یوآن ب��ه بازارهای جهانی
معرفی کنند که برای این منظور چین به سمتی
میرود که  5درصد از س��هام شرکت آرامکو را
در س��رمایهگذاریهای آیندهاش از عربستان
خریداری کند.
خالق��ی در ادامه با بی��ان اینک��ه در این زمینه
بای��د منتظ��ر واکنشه��ای آمریکاییه��ا نیز
باش��یم خاطرنش��ان کرد :استراتژیس��تهای
چینی معتقدند که جنگهای آمریکا براس��اس
انگیزهه��ای اقتص��ادی و برای تس��لط دالر در
بازاره��ای جهانی انجام میش��ود نمونه بارز آن
هم قائله اخیر کره شمالی و حضور آمریکاییها
در خاورمیانه است .این حضور معنای مشخصی
برای چینیها دارد ،یعن��ی آمریکاییها تعمدا
با چنی��ن س��رمایهگذاریهایی دنی��ا را ناامن
میکنند تا در مناطقی که دالر ذخیره ش��ده و
حد آن باالس��ت این انباشت ثروت به سمت کم
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خطرترین گزینه موجود یعنی س��رمایهگذاری
روی اوراق خزانه آمریکا هدایت ش��ود تا دولت
آمریکا بتواند بدون هزین��ه پول چاپ کند و در
عین حال از منابعی که دیگر کشورها برای آنان
فراهم کردهاند استفاده کند .براین اصل مجموع
این عوامل را اگ��ر کنار هم بگذاریم یک بازی به
شدت پیچیدهای در حال شکل گیری است که
باید منتظر حرکتهای بعدی بازیگردانهای آن
باشیم ،اما آنچه آشکار است خبری است که در
آینده رفتار سیاس��ت خارجی را تعیین میکند
که آن بحث چالش دالرزدایی است.او در ادامه
یادآورش��د :در ژئوپلتیک یک نظریه قدیمی از
مکیندر انگلیس��ی وجود دارد که براس��اس آن
ادعا دارد اگر قس��مت اوراسیا که به آن هارتلند
میگویند قدرتی در اختیار داشته باشد میتواند
به تمام جهان تسلط پیدا کند ،که به نظر میآید
چین و روس��یه نیز در همین منطقه قرار دارند.
با چنین دیدگاهی این دو کش��ور در نظر دارند
در برنامهریزیهای بلند مدت ش��ان به گونهای
قدرت بالمنازع جهان باشند.
خالقی واکنش ایران به پیش��نهاد فروش نفت
در مقاب��ل یوآن و تبدیل آن به ط�لا با توجه به
س��ابقه تجاری چین در عدم اجرای تعهدات را
نامش��خص توصیف کرد و گفت :هنوز سیاست
روشنی ترسیم نشده اس��ت ،اما به نظر میآید
ک��ه ایران به صورت نس��بی در این ب��ازار ورود
کند زیرا به لحاظ بانکی در تحریم هستیم و این
انگیزه وجود دارد که به س��مت چین به عنوان
یکی از بزرگترین طرفهای تجاری گرایش پیدا
کنیم .از سوی دیگر روسیه هم با انگیزه مشابه
همین رویه را پیش گرفته است ،اما هنوز مسیر
مش��خصی وجود ندارد زیرا واکنش قدرتهای
بزرگ از جمله آمریکا را نمیتوان در این زمینه
پیشبینی کرد.
جنگهای آمریکا از اساس برای حفظ هژمونی
دالر اس��ت و طبیعی اس��ت که کش��وری مثل
ایران در این موارد از گزینههای مخرب نظامی
در امان نباش��د .براین اس��اس مقداری تردید

