
آرژانتيني ها شريك ايران شدند
براي نخستين بار در صنعت نفت، شركت ملي نفت ايران و يك شركت معتبر آرژانتيني براي توسعه ميادين نفت و گاز قرارداد همكاري امضا مي كنند. در طول بيش از يكصد سال گذشته كه در ايران نفت كشف شده 
تاكنون مهم ترين همكاري ايران با يك شركت منطقه امريكاي جنوبي مربوط به »پتروبراس« بوده به طوري كه اين شركت برزيلي حدود يك دهه قبل در بلوك اكتشافي تفتان در خليج فارس با شركت ملي نفت ايران 
همكاري مي كرد. 
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بازنده حقيقي كيست؟
بازخواني مناقشه 10 ساله گازي ايران-تركمنستان

رياست جمهوري زنان و 
تفسير رجل سياسي و مذهبي

توجه ويژه قانون اساسي به حقوق انساني، سياسي، 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملت اعم از زن و مرد با 
رعايت موازين اسالم، به عنوان اصلي كلي در حقوق 
ملت، موردي راهگشا، راهبر و الهام  بخش در تفسير 

ديگر اصول قانون اساسي است. 
اگر در اصل شش��م به عنوان يك��ي از زيربنايي ترين 
اصول جمهوريت نظام اس��المي، صحب��ت از اتكا به 
آراي عمومي جهت اداره كش��ور يا در اصل 56، حق 
حاكميت افراد بر سرنوشت اجتماعي خويش، فارغ 
از هر ديدگاه جنسيتي وجود دارد، مسلما بايد مباني 
اي��ن اصول در تعيين مالك ها و تفس��ير الفاظ ديگر 
اصول قانون اساسي همچون رجل سياسي مورد نظر 

و توجهي ويژه واقع شود. 
2-  در تفسير و بازتعريف لفظ رجل سياسي، بايد به 
معناي متبادر و عرفي اين عبارت توجه كرد. چنانچه، 
»الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه« را مي توان 
تنها ويژه قرارداد محس��وب نكرد، و در تفسير الفاظ 

نيز به كار برد. 
بس��ياري از داوطلبان مرد، از س��وي شوراي محترم 
نگهبان و صاحبنظران سياس��ي و فقهي با وجود دارا 
بودن ديگر شرايط اصل 115، به عنوان يك »رجل« 
سياسي جهت اخذ منصب رياست جمهوري، مناسب 
ديده نشده اند و همين موضوع نشانگر عدم تخصيص 

كلمه رجل به فرد مذكر است. 
  statesman در ادبيات سياسي بين الملل نيز عبارت
به معناي سياستمدار، رجل سياسي و زمامدار و فارغ 
از جنس��يت افراد به كار م��ي رود، همان گونه كه در 
عنوان »دولتمرد« مي توان مشاهده كرد كه معناي 

عرفي چيزي فراتر از اعضاي مذكر دولت است. 
و يا در اعالميه حقوق بشر و شهروند فرانسه )1789( 
 homme كه droits de l'Homme از عبارت
در زبان فرانسه معادل »مرد« است استفاده شده، حال 
آنكه معناي عرفي متبادر از عبارت، حقوق »بش��ر« 

و تمامي افراد انساني و منصرف از جنسيت است. 
3-  يكي ديگر از اصول حايز اهميت در تفسير قانون 
اساسي، دريافت و كشف مقصود نويسندگان قانون 
در زمان تدوين آن است. براي اين موضوع امعان نظر 
به مش��روح مذاكرات مجلس بررس��ي نهايي قانون 
اساسي در سال 58 و شرح آنچه روي داده، مي تواند 
روشنگر راه و مسير تفسير باش��د. چنانكه در ابتدا و 
در اصل 1/88 گروه بررسي قانون اساسي، اين اصل 
بدين ص��ورت آمده بود ك��ه: »رييس جمهوري بايد 
ايراني االصل، تابع ايران، داراي مذهب رسمي كشور 
و مروج آن، مومن به مباني جمهوري اسالمي ايران، 

»مرد« و داراي حسن سابقه و امانت و تقوا باشد.«
پس از بحث پيرامون شرط مرد بودن و ديگر شرايط، 
اصل پيش��نهادي گروه بررس��ي اص��ول، راي كافي 
نياورد و اتخاذ تصميم به جلسه اي ديگر موكول شد. 
در نهايت به ابتكار ش��هيد بهشتي، اين اصل با لحاظ 
عبارت »رجال سياسي و مذهبي« به تصويب رسيد 
و اين موضوع خ��ود دليلي بر تالش مجلس خبرگان 
قانون اساس��ي در جهت جلوگيري از برداشت هاي 
مردانه و مردس��االرانه نسبت به اصول قانون اساسي 
بوده، نشانگر ايجاد عرصه و زمينه براي حضور زنان در 
جايگاه رياست جمهوري در بستر تحوالت و تغييرات 

