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یادداشت ادامه از صفحه اول

اقتصاد

به یاد قربانیان تصادف سنندج  
هر ســه مســافر ما یعني اعضاي خانــواده آئینه در 
دم در میــان شــعله هاي ســهمناک آتــش جان به 
جان آفریــن تســلیم مي کنند. این سرنوشــت غمبار 
و طاقت ســوز یکــي از امیدهــاي آتي کشــور بود؛ 
یکي از اســتعدادهاي درخشــان کشــور که شاید در 
آینــده اي نزدیک مي توانســت به چهــره اي جهاني 
مبدل شــود. همراه ســارا، مادر و برادر خردسالش 
نیز قرباني شدند. در یک ســال گذشته این بیستمین 
باري اســت کــه تانکرهــاي حامل ســوخت داغ بر 
دل هاي مردمان سنندج و مریوان مي گذارند. در یک 
ســال ۲۰ تصادف ناشــي از خطاي تانکرهاي حامل 
ســوخت از کشــور همســایه به داخل ایران! آیا ۲۰ 
تصادف، ۲۰ هشــدار خونین و ده هــا خانواده داغدار 
کافي نبود تا براي مســئله راه هاي کردستان چاره اي 
اندیشــیده شــود؟ سرگذشــت جانکاه ایــن عزیزان 
نشاني از بي مســئولیتی هاي اداري است!! نشاني از 
بي توجهي ها به جان ایرانیان در جاده هاست! نشاني 
از کم توجهــي به اســتانداردها در تولیدات خودرو و 
جاده ها اســت! مسئوالن کشــوري کمي تأمل کنید. 
جاده هاي کردســتان، راه هاي مواصالتي غرب کشور 
و زیرســاخت هاي توســعه بیش از پیش چشم به راه 
برنامه هاي کارشناســي اســت. نگذاریم ســارا ها و 
از ســرزمین مان قرباني  محمد پارســاهاي دیگــري 
بي مســئولیتي ها و کم کاري ها شــوند. امروز ۴۰ روز 
از حادثــه مي گذرد؛ در حالي که آقاي جمشــید آئینه 
و ســیناي جوان همچنان ناباورانه با این غم سترگ 
هم خانــه شــده اند. بــا آباداني و عمران و توســعه 
جاده هاي کشــور شــادي را بــه دل ایــن خانواده و 
دیگــر خانواده هاي داغــدار بازگردانیــم. جاده هاي 
استان کردستان بیش از ســایر نقاط نیازمند توجه و 

مساعدت است. به فکر آینده هم وطنان مان باشیم.

سهم ایران در خزر چقدر است؟
   «همچنیــن دولــت اتحاد جماهیر شــوروی از 
دولت علیّــه ایــران خواهش می کند کــه منفعت 
مشــترک را کــه بحر خــزر منحصرا دریــای ایران و 

شوروی باشد، در نظر گرفته... باشد».
این سند به صراحت دریاچه مازندران را «منفعت 

مشترک انحصاری ایران و شوروی» می داند. 
۴- ســند دیگر، پاسخ ســفیر کبیر اتحاد جماهیر 
شــوروی به تاریخ ۲۵ مــارس ۱۹۴۰ درباره مکاتبات 
معموله درباره فصل هفتــم عهدنامه مودت ۱۹۲۱ 
به این شــرح اســت: «نظر به اینکه دریــای خزر که 
طرفیــن متعاهدتیــن آن  را دریای ایران و شــوروی 
می دانند، برای طرفین دارای اهمیت خاصی اســت، 
موافقت حاصل است که دولتین اقدامات الزم را به 
عمل آورند تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتی های 
طرفیــن و در بندرهای واقع در دریای خزر مشــغول 
خدمت هســتند، از خدمت و توقف خود در کشتی ها 
و بنادر بــرای مقاصدی که خــارج از حدود وظایف 
خدمتی محوله به آنها باشد، استفاده نکنند». از این 
سند این نتیجه حاصل می شود که دریاچه مازندران 
«دریای ایران و شــوروی» است و استفاده از آن برای 
کشور ثالث ممنوع اســت. بعضی ها تصور کرده اند 
که نام این دریاچه «دریای ایران و شــوروی» اســت؛ 
حال آنکه تأکید شــده «طرفیــن آن  را دریای ایران و 
شــوروی«می دانند» نــه اینکه آن  را دریــای ایران و 