برای سیاس��تگذاران وجود دارد تا جایی را در
بینابی��ن تعامالت اقتصادی دنی��ا حفظ کنند.
این روالی اس��ت که به شدت بس��تگی به رفتار
سیاس��ی طرفین دارد اما انگیزه ورود به آن نیز
وجود دارد؛ چرا که بخش��ی از پروژه راه ابریشم
چینیها از ایران میگ��ذرد ،ولی از طرف دیگر
ایران هن��وز تصمی��م واحدی ب��رای ارتباط با
س��ازمان همکاریهای شانگهای نگرفته است.
در واقع این روزها در محافل اقتصادی کش��ور
ارتباطهایی مثل پرداخت با یوآن و پیمانهای
دوجانب��ه مط��رح میش��ود ،ام��ا حقیقت این
است که سیاس��تگذاران عالی هنوز به اجماع
مشخصی در این مورد نرسیدهاند.
این تحلیلگر اقتصادی در پاس��خ به این پرسش
که آیا رویکرد عربس��تان با توج��ه به تغییرات
حاکمی��ت و جوان گرایی آنها ای��ن امکان را به
چینیها میدهد که س��همی در بازار نفت این
کشور داشته باشند؟ گفت :برای حکام عربستان
به عنوان یک��ی از هم پیمانان آمریکا در منطقه
این وضعیت چیزی مثل مسئله مرگ و زندگی
اس��ت و نمیتوان پیشبینی دقیق��ی از رفتار
سیاس��ی این کشور داش��ت .از سال  1973که
آن اتح��اد حیاتی ب��رای آل س��عود اتفاق افتاد
و بعد از ناامی��دی آنها از سیاس��تهای اوباما،
به نظر میآی��د میخواهند ب��ا کارت چینیها
بازی کنند ضمن اینکه خیلی هم نمیتوانند با
توجه به همه دلخوریها از سیاست همکاری با
آمریکا دور ش��وند .براین اصل پول نفت را برای
حمایت سیاسی خرج میکنند و تامین امنیت
آنها به ش��کلی بر عهده آمریکا است و اخیرا هم
خرید تسلیحاتی قابل توجهی را از آمریکاییها
داش��تهاند .به نظر نمیآید دستکم روندی که
چندین دهه جریان داشته با چرخشی ناگهانی
تغییر کند زیرا آنها برای توجیه سیاس��تهای
خود ای��ن موضوع را مقایس��ه میکنند با زمان
حکوم��ت پهل��وی دوم در ایران ک��ه تحوالت
سیاس��ی و اجتماعی در دور پر ش��تاب موجب
ناآرامی داخلی شد .سعودیها نیز اگر بخواهند

زوم

جیم راجرز کارشناس سرمایهگذاری و مشاور مالی در گفتوگو با راشاتودی معتقد است این مسئله میتواند عواید بازی را که تاکنون تحت سلطه دالر
بود ،تغییر دهد .این اقدام جهان را یک گام به کنار گذاش��تن دالر در معامالت نفتی نزدیکتر میکند .بسیاری از افراد تمایلی به استفاده از دالر ندارند
زیرا در صورتی که آمریکا نسبت به آنها سیاست خصمانه در پیش بگیرد میتواند از این طریق فشارهای شدیدی را علیه افراد وارد کرده و حتی آنها را از
جرگه تجارت خارج کند.
چین ،روسیه و دیگر کشورها به اهمیت این موضوع پی برده و در تالش هستند تا تجارت بینالملل و نظام مالی جهانی را از دالر دور کنند.
راجرز معتقد است با توجه به اینکه چین بزرگترین واردکننده نفت در جهان محسوب میشود ،در قراردادهای جدید نفتی این کشور این امکان فراهم
خواهد شد که صادرکنندگان نفت به جای دالر از یوآن در معامالت خود استفاده کنند.
کشورهایی نظیر روسیه ،ایران ،پاکستان ،ویتنام ،چین و بسیاری از دیگر کشورهای آسیایی به این اقدام عالقمند هستند.
این کارش��ناس اقتصادی معتقد است جهان در حال پیشروی به این س��مت و سو است ،در حال حاضر ایران یوآن چین را قبول میکند .چین و روسیه
توافق کردند تا سوآپ ارزی به روبل و یوآن را انجام دهند.
وقتی قرار شد دالر جایگزین پوند انگلیس شود ،افراد زیادی از خود برای شکل گرفتن سریع این اقدام رغبت نشان ندادند اما در حال حاضر اقتصادهای
بزرگی نظیر چین ،ایران و روسیه و برخی دیگر از کشورها تمایل شدیدی در این زمینه دارند و بنابراین این مسئله سریعتر از قبل اتفاق خواهد افتاد.