اجتماعي است. 
4-  به نظر مي رس��د بايد در استدالالت فقهي به اين 
موضوع توجه داش��ت كه اگر قرار بر منع زنان از اخذ 
مناصب اجرايي همچون رياس��ت جمهوري باش��د، 
باي��د به طريق اولويت از دس��تيابي آن��ان به جايگاه 
تقنيني همچون نمايندگ��ي مجلس نيز جلوگيري 

به عمل مي آمد. 
اما ش��اهديم پس از انقالب ش��كوهمند اسالمي و با 
وجود نظريات روشن و روزآمد معمار انقالب، حضرت 
امام خميني)ره(، از همان مجلس اول، شاهد حضور 
زنان در منص��ب وكالت ملت در ام��ر قانونگذاري و 
نظ��ارت بر عمليات اجراي��ي قواني��ن بوده ايم و اين 
موضوع خود نش��ان از امكان حض��ور زنان به عنوان 
نامزد رياست جمهوري و در صورت كسب آراي الزم، 

اخذ سرپرستي قوه اجرايي كشور است. 
حال آنك��ه زنان فرهيخت��ه و تحصيلك��رده كنوني 
كه بي��ش از 60 درصد كرس��ي هاي دانش��گاهي و 
فارغ التحصي��الن را ب��ه خود اختص��اص مي دهند، 
داراي قابليت و توانايي بس��يار و بعضا بيشتر نسبت 
به زنان در سال هاي گذش��ته، نيز هستند و با وجود 
اصل شايسته ساالري و استفاده از توان مديريتي آنان 
مي توان به تغيير رويكرد مردساالرانه سياسي كشور 
و توجه هرچه بيشتر به اخالق مداري كه نياز اساسي 

فضاي سياست زده كنوني است اميد بست. 
از ديگر س��و، موضوع »عدالت جنسيتي« كه پس از 
س��ال ها مجددا در برنامه ششم توس��عه مورد اشاره 
قرار گرفته، تالشي در جهت مشاركت هر چه بيشتر 
سياس��ي زنان در كشور و نهادينه كردن آن است كه 
بازتعريف لفظ رجل سياس��ي در ش��رايط داوطلبان 
رياس��ت جمهوري و مرتفع ك��ردن ممنوعيت هاي 
نانوش��ته و امكان حضور در جايگاه و مناصب باالي 
سياس��ي و مديريت امور عمومي مي تواند راهگشاي 

اين مسير باشد. 

   پرونده مسكن مهر 10 استان اولويت دار به سال 
۹۶ موكول شد. وزارت راه و شهرسازي 

   س�ازمان حماي�ت: گران�ي ك�ره تخل�ف بود/ 
فروشندگان كره هاي گران را برگردانند. ايسنا 

    در راس�تاي تعيي�ن هويت كانال ه�اي تلگرام 
محتواهاي ديجيتالي شناس�نامه دار مي ش�وند. 

ايسنا
    افزايش خ�وراك 10 تا 15 درصد از مجتمع هاي 

پتروشيمي. روابط عمومي پتروشيمي 
    عرض�ه۶0 هزار ت�ن گندم خوراك�ي در بورس 
كاال ب�راي صادرات آرد و مش�تقات. وزارت جهاد 

كشاورزي 
    مذاك�رات ايران و تركيه براي افزايش صادرات 

گاز. فارس 
    وزير ارتباطات: پهناي باند اينترنت تا پايان سال 

2/5 برابر افزايش مي يابد. تسنيم 

عددنوشت

سرخط خبرها خبر  گاز

ادعاي بي اساس
يك روز بعد از قطع گاز از 
سوي تركمنستان وزارت 
امورخارجه تركمنستان 
ط�ي ابالغي�ه اي مدعي 
ش�د كه به دلي�ل بدهي 
اي�ران، ص�ادرات گاز ب�ه 
اي�ران را متوق�ف ك�رده 
ك�ه  در حال�ي  اس�ت، 
مس�ووالن ش�ركت ملي 
گاز ايران زير بار اين ادعا 
نرفته و معتقدند شركت 
مل�ي گاز اي�ران در طول 
سال هاي اخير، مطالبات 
جاري و بخش�ي از بدهي 
قبل�ي خود را به ش�ركت 
تركمن گاز كه بالغ بر بيش 
از 4/5 ميليارد دالر شده، 
با حس�ن ني�ت و از طرق 
مختلف پرداخ�ت كرده 

است.