شوروی «می خوانند». 
۵- عــالوه بر معاهــدات و اســناد موجود که بر 
مبنای «اصل تســاوی حقوق» تنظیم شــده و حتی 
به حقوق مســاوی تصریح شده اســت، نکته بسیار 
با اهمیت که طبــق اصول کلی حقوقــی، در اموال 
مشــترک، اصل بر تســاوی اســت و تســاوی [یعنی 
ســهم بردن هریک از دو  طرف به میزان ۵۰ درصد]، 
مگر اینکه درصد های خالف آن تصریح و در قرارداد 

مد نظر قید شده باشد. 
[در قراردادهای ایران و شــوروی اگرچه صراحتا 
درصــد ۵۰-۵۰ نیامــده؛ ولــی از واژگانــی ماننــد 
«بالســویه» و «دریــای ایران و شــوروی» نام برده و 
وقتی در آن درصدی مشــخص نشــده، منظور این 
اســت کــه ۵۰-۵۰ بــرای هریک از دو طــرف قابل 

استفاده است].
آیا فروپاشــی اتحــاد جماهیر شــوروی می تواند 
حقوق حقه جمهوری اســالمی ایــران را در دریاچه 
مازنــدران تضییــع کند؟  بعــد از فروپاشــی ۱۹۹۱، 
لزوم پایبندی جمهوری هــای جدید قائم مقام اتحاد 
جماهیر شــوروی به مفاد قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ 
و احتــرام به رژیم حقوقی موجود نه فقط ناشــی از 
اصول حقوق بین الملل عمومی است؛ بلکه رسما نیز 
از سوی آنها در بیانیه آلماتی مورخ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ 
تأیید شده و همه دولت های مستقل مشترک المنافع 
اجــرای تعهــدات ناشــی از قراردادهای شــوروی 
ســابق را تضمین کرده اند و مســتندا به سند شماره 
A/۴۹/۴۷۵ مورخ پنج اکتبر ۱۹۹۴ و نظریه رســمی 
فدراسیون روســیه به عنوان جانشین شوروی سابق، 
جمهوری های جدید ســاحلی دریاچه مازندران نیز 

باید معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را بپذیرند.
ادامه در صفحه ۱۴