همزمان با تحوالت داخلی صحنه خارجی را هم
ناآرام نگاه دارند ب��ه نظر میآید بقای خود را به
خطر بیندازند .پس به لحاظ سیاس��ت خارجی
تغییر مش��ی چندان��ی ندارند ب��ه اضافه اینکه
محمد بن سالم گزینه اصلی آمریکاییها نبود
و از آنجا که اساسا سعودیها محافظه کارترین
حکوم��ت در کل دنی��ا هس��تند نمیخواهند
تغییرات رادیکال در س��طح وس��یع به قیمت
بقای آنها تمام شود.
خالق��ی اف��زود :در م��ورد ورود ایران ب��ه بازار
اوراسیا ،عدهای در راس تصمیم گیری نزدیک
ش��دن به آمریکا را در سیاس��ت هایشان دنبال
میکنند وش��رق گرایی مورد نظرشان نیست،
زی��را چینیه��ا در روابط تجاری خود حس��ن
نی��ت الزم را نش��ان نمیدهند مانن��د تجربه
قبلی همکاری در م��ورد فروش نفت با ایران یا
ونزوئال و فعالیتهایی که در آفریقا دارند ،اما از
سمت دیگر چین و روس��یه هر وقت با یکدیگر
متحد شوند توانستهاند آمریکا را در بحرانهای
کوچک شکس��ت دهند .در همی��ن زمینه ماه
گذش��ته پوتین اعالم کرد برنام��ه جدی داریم
که در بخش آس��یایی معادل یوآن را به عنوان
جایگزین دالر معرفی کنیم که بس��یار عجیب
بود زیرا معموال پوتین با پش��ت پرده کار کردن
ش��ناخته میشود و اعالم رس��می این موضوع
نش��ان میدهد آنها کار را ب��ه طور جدی دنبال
میکنن��د ،اما در م��ورد زم��ان آن باید منتظر
بازیهای منطقهای و جهانی بود.
بازار انرژی در آستانه تحوالتی بزرگ

بازار ان��رژی در آس��تانه تحوالتی ب��زرگ قرار
دارد که ممکن اس��ت دایره این تغییرات شامل
بازارهای مس و گاز طبیعی نیز بشود.
در ای��ن ب��اره ،جی��م راج��رز کارش��ناس
س��رمایهگذاری و مش��اور مالی به راش��اتودی
اعالم ک��رده اس��ت «فاصله گرفت��ن جهان از
دالر در ح��ال اتفاق افتادن اس��ت ،عده زیادی
عالقهمن��د به رخ دادن چنین اتفاقی هس��تند.
م��ن معتق��دم در کمت��ر از  10س��ال آینده ما
ش��اهد تغیی��رات ج��دی در زمین��ه مبادالت
نف��ت در آس��یا و فاصله گرفتن بیش��تر از دالر
خواهیم بود».
در صورتی که چین و روسیه موفق شوند طرح
فروش نف��ت با نرخ یوآن و س��وآپ ط�لا را در
بازارهای بیش��تری اجرایی کنن��د در واقع بین
 ۶۰۰تا  ۸۰۰میلیارد دالر از مبادالت در دنیا با
واحدی غیر از دالر انجام خواهد ش��د که زمینه
تقاضا برای ی��وآن چین هم رش��د میکند ،اما
آنچه مسلم است تنها یوآن از تحوالت این بازار
بهرهمند نمیشود بلکه بازارهای دیگر چین نیز
از جمله اوراق قرضه دولتی و زیرس��اختهای
صنعت��ی این کش��ور نیز از رش��د قابل توجهی
برخوردار خواهد شد .باید دید در رویارویی یوآن
با دالر ،رویای آمریکاییها یکه تاز میدان خواهد
ماند یا اتحاد اوراسیایی یوآن را به صدر معامالت
بازارهای جهانی میکشاند.