طبق آخرين خب��ر اعالم��ي، 1500 واحد صنعتي 
تحت تمل��ك بانك ها ق��رار دارند كه از اي��ن تعداد 
1100 واحد در ش��هرك هاي صنعتي هس��تند و از 
كل واحدهاي مذكور فق��ط 83 مورد تعيين تكليف 
ش��ده  و به چرخه توليد باز گشته اند. سال 1393 بود 
كه ولي اهلل سيف - رييس كل بانك مركزي - با صدور 
بخش��نامه اي به ش��بكه بانكي اعالم كرد كه با ارايه 
جزييات سرمايه گذاري خود در بخش هاي مختلف، 
طي سه سال آينده، هر سال تا يك سوم از دارايي هاي 
م��ازاد را به فروش رس��انده و با ج��ذب نقدينگي از 
اين محل در راس��تاي تس��هيالت دهي بيشتر براي 
رونق توليد با توجه به ش��رايط ركودي كه بر اقتصاد 
حاكم است، حركت كند. اين بخشنامه پس از شدت 
گرفتن انتقادات نس��بت به ورود بيش از حد بانك ها 
و موسس��ات اعتب��اري س��رمايه گذاري در امالك، 
س��اختمان يا كارخانه ها و نيز توس��عه شركت داري 
صادر ش��د و به موجب قفل ش��دن بخش ديگري از 
منابع بانك ها و كاهش قدرت تس��هيالت دهي آنها 
بود؛ بنابراين ب��ا توجه به تاكيد مقام معظم رهبري و 
همچنين رييس جمهور شبكه بانكي ملزم به خروج از 
مسير غيرمنطقي بنگاه داري شد تا با واگذاري، رونق 

توليد در دستور كار قرار گيرد. 

معاون برنامه ريزي و توسعه ش��ركت مهندسي آب 
و فاضالب كش��ور گفت: با تمهيدات اتخاذ ش��ده در 
دولت براي س��ال آينده اعتبار 1100 ميليارد تومان 
به طرح هاي آبرساني روستايي اختصاص داده شده 
است. علي اصغر قانع در جمع خبرنگاران اظهار كرد: 
س��ال جاري با اس��تفاده از اعتبارات صندوق توسعه 
ملي، آب ش��رب بي��ش از 1600 روس��تا با جمعيت 
بالغ بر 850 هزار نفر تامين ش��ده است. پيش بيني 
مي شود تا پايان امسال به س��ه هزار روستا جمعيت 
با بالغ بر دو ميليون و 500 هزار نفر آبرس��اني شود. 
مع��اون برنامه ريزي و توس��عه ش��ركت مهندس��ي 
آب و فاضالب كش��ور گفت: باتوج��ه به اينكه ميزان 
بارندگي ها در سال جاري پايين بوده است تمهيداتي 
براي شهرهايي كه با تنش آبي مواجه هستند در نظر 
گرفته شده است تا مشكالت كمتري داشته باشند. 
بر اس��اس تمهيدات صورت گرفته در سال گذشته، 
500 شهري كه درگير تنش آبي بودند به 300 شهر 
كاهش يافته و تالش مي كنيم در تابستان امسال اين 

تعداد شهر كمتر شود. 

مبادالت تج��اري ايران و امريكا در نوامبر 2016 كه 
دونالد ترامپ در انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا 
به پيروزي رس��يد نسبت به ماه قبل از آن يك پنجم 
ش��د و به 9/7 ميليون دالر رس��يد. جديدترين آمار 
منتشرشده از سوي مركز آمار امريكا نشان مي دهد 
مبادالت تجاري اي��ران و اين كش��ور در ماه نوامبر 
2016 نس��بت به ماه قبل از آن يك پنجم ش��ده و 
به 9/7 ميليون دالر رس��يده اس��ت. دونالد ترامپ، 
نامزد افراطي جمهوريخواهان كه انتقادهاي تندي 
در مورد توافق هسته اي امريكا با ايران مطرح كرده 
اس��ت در انتخابات 8 نوامبر به پيروزي رسيد و قرار 
اس��ت از اول بهمن به عن��وان رييس جمهور امريكا 
فعاليت خود را آغاز كند. بر اس��اس توافق هسته اي 
برخ��ي محدوديت ه��ا در تجارت امريكا ب��ا ايران از 
جمله تحريم صادرات فرش و پس��ته ايران به امريكا 

برداشته شده است. 

قيمت هر بش��كه نفت برنت در پاي��ان معامالت روز 
جمعه 21 س��نت افزايش يافت و ب��ه 57 دالر و 10 
سنت رس��يد. قيمت نفت روز جمعه افزايش يافت و 
در پايان معامالت هفتگي رشد داشت، اما تقويت دالر 
و افزايش ترديد ها در مورد پايبندي اعضاي اوپك به 
توافق كاهش توليد موجب شد تا رشد قيمت محدود 
باشد. بر اس��اس اين گزارش، قيمت هر بشكه نفت 
برنت در پايان معامالت 21 س��نت، افزايش يافت و 
به 57 دالر و 10 سنت رسيد. قيمت نفت برنت بين 
56 دالر و 28 سنت و 57 دالر و 47 سنت در نوسان 
بود. قيمت نف��ت برنت براي دومي��ن هفته متوالي 

افزايش يافت. 