چرا اروپا به آمریکا بدهکار نیست 

دونالد ترامپ از تکــرار اینکه از متحدان آمریکا در  �
ناتو پرداخت سهم دودرصدی تولید ناخالص داخلی 
آنها را برای ارتش درخواست کند، خسته نمی شود. به 
گفته او اینکه آمریکا با پرداخت ۶۱۰  میلیارد دالر برای 
مخارج نظامی که ۳,۴ درصد از تولید ناخالص داخلی 
آمریکاست، امنیت متحدان خود را تأمین کند قابل قبول 
نبــوده و مالیات دهنــدگان آمریکا نیــز دیگر حاضر به 
ادامه این کار نیســتند. بنابراین متحدان آمریکا در ناتو 
در حقیقت بــه آمریکاییان بدهکارنــد. ترامپ ضمن 
پرگویی هــای معمولی اش، ناخــودآگاه واقعیت های 
ناگفته ای درباره مکانیســم های پنهانی ســلطه گرایي 
آمریــکا را برمــال می کند کــه ما اکنون اندکــی به آن 
می پردازیم. این امر واقعیــت دارد که آمریکا از همان 
آغاز تأسیس ناتو بخش قابل مالحظه ای از درآمد ملی 
خود را بابــت هزینه های نظامی به کار می برد که هم 
برای سیســتم های پرخرج ایجاد وحشت هسته ای در 
قبال رقبای دیرینه خود از قبیل اتحاد جماهیر شوروی و 
اکنون روسیه است و هم برای تأمین بیش از ۸۰۰ پایگاه 
نظامی اش مصرف می شوند. البته تمامی دولت های 
آمریکا پس از جنگ سرد از کاهش تسلیحات هسته ای 
اکیدا خودداری کردند درحالی که می توانستند پیشنهاد 
خلع سالح تسلیحات هسته ای گورباچف را بپذیرند و 
مخارج هنگفت تســلیحاتی کشورهای ناتو را کاهش 
دهند و اما اینکه چرا دولت های آمریکا درست عکس 
این سیاســت را در پیش گرفتند، احتیــاج به توضیح 
دارد. یکی به خاطر اینکه بدون سفارشــات تسلیحات 
هسته ای موجودیت مجتمع صنایع نظامی آمریکا جدا 
به خطر می افتد و دیگر اینکه آمریکا بدون چتر امنیت 
هســته ای خود، موقعیت کلیدی خویش در ناتو را از 
دست داده و مجبور خواهد بود از این اهرم سلطه گری 
یعنی وابســته ماندن به چتر هســته ای متحدان خود 
به خصوص ژاپن و کشــورهای اروپایی که درعین حال 
رقبای آمریکا نیز به حســاب می آیند، چشم پوشی کند.  
آمریکا هزینــه پایگاه های نظامی خود را نیز که بخش 
بزرگی از آنها در خاور میانه و نزدیک قرار دارند، متقبل 
می شــود زیرا از این طریق قادر است امنیت استفاده از 
مــواد خام و نفت غرب را بــه بهترین وجه تأمین کند. 
این بســته امنیتی شــامل حداقل دو بعد است: اول- 
کنترل مســتقیم منابع نفتی از طریق حمایت نظامی 
از کشورهای نفت خیز منطقه مانند عربستان  سعودی 
و دوم در صــورت لزوم ســرنگونی رژیم های مزاحم. 
ایــن حقیقت که آمریکا از قریب به ۷۰ ســال پیش در 
اکثر درگیری های جنگی خــاور میانه و نزدیک دخیل 
بوده اســت بر کسی پوشیده نیست. اما اینکه آمریکا با 
حضــور خود در منطقه در پی تأمین امنیت نفتی خود 
است، برداشــتی نادرست است که خیلی هم طرفدار 
دارد اما تمامی انگیزه های این کشــور را بیان نمی کند.
آمریــکا با توجه بــه اینکه از ابتدا تاکنــون ۸۰ درصد 
نیاز نفت خــود را از آمریکای جنوبــی تأمین می کند، 
وابســتگی اش به منابع نفتی خاورمیانــه آن طور که 
تصور می شود، بااهمیت نیســت و بنابراین احتیاجی 
به تأمین نظامی امنیت نفتی برای خود در خاورمیانه 
ندارد. ســؤال اینجاست که انگیزه اصلی دخالت های 
نظامی و روش سلطه گری آمریکا و حفظ امنیت نفتی 
در خاورمیانه چیســت؟  به این منظور الزم اســت به 
تحلیل ابعــاد مهم دیگری بپردازیــم: مهم ترین آنها 
تثبیت شرایطی است که بتواند در بازار جهانی تولید و 
جریان بدون وقفه نفت ارزان خاورمیانه را برای مدت 
طوالنی تضمیــن کند و به این ترتیب رشــد اقتصادی 
قابل توجه ای را برای سرمایه داری غرب و به خصوص 
برای متحدان آمریکا در ناتو یعنــی اروپا و ژاپن برای 
مــدت هرچه طوالنی تر به وجود آورد. چنین شــرایط 
مناســبي یعنی نفت ارزان و بــدون وقفه که ما برای 
چندین دهه شــاهد آن بودیم منتج از روابط بازار آزاد 
در بازار جهانی نبودند بلکه بر سیســتم هژمونیستی 
نظامی آمریکا استوار شــده بودند که آمریکا از طریق 
تأمیــن انرژی هــم بتواند متحــدان عضو ناتــو را به 
گروگان هــای سیاســت امنیتی خویــش تبدیل کند. 
بنابراین این ایــراد کنونی ترامپ که اروپا با ایجاد خط 
نفتی دریای شــمال، خود را به روسیه وابسته می کند 
نیز در تأیید این برداشت است. البته برای آمریکا دلیل 
مهم تری نیز برای نظامی گری در تأمین نفت مصداق 
دارد: تجارت جهانی نفت بر مبنای دالر حداقل از زمان 
 (Bretton-Woods) درهم ریختن سیستم برتن – وودز
در سال ۱۹۷۲ عمال جایگزین پول جهانی با اتکا به طال 
شده اســت. بنابراین تجارت نفت بر مبنای دالر تقریبا 
از نیم قرن پیش نقش بســیار مهمی را در تثبیت دالر 
در بازار جهانی بــازی می کند. فقط در صورت تثبیت 
ارزش دالر اســت که ثروتمندان کشــورهای مقتدر از 
جمله در ژاپن و اروپا به ســرمایه گذاری مازاد سرمایه 
خــود در اوراق بهــادار دولــت آمریــکا می پردازند. 
اینان اما با این ســرمایه گذاری کم ریســک خود بیالن 
پرداخت های مالی کشــوری را متوازن می کنند که از 
قریب به ۳۰ سال پیش تاکنون با بیالن کامال نامتوازن 
تجاری دست وپنجه نرم می کند. شاید بر کسی پوشیده 
نباشد که بانک مرکزی آمریکا اوراق بهادار دولتی را از 
دولت آمریکا می خرد و در قبال آن دالر چاپ می کند و 
تورم حاصل را به بازار جهانی انتقال می دهد. بنابراین 
متحــدان آمریکا در ناتو با خریــد اوراق بهادار دولت 
آمریکا به طور غیرمســتقیم و ســربه زیرانه هرساله تا 
آخرین دینار و شــاهی را برای امنیت هسته ای کذایی 
و نیز تأمین انرژی خود به آمریکا پرداخت می کنند. به 
همین دلیل آنها برخالف آنچه ترامپ مدعی است به 