مه�ر :فارغالتحصی�لان مقطع لیس��انس
بیش��ترین س��هم را از جمعیت بیکار کشور
دارن��د و ش��اغالن دارای م��درک دیپل��م و
پیشدانشگاهی نیز بیشترین جمعیت شاغل
کشور را به خود اختصاص دادهاند.
جزئیات جدیدترین آمار به دست آمده از مرکز
آمار ایران درخصوص جمعیت شاغل و بیکار
کشور به تفکیک وضع سواد و دوره تحصیلی
نشان میدهد ،از مجموع  ۲۲میلیون و ۵۵۰
هزارنفرفردشاغلدرکشور،بالغبر ۲۰میلیون
و  ۶۵۰هزار نفر جزو «شاغالن باسواد» و یک
میلی��ون و  ۹۳۳هزار نفر نیز جزو ش��اغالن
بیسواد محسوب میشوند.
همچنین،بیشترینجمعیت«شاغل»کشور،
دارایمدرکدیپلموپیشدانشگاهیهستند،
به طوری که بالغ بر  ۵میلیون و  ۳۸هزار نفر از
شاغالن با
شاغالن را تشکیل میدهند .سپس
ِ
تحصیالت دوره راهنمایی با بیش از  ۴میلیون
و  ۹۴۴ه��زار نفر و دوره ابتدایی با  ۴میلیون و
 ۸۸۲هزار نفر بیشترین جمعیت شاغل کشور
را شامل میشوند.
دربینجمعیتشاغلکشور،فارغالتحصیالن
مقطع لیسانس بیش از ۳میلیون و ۱۲۳هزار و
 ۹۰۰نفر از شاغالن کشور را به خود اختصاص
دادند .در عین حال یک میلیون و  ۱۱۴هزار
نفر از جمعیت شاغل دارای مدرک تحصیلی
فوق دیپلم و یک میلیون و ۷هزار و ۹۰۰نفر نیز
دارایمدرکتحصیلیفوقلیسانسیادکترای
حرفهای هستند.
کمترین جمعیت شاغل کش��ور را هم افراد
دارای م��درک دکتری تخصصی تش��کیل
میدهند که  ۱۰۰هزار و  ۷۰۴نفر از جمعت
شاغل کشور را در بر میگیرند.

 ۶۰درصد عملیات ثبت
در رجیستری موبایلها

چینیها با
پروژه راه
ابریشم قصد
دارند که بخش
اوراسیا را با
 42درصد
از جمعیت
کره زمین
یعنی حدود
 3میلیارد نفر
به طور کامل
پوشش دهند
که بازار قابل
توجهی است

فارس :وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه طرح
رجیستری آغاز شده و در مرحله پایش است،
گفت :بنا بر گزارش س��ازمان تنظیم مقررات
مرحله ثبت در حال پیش��رفت است و طبق
گزارش چهارشنبه بالغ بر 60درصد عملیات
ثبت گوشیها انجام شده است.
محمدجواد آذریجهرمی در ادامه با اشاره به
مذاکراتش با طرف عراقی برای کاهش تعرفه
مکالمات زائران اربعین یادآوری کرد :در مسیر
کربالونجفطرفعراقیقولهاییدادهبودند،
اما هنوز به ش��کل قطعی اعالم نکردهاند؛ ما
منتظر اقدام طرف عراقی برای کاهش تعرفه و
خدمات اینترنتی هستیم .
او به زائران ایرانی توصیه کرد درکشور عراق از
سیم کارتهای عراقی استفاده کنند.

نشست اضطراری
کمیسیون انرژی با زنگنه
خانه ملت :رئیس کمیسیون انرژی ،با اشاره
به وقوع حریق در پاالیش��گاه ته��ران و جان
باختن تکنسینها و مهندسان این پاالیشگاه
در این حادثه گفت :حدود دو ماه پیش اعضای
کمیس��یون انرژی از پاالیش��گاه نفت بازدید
کردند و در جریان فعالیتهای آن پاالیشگاه
قرار گرفتند که با وق��وع این حادثه در هفته
جاری یک گروه تخصصی به پاالیشگاه اعزام
میش��ود ،تا جوانب و ابع��اد مختلف حادثه
مورد بررس��ی قرار گیرد و مشخص شود چه
عواملی منجر به بروز این حادثه و اتفاق ناگوار
شده است.
فریدون حسنوند ادامه داد :سعی کمیسیون
انرژی بر این است که با جمع آوری اطالعات
و مدارک مورد نی��از هرگونه عامل در ارتباط
با ای��ن حادثه همانند احتمال س��هلانگاری
یا م��وارد دیگر را مورد بررس��ی ق��رار داده و
با دعوت از مس��ئوالن وزارت نفت ،ش��رکت
پاالیش و پخش و پاالیش��گاه تهران موضوع
در کمیس��یون م��ورد بح��ث ق��رار گیرد و
جمعبندی شود.
او ب��ا بی��ان اینکه کمیس��یون ان��رژی امروز
(دوشنبه) در جلس��ه اضطراری با وزیر نفت
ابعاد حادثه را مورد بررس��ی ق��رار میدهد،
یادآوری کرد :گزارش بررس��یها به مجلس
ارائه میش��ود و با نظر هیاترئیسه در صحن
علنی قرائت میش��ود و اگر قصوری صورت
گرفت��ه از مس��یر مراج��ع ذیرب��ط و قانونی
پیگیری میشود.