واحد صنعتي در قرق بانك ها

تعدادشهرهاي خارج شده از 
ليست تنش آبي

افت تجارت ايران و امريكا

افزايش قيمت جهاني نفت

1500 واحد 

۲00 شهر

يك پنجم

۲1 سنت

معامله گ��ران بورس تهران ديروز در حالي با رويكردي مثبت معامالت نخس��تين روز اين هفت��ه را آغاز كردند كه در ميانه راه با 
افزايش عرضه سهام و بي مهري حقوقي ها با س��قوط آزاد قيمت ها مواجه بود. شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس تهران در 
پايان معامالت ديروز ش��نبه 18 دي ماه 95 با كاهش 163 واحدي روي رقم 78 هزار و 826 واحد ايس��تاد. شاخص كل هم وزن 
اما با كاهش 55 واحدي روي رقم 15 هزار و 365 واحد متوقف ش��د. ديروز همچنين ش��اخص سهام آزاد شناور با كاهش 219 
واحدي به عدد 86 هزار و 492 واحد رضايت داد. شاخص بازار اول اما در حالي با كاهش 72 واحدي به عدد 55 هزار و 956 واحد 
رسيد كه شاخص بازار دوم با 595 واحد كاهش عدد 167 هزار و 733 واحد را تجربه كرد. ديروز همچنين شاخص كل فرابورس 
)آي فكس( با كاهش 8 واحدي روي عدد 837 واحد متوقف ش��د. براساس اين گزارش، ديروز معامالت سهام در نماد معامالتي 
سه شركت گروه سايپا با 43 واحد، ايران خودرو با 28 واحد و هلدينگ پتروشيمي خليج فارس با 24 واحد كاهش بيشترين تاثير 
منفي را بر محاسبه شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند. در مقابل، معامالت سهام در نماد معامالتي 3 شركت فوالد خوزستان 
با 30 واحد، پتروشيمي جم با 26 واحد و مخابرات ايران با 21 واحد افزايش، باالترين تاثير مثبت را در برآورد اين نماگر به دوش 
كشيدند. ارزش كل معامالت ديروز بورس تهران به بيش از 133 ميليارد و 500 ميليون تومان بالغ شد؛ در حالي كه در بازار نقدي 
اين بورس ارزش معامالت از 127 ميليارد تومان فراتر نرفت كه ناشي از دست به دست شدن 986 ميليون سهم و اوراق مالي قابل 
معامله طي 59 هزار و 99 نوبت داد و ستد بود. طي معامالت ديروز، نماد معامالتي شركت هاي كشت و صنعت پياذر، گسترش 

صنايع و خدمات كش��اورزي، توس��عه معادن 
روي ايران، گروه س��ايپا، سيمان شمال، صنايع 
پتروشيمي تخت جمش��يد، اوراق اجاره تامين 
س��رمايه لوتوس پارس��يان، گواهي سپرده عام 
گردشگري از سوي ناظر بازار سهام بازگشايي و 
نماد معامالتي شركت هاي بيمه آسيا، حق تقدم 
خريد سهام گروه صنعتي بارز، البراتورهاي سينا 
دارو، قند هگمتان، پارس سرام، صكوك اجاره 

»صاميا« متوقف شدند. 

بازار لبنيات باز هم دچار تالطم شد. هر وقت 
قيمت خريد تضميني ش��ير دچار چالش 
مي ش��ود، ب��ازار لبنيات هم دچار نوس��ان 
مي شود. آخرين خبرها از سطح شهر حكايت 
از روند افزايشي قيمت بيشتر اقالم لبني و 
ادامه افزايش قيمت ه��ا دارد. گزارش ها از 
بازار نش��ان مي دهد كه در حال حاضر كره 
100 گرمي 800 تومان و ش��ير يك ليتري 
بين 200 تا 300 تومان افزايش قيمت پيدا 
كرده اند اين درحالي اس��ت كه طبق اعالم 
س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان اين 
افزايش قيمت ها خودسرانه و غيرمجاز است. 
مسووالن سازمان حمايت مصرف كنندگان 
وتوليدكنندگان تاكيد كرده اند كه هيچ گونه 
مجوزي براي افزايش قيمت انواع محصوالت 

لبن��ي از ط��رف دس��تگاه هاي مربوطه از 
جمله س��تاد تنظيم بازار صادر نشده است 
و برندهايي كه قيمت محصوالت ش��ان را 
خودسرانه افزايش داده اند بايد قيمت ها را به 
وضعيت قبلي بازگرداندند. دستور ديگر هم 
اين است كه محصوالت گران شده نيز از بازار 
جمع آوري شود. آخرين بررسي ها از بازار اين 
محصوالت نشان مي دهد كه قيمت برخي 
محصوالت مانند كره افزايش قابل توجهي 
پيدا كرده و بين 700 تا 800 تومان افزايش 
قيمت دارد و برخي ديگر از محصوالت لبني 
از جمله شير، دوغ، پنير و خامه نيز با افزايش 

نسبي قيمت همراه شده اند. 
در م��ورد دالي��ل اين افزاي��ش قيمت رضا 
باكري، دبير انجمن صنايع لبني مدعي است 

كه ابالغيه وزراي صنعت، معدن و تجارت و 
كشاورزي براي استفاده از ارز آزاد در واردات 
پاكت هاي بسته بندي و همچنين افزايش 
16 درصدي تعرف��ه واردات اين محصول، 
باعث گراني ش��ير ش��ده و با توجه به اينكه 
ابالغيه دو وزير باالتر از س��تاد تنظيم بازار 
است، نيازي به مصوبه تنظيم بازار نداشتيم. 
شير پاستوريزه نيز يكي ديگر از محصوالتي 
است كه مانند كره طي هفته هاي گذشته با 
افزايش قيمت مواجه شده است كه به گفته 
رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان، افزايش قيمت در سه قلم 
كاالي اساس��ي لبني بدون داشتن مجوز از 
سوي برخي از برندهاي مطرح صنايع لبني 

صورت گرفته است.