آمریکا هیج بدهکار نیستند. 
ادامه در صفحه ۵
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شــرق: بیســتم مرداد بود که محمد شریعتمداري، 
وزیر صنعــت، معدن و تجــارت در نامه اي به فرود 
عسگري، رئیس کل گمرک ایران،  اعالم کرد از ابتداي 
شهریور، صادرات برخي کاالها تا اطالع ثانوي ممنوع 
خواهد بود. انواع کاغذ شــامل چاپ، بســته بندي و 
روزنامه، انواع تیشو، انواع شیرخشک صنعتي، انواع 
شیرخشــک اطفال، چاي فله و بسته بندي و کره در 
بســته بندي باالي ۵۰۰ گرم، کاالهایــي بودند که در 
این نامه صادرات ممنوع اعالم شــدند. این اقالم که 
هرکدام مورد تقاضاي گروه هاي مختلفي از جامعه 
اســت، در ماه هاي گذشــته با کمبود عرضه روبه رو 
شــده  اند و به نظر مي رســد وزارت صمت از طریق 
این ممنوعیت در تالش اســت بــه بازارهاي آنها در 
داخل کشور تعادل ببخشــد. بااین حال برخي از این 
اقالم مانند شیرخشک اطفال هیچ گونه صادراتي در 
سال جاري نداشــته  اند اما کمبود جدي آنها در بازار 
احساس مي شــود. در مقابل ممنوعیت برخي دیگر 
از این کاالها مانند کاغذ و مقوا، بیشــتر براي مقابله 
با چرخه ناســالمي اجرا خواهد شد که از یک سو ارز 
یارانه اي کاالي اساســي دریافت مي کنند و از ســوي 
دیگر بــا صادرات پرسودشــان به کشــورهاي دیگر 
روبه رو هستند. اما این ممنوعیت ها با اعتراض برخي 