مرك��ز آمار اي��ران گ��زارش داد، در 6 ماهه 
نخست امس��ال گروه كشاورزي 5/9، گروه 
صنعت 9/1 و گروه خدمات 5 درصد نسبت 
به دوره مش��ابه س��ال قبل، رشد داشته كه 
رش��د گروه صنعت عمدتا ناشي از افزايش 
صادرات نفت خام و گاز طبيعي بوده  است. 
محص��ول ناخالص داخلي ب��ه قيمت ثابت 
س��ال 1376 در ش��ش ماهه نخست سال 
جاري به رقم 331861 ميليارد ريال با نفت 

و 316334 ميليارد ريال بدون احتس��اب 
نفت رسيده است، در حالي كه رقم مذكور 
در مدت مشابه سال قبل با نفت 311558 
ميليارد ريال و بدون نفت 302682 ميليارد 
ريال بوده كه نش��ان از رش��د 6/5 درصدي 
محص��ول ناخالص داخلي در ش��ش ماهه 
اول س��ال 1395 دارد. نتايج مذكور حاكي 
از آن اس��ت كه در بهار و تابس��تان س��ال 
جاري رش��ته فعاليت هاي گروه كشاورزي 

 5/9، گروه صنع��ت 9/1 و گ��روه خدمات
5/0 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، 
رشد داشته است. رشد گروه صنعت عمدتا 
ناش��ي از افزايش صادرات نف��ت خام و گاز 
طبيعي بوده است. محاسبات فصلي در مركز 
آمار ايران در قالب 15 بخش اصلي متشكل 
از 42 رشته فعاليت انجام مي شود كه بر اين 
اساس گروه كشاورزي شامل زيربخش هاي 
زراعت و باغداري، دام��داري، جنگل داري 

و ماهيگي��ري، گ��روه صنعت ش��امل زير 
بخش هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، 
استخراج ساير معادن، صنعت، تامين آب، 
برق و گاز طبيعي و ساختمان است و گروه 
خدمات شامل زير بخش هاي عمده فروشي 
و خرده فروش��ي، هتل و رستوران، حمل و 
نق��ل و ارتباطات، واس��طه گري هاي مالي، 
مستغالت، امور عمومي، آموزش، بهداشت 

و مددكاري و ساير خدمات است. 

سقوط آزاد تقاضا در برابر عرضه سهام

افزايش قيمت لبنيات در سكوت

رشد ۹/1 درصدي صنعت با كمك نفت وگاز

ارز و طالبورس

10 دي ماه سال جاري وقتي 
خبر قطع گاز تركمنستان به 
روي ايران در صدر اخبار قرار گرفت، شايد 
خيلي ها گمان مي كردند اين موضوع مثل 
دفعه هاي قبل ختم به خير مي شود. غافل 
از اينكه اين بار موضوع جدي تر بود. حاال با 
گذشت يك هفته از قطع گاز تركمنستان 
به روي ايران، دو طرف با انتشار بيانيه هايي 
يكديگ��ر را در اي��ن ماج��را مقص��ر اعالم 
مي كنند. هرچند در داخل كش��ور، بازتاب 
بيانيه هاي تركمنس��تان و پافش��اري اين 
كشور بر مواضع خود، احساسات ملي را هم 
برانگيخته است. به سرعت خبر راه اندازي 
خط لوله دامغان- نكا مطرح ش��د و خبرها 
از دستور بيژن زنگنه در تسريع اجراي اين 
خط لوله حكايت داش��ت. اما هم ايراني ها و 
هم تركمنس��تاني ها به خوبي مي دانند كه 
راه اندازي اين خط لوله به زمس��تان امسال 
قد نمي دهد. در خوش��بينانه ترين حالت، 
تابس��تان س��ال آينده گاز اين لوله به مدار 
مي پيوندد. موض��وع قطع گاز اما اضطراري 
اس��ت و بايد به سرعت براي آن راه حل پيدا 

ش��ود. آن طور كه برخي مناب��ع مي گويند 
قرارداد ايران براي خريد گاز از تركمنستان 
5 سال ديگر ادامه دارد. اگر خط لوله دامغان 
به نكا راه اندازي ش��ود، ايران از واردات گاز 
براي تامين گاز اس��تان هاي شمالي كشور 
بي نياز مي شود و اين موضوع به معناي اين 
است كه تركمنستان مشتري دست به نقد 
و البت��ه بزرگ ترين مش��تري گاز خود را از 
دست مي دهد. از همين رو، اين كشور با علم 
به اين موضوع بناي قطع گاز براي نقد كردن 
طلب ه��اي قبلي خود نهاده اس��ت. وزارت 
نفت اما در مواجهه با اي��ن اتفاق دو راهكار 
درپيش گرفت: اول حل مس��اله با استفاده 
از رايزني هاي ديپلماتيك و دوم آرامش به 

مردم براي گذر از شرايط پيش آمده. 
خوش حسابي كرديم

 يك روز بعد از قطع گاز از سوي تركمنستان 
وزارت امورخارج��ه تركمنس��تان ط��ي 
ابالغيه اي مدعي ش��د كه ب��ه دليل بدهي 
ايران، صادرات گاز به ايران را متوقف كرده 
اس��ت، در حالي كه مسووالن شركت ملي 
گاز ايران زير ب��ار اين ادعا نرفته و معتقدند 
ش��ركت ملي گاز ايران در طول س��ال هاي 
اخي��ر، مطالبات جاري و بخش��ي از بدهي 

قبلي خود را به شركت تركمن گاز كه بالغ 
بر بيش از 4/5 ميليارد دالر ش��ده، با حسن 
نيت و از طرق مختلف پرداخت كرده است. 
بنابراين آنچه به عنوان بدهي شركت ملي 
گاز ايران مطرح اس��ت، مربوط به سال هاي 
تحري��م بوده، ضمن اينك��ه در آن دوره نيز 
اگرچه امكان پرداخت مس��تقيم به دليل 
تحريم ه��اي بين المللي مق��دور نبوده اما 
مبالغ معتنابهي ب��ا توافق دوطرف در قالب 
صادرات كاال و خدمات به ش��ركت تركمن 
گاز پرداخت شده و نيز صدها ميليون دالر 
براي صادركنندگان كاال و خدمات، از طرف 
شركت ملي گاز ضمانتنامه صادر شده است. 
ش��ركت ملي گاز ايران بر اين باور است كه 
راه ح��ل اختالف��ات حقوقي، ق��راردادي و 
مالي بين اين شركت و شركت تركمن گاز 
در قرارداد به روش��ني پيش بيني شده و دو 
طرف بايد منحصرا از مس��ير تعيين ش��ده 
در آن براي حل اختالفات خود اقدام كنند. 
مقامات شركت ملي گاز معتقدند: بر اساس 
مف��اد صريح قرارداد، ش��ركت تركمن گاز، 
حت��ي در صورت وجود بده��ي يا تاخير در 
پرداخت، مجاز به قطع جري��ان گاز نبوده 
و چنين اقدامي نقض آشكار قرارداد بوده و 

نشانگر اين است كه شركت تركمن گاز در 
مبادالت بين المللي، شريكي قابل اطمينان 
نيست. آنها در اطالعيه اي خطاب به طرف 
تركمنستاني اعالم كردند كه انتظار براين 
است كه مقامات سياسي تركمنستان اجازه 
دهند كه دوطرف در چارچوب مفاد قرارداد 
و اصول تج��اري به مذاك��ره و حل و فصل 
اختالفات خود بپردازند. ضمن اينكه دخالت 
وزارت محترم امور خارجه تركمنستان در 
دعواي حقوقي بين دو شركت، خالف صريح 

مفاد قرارداد موجود است. 
بيانيه پشت بيانيه

به دنبال اطالعيه شركت ملي گاز ايران، دفتر 
مطبوعاتي وزارت امور خارجه تركمنستان، 
دومي��ن بياني��ه مطبوعاتي در پاس��خ به 
اظهارات جديد ش��ركت ملي گاز ايران در 
ارتباط ب��ا قطع ص��ادرات گاز را صادر كرد. 
در اين بيانيه تاكيد ش��ده: اطالعيه شركت 
ملي گاز ايران به دور از انصاف صادر ش��ده 
زيرا در اين اطالعيه هم��ه ايرادات متوجه 
تركمنس��تان اس��ت، در صورت��ي كه اين 
موضوع صحت ندارد. در اطالعيه ش��ركت 
ملي گاز ايران، نقض قرارداد از طرف شركت 
ملي گاز تركمنستان در ارتباط با كيفيت و 
حجم گاز ارس��الي مورد انتقاد قرار گرفته 
اس��ت كه اين موضوع حقيقت ندارد. يكي 
از اص��ول اصلي ق��رارداد، تعهد به پرداخت 
بدهي در موعد مقرر بوده است در صورتي 
كه ش��ركت ملي گاز ايران طي چند س��ال 
متمادي اين بند از قان��ون را نقض و ضمنا 
در اين خصوص، شركت به طرف تركمني 
هيچگونه خس��ارت مال��ي پرداخت نكرده 
است.  تركمنستان در حالي خواستار طلب 
1/8 ميليارد دالري از ايران بابت صادرات گاز 
در سال هاي 86 و 87 شده است كه تهران آن 
را قبول نداشته و خواستار ارجاع موضوع به 
داوري بين المللي است. در دي ماه 1386 
كه س��رماي زمس��تان به اوج خود رسيد و 
بيش از 20 استان كشور با افت شديد دماي 
هوا و يخبندان مواجه شدند، تركمنستان 
با سوءاس��تفاده از اين فرص��ت اعالم كرد 
 كه قيم��ت گاز صادراتي خود ب��ه ايران را

9 برابر باال برده و از 40 دالر به ازاي هر هزار 
مترمكعب به 360 دالر افزايش مي دهد. 