از فعاالن بازار روبه رو شده است.
 کاغذکارهاي معترض

پرداخت یارانه در واردات،  شرایط ویژه اي را براي 
برخي محصوالت به وجود آورده است. کاغذ یکي از 
این اقالم اســت که اگرچه مصرف کنندگان در داخل 
با کمبود شــدید آن روبه رو هستند و زمزمه افزایش 
قیمــت نهایي محصوالت کاغــذي در ماه هاي آینده 
رســاتر از همیشه به گوش مي رســد، تولیدکنندگان 
کاغذ روي صادرات آن حســاب ویژه اي باز کرده اند. 
دالر یارانه اي ســه هزارو ۸۰۰ تومانــی براي واردات 
کاغــذ و خمیــر کاغذ در ماه هــاي گذشــته یکي از 
راهکارهایــي بود که دولت براي تنظیــم بازار کاغذ 
بــه کار گرفت. راهــکاري که البتــه در عمل نتیجه 
مثبتــي در بازار نداشــت و گزارش هــاي مختلف در 
روزنامه هــاي «شــرق»، هفــت صبــح و اعتماد در 
ماه هاي اخیر نشــان داد که چگونه بســیاري از این 
ارزها یا به واردات کاغذ اختصاص پیدا نکرد یا ســر 
از ســاندویچي ها و رســتوران ها درآورد. با این حــال 
طبق فهرســت ناقص اعالمي از سوی بانک مرکزي، 
در پنج ماه گذشــته حداقــل ۷۸ میلیون و ۱۶۵ هزار 
و ۱۹۷ یورو به بیش از ۷۰ شــرکت و شــخص براي 
واردات خمیــر کاغذ اختصــاص پیدا کرده اســت. 
وارداتــي پرمنفعت که شــرایطي را فراهــم کرده تا 
تولیدکننــدگان کاغذ بــا بهره بردن از مــواد اولیه و 
نیروي کار ارزان قیمت شــرایط بســیار مناسبي براي 
صادرات کاالهایشــان پیــدا کنند. در واقــع در چند 
ماه گذشته بســیاري از تولیدکنندگان کاغذ در کشور 
با اســتفاده از ارز یارانه اي مواد اولیه را وارد کشــور 
کــرده و پس از فــراوري به کشــورهاي دیگر صادر 
کرده اند. آمارهــاي گمرک نشــان مي دهد در مدت 
چهارماهــه فروردین تــا تیر نزدیک بــه ۷۰ هزار تن 

انواع کاغذ و مقوا به ارزش ۳۶ میلیون دالر در قالب 
۴۶۶ محموله از کشــور صادر شده است. کشورهایي 
ماننــد عــراق، جمهــوري آذربایجان، قرقیزســتان، 
افغانســتان، قزاقســتان و ترکیه مقاصــد اصلي این 
صادرات بوده انــد. کمبود کاغذ و مقوا در کشــور و 
صادرات آن در این شــرایط، باعث شــد دولت کاغذ 
را نیز در فهرســت کاالهاي ممنوعــه صادراتي قرار 
دهد. ممنوعیتي که با اعتــراض تولیدکنندگان کاغذ 
روبه رو شــده است. رئیس ســندیکاي تولیدکنندگان 
کاغــذ و مقواي ایران در همین زمینه به ایســنا گفته 
اســت: از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست 
مي کنیم تا بازنگري در این بخش نامه را مدنظر قرار 
دهد و با تشــکیل جلسه اي کارشناســي درباره لغو 
ممنوعیت صــادرات کاغذ چــاپ، روزنامه و به ویژه 
کاغذ بســته بندي تصمیم گیري کند. همواره فضا به 
واردات داده شده اســت و در شرایط فعلي که نرخ 
ارز مي تواند شرایطي را به وجود آورد که تولیدکننده 
داخلي به نحو مطلوب تري عمل کند، متأسفانه این 
فضا گرفته شده و شــرایط براي فعاالن این صنعت 
روغني گلپایگاني  ابوالفضل  اســت.  سخت تر شــده 
آمارهایــي نیــز از بــازار کاغــذ داده و گفته اســت: 
در حال حاضر حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن تولید 
کاغذ بســته بندي داریم و در ســال ۱۳۹۶ بنا بر آمار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت کل نیاز کشور در این 
حوزه معادل ۶۸۰ هزار تن بوده اســت که این ارقام 
نشان مي دهد نزدیک به ۸۰۰ هزار تن مازاد تولید در 
بخش صنعت کاغذ بسته بندي و کارتن سازي وجود 
دارد. رئیس ســندیکاي تولیدکننــدگان کاغذ و مقوا 
این را هم گفته است که: هرچند مخالف ممنوعیت 
صادرات در بخش کاغذ چــاپ تحریر و روزنامه نیز 
هستیم اما باید صرفا صادرات کاغذ روزنامه و تحریر 
ممنوع مي شــد و نباید چنین تصمیمي درباره کاغذ 