دولت وقت ايران، به هر دليلي در آن مقطع 
زماني با اين درخواست تركمنستان موافقت 
كرد و بدين ترتيب براس��اس محاس��بات 
تركمن ها، طلبي حدود 1/8 ميليارد دالري 
به حس��اب ايران نوشته مي ش��ود. البته با 
گذش��ت زمان و پس از اف��ت قيمت گاز در 

بازارهاي جهان��ي، قيمت گاز صادراتي اين 
كشور به ايران كاهش مي يابد كه همچنان 

ادامه دارد. 
زماني كه ايران آماده پرداخت بدهي گازي 
تركمنستان مي شود، تحريم ها شدت يافته 
و مراودات بانكي قطع مي شود و بدين ترتيب 
روند پرداخت بدهي به اين كشور بالتكليف 

باقي مي ماند. 
پ��س از اس��تقرار دولت يازده��م، ايران به 
صورت ماهانه اقدام به تسويه بدهي گازي 
خود به تركمنس��تان كرده و بنابراين مبلغ 

ديگري به اين طلب افزوده نمي شود. 
ايران با قطع واردات گاز از تركمنس��تان با 
شتاب بخشيدن به س��اخت خط لوله هاي 
در دس��ت احداث و تغيير موقت س��وخت 
صنايع از گاز به سوخت مايع، مي تواند نياز 
نواحي شمال شرقي كش��ور را رفع كند اما 
عش��ق آباد بازنده اصلي اين ماجرا خواهد 
بود زيرا بزرگ ترين مشتري خود را از دست 

خواهد داد. 
شراكت تركمن ها در صنعت پتروشيمي 

و نيروگاهي
محمود خاقان��ي، كارش��ناس بين المللي 
انرژي در گفت وگو ب��ا »اعتماد« با تاكيد بر 
اينكه وزارت نفت با اعالم برائت از بررس��ي 
قضيه قطع گاز بهترين و باتدبير ترين رفتار 
ممكن را به عنوان نه��ادي دولتي در پيش 
گرفت، مي گويد: شركت ملي گاز اعالم كرد 
كه موضع كارشناس��ان ارتباطي به موضع 
شركت ملي گاز ندارد و اين مقوله يك مساله 
اقتصادي و تجاري است كه به زودي حل و 

فصل مي شود. 
اين كارش��ناس بين المللي ان��رژي اضافه 
مي كند: بي وفايي تركمن ها در زمس��تان 
سال 86 نشات گرفته از اشتباه دولت در آن 
زمان بود. چرا كه دولت وقت اين موضوع را 
سياسي كرده و موجب دامن زدن به آن شد. 
به گفته خاقاني با توجه به اينكه قيمت نفت 
و به دنبال آن نرخ گاز رش��د چنداني ندارد 
به نظر مي رس��د تركمنستان به ناچار سود 
كالن��ي از صادرات گاز عايدش نمي ش��ود. 
بنابراين بهتر اس��ت با توجه به مزيت هاي 
نس��بي كه به دليل مرز زميني مشترك با 
اي��ران دارد، در صنعت برق يا پتروش��يمي 
ايران به طور مشترك سرمايه گذاري كرده 
و در توليد محصول با ايران ش��ريك شود. 
چرا كه تركمنس��تان صنعت پيشرفته اي 
در بخش نيروگاهي و پتروش��يمي ندارد و 
در عوض مي تواند گاز خود را با ارزش افزوده 

بيشتري به فروش برساند. 
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عرفانه تاجيكي

در نخس��تين روز هفته س��كه 5 هزار تومان و دالر 9 تومان افزايش قيمت داشت. بررسي هاي نخستين روز هفته جاري نشان 
مي دهد كه سكه تمام طرح جديد با روند افزايشي نسبت به اواخر هفته گذشته از 1/172/000 تومان به يك ميليون و 178 هزار 
تومان رسيده و دالر امريكا از 3935 به 3944 تومان در بازار غيررسمي قيمت دارد. به اين ترتيب مي توان گفت سكه هفته را با 
حال خوبي آغاز كرده است. از سوي ديگر هر گرم طالي 18 عيار با حركت صعودي بيش از 114 هزار تومان فروخته مي شود. 
اين در حالي است كه نيم سكه و ربع سكه به ترتيب 605 و 320 هزار تومان عرضه مي شوند. از سوي ديگر هر اونس طال براي 
معامالت در بازارهاي جهاني بيش از 1173 تومان داد و ستد مي شود. در بازار ارز نيز يورو 4256 تومان، پوند انگلستان 4880 

تومان و لير تركيه 1153 تومان داد و ستد شد. همچنين دالر در بازار رسمي روز گذشته 
3237 تومان از سوي بانك مركزي قيمت گذاري شد. الزم به ذكر است كه اين قيمت ها 
در طول روز نوساني بوده و ثابت نيست. همچنين جدول زير براساس آخرين قيمت ها تا 

لحظه مخابره گزارش تكميل شده است. 
حال و روز طالي جهاني چطور است؟

نظرسنجي هفتگي كيتكونيوز نشان داد كارشناسان وال استريت و سرمايه گذاران انتظار 
دارند روند رش��د قيمت طال در هفته جاري ادامه پيدا كند. طال روز جمعه تحت تاثير آمار 
اش��تغال ماهانه امريكا، از روند صعودي چشمگيري كه يك روز قبل داشت، عقب نشيني 
كرد. هر اونس طال براي تحويل در فوريه در معامالت روز جمعه بازار نيويورك 7/90 دالر يا 
0/67 درصد كاهش يافت و در 1173/40 دالر بسته شد با اين همه براي كل هفته 1/4 درصد 
افزايش نش��ان داد كه دومين افزايش هفتگي متوالي بود. طال روز پنجشنبه به 1184/90 
دالر صعود كرده بود كه باالترين قيمت در دو ماه گذش��ته بود. اين در حالي است كه بانك 
ABN Amro نسبت به اينكه طال تا پايان ژانويه بتواند رشد قيمتش را حفظ كند، بدبين 
مانده است. طال در نوامبر پس از پيروزي دونالد ترامپ در برابر هيالري كلينتون، 7/8 درصد 
كاهش يافت كه بزرگ ترين كاهش ماهانه از ژوئن سال 2013 بود با اينهمه اين فلز ارزشمند 

8/6 درصد رشد در كل سال 2016 داشت كه نخستين رشد ساالنه از سال 2012 بود. 

بازار سكه، سكه شد

قيمت انواع طال در بازار آزاد
4۹5700مظنه مثقال

114325گرم طالي 18 عيار
117320اونس جهاني ) دالر (

س�كه تم�ام ط�رح 
1178000جديد

۶05000نيم سكه
320000ربع سكه

205000سكه يك گرمي

قيمت ارز در بازار آزاد
3۹44دالر
425۶يورو
4880پوند

1105درهم
1153لير تركيه

گروه سال / فصل
كشاورزي

گروه 
صنعت

گروه 
خدمات

43/807۹۹/33۶185/88۹شش ماهه 13۹5

 13۹5-115/8۶۹47/۹858۹/3۶۶

13۹5 -227/۹3751/351۹۶/523

محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده رش�ته فعاليت هاي داخلي 
كشور به قيمت هاي ثابت )سال پايه 137۶( 

متوسط قيمت های 
قبلی

متوسط 
قيمت های فعلی

انواع محصوالت وزن
لبنی

شير كم چربيك ليتری2500 تومان2400 تومان
شير پرچربيك ليتری2700 تومان2500 تومان 
شير كيسه ایيك ليتری1800 تومان1500 تومان

يك و نيم 5000 تومان 4700 تومان 
ماست كم چربكيلوگرم

يك و نيم 5200 تومان4500 تومان 
ماست پرچربكيلوگرم

يك و نيم 3000 تومان2500 تومان
دوغليتری

كره100 گرمی3200 تومان2500 تومان
خامه100 گرمی1400 تومان 1200 تومان

پنير450 گرمی4800 تومان4300 تومان 
پنير خامه ای100 گرمی1300 تومان 1200 تومان

يك 8400 تومان8200 تومان 
كشككيلوگرمی

سيد حسن حسيني

رييس شوراي رقابت با اشاره به پيش فروش خودروهاي 
مدل 96 توسط شركت هاي خودروساز، گفت: ليست 
ارس��الي خودروس��ازان در فروش قطع��ي مدل هاي 
96 مطابق دس��تورالعمل ش��وراي رقابت است. اما در 
فروش هاي بلندمدت با محاس��به نرخ س��ود و قيمت 
روز خودرو، فروش ها انجام مي شود. رضا شيوا، با اشاره 
به اينكه ش��وراي رقاب��ت فقط در مورد قيم��ت و بازار 
خودروهايي كه مشمول دس��تورالعمل قيمت گذاري 
باش��ند ورود پي��دا مي كند، اظهار داش��ت: بررس��ي 
تغييرات قيمتي س��اير خودروها از جمله وارداتي ها با 
شوراي رقابت نيس��ت و در اين زمينه سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان و وزارت صنعت بايد 

اقدامات الزم را انجام دهند. 

اجازه گران فروشي مدل ۹۶ 
را نداديم 

ادامه از صفحه اول