بسته بندي در دستور کار قرار مي گرفت.
 اعتراض گاوداران

شیرخشــک یکي دیگر از اقالم صــادرات ممنوع 
این روزهاست. آمارهاي رســمي گمرک ایران نشان 
مي دهد در چهارماهــه فروردین تا تیر ۹۷، مجموعا 

۷هــزار و ۲۳۸ ُتن شیرخشــک صنعتي به ارزش ۲۴ 
میلیــون و ۷۸۵ هزار و ۹۹۱ دالر از کشــور صادرات 
شده و کشورهاي عراق، پاکستان، روسیه، تاجیکستان،  
جمهوري آذربایجان، افغانســتان و ســوریه مقصد 
ایــن محموله هــا بوده انــد. رئیس انجمــن صنفي 
گاوداران کشــور نیز، به نمایندگــي از تولیدکنندگان 
شیرخشــک به ممنوعیــت صادرات ایــن محصول 
اعتراض کرده اســت. سیداحمد قدســي، در این باره 
به ایلنا گفته اســت: اقــدام وزارت صنعت، معدن و 
تجارت دربــاره ممنوعیت صادرات بدون هماهنگي 
و اطالع وزارت جهاد کشــاورزي بوده است. قدسي 
در این باره دســت هاي پشت پرده و کارخانه های لبني 
را متهــم کرده و گفته اســت: متولــي تنظیم بازار و 
قیمت گذاري بر محصوالت کشــاورزي وزارت جهاد 
کشــاورزي اســت و این اقــدام فقط با درخواســت 
کارخانه های لبني صورت گرفته است که قصد دارند 
با این کار قیمت شــیر خام را دوبــاره کاهش دهند. 
با ممنوعیت صادرات، شــیر در داخل با مازاد مواجه 
مي شود و قیمت آن کاهش خواهد یافت که به ضرر 
دامداران اســت و باعث کاهش تولید شــیر خواهد 
شــد. البته رئیس انجمن صنفي گاوداران به صورت 
تلویحي تأیید کرده اســت که صادرات شیرخشک با 
شــرایط فعلي صرفه زیادي دارد. او در این باره گفته 
اســت: با نرخ فعلي شیرخشــک و بــا وضعیتي که 
دالر در حال حاضر دارد، با این کار تنها بســتري آماده 
مي شود براي قاچاقچیان و سودجویان که شیرخشک 
را به صــورت قاچاق از کشــور خــارج خواهند کرد. 
قاچاق شیرخشک از کشور بدون هیچ کنترل نظارتي 
براي کشور ســودي به همراه نداشته و ارزآوري هم 
در پي نخواهد داشت. اگر به صورت قانوني صادرات 
داشته باشیم، ارز به سیستم مالي کشور وارد مي شود 
و همچنین رونق ملي و دام پروري خواهیم داشــت. 
این ممنوعیت ناگهاني نســنجیده و غیرکارشناســي 
است. قدسي در پایان سخنانش نیز تهدیدي ضمني 
کرده و گفته اســت: اگر تولید شــیر بــه ضرر دامدار 
باشــد، از ادامه کار ســرباز مي زند و با کمبود شــیر 

مواجه خواهیم شد.

 چاي کارهاي معترض
چــاي  یکي دیگر از اقالم صادرات ممنوع اســت 
که ممنوعیــت صادراتش با اعتراض مواجه شــده 
است. اعتراض به ممنوعیت صادرات چاي اما از این 
نظر با دو اعتراض پیشــین متفاوت است که از سوی 
یک مقام دولتي مطرح شــده بود. حبیب جهانساز، 
رئیس سازمان چاي کشور، در اعتراض به ممنوعیت 
صــادرات چاي بــه ایســنا گفته اســت: ممنوعیت 
صادرات چــاي به ضرر تولیدکنندگان داخلي و تجار 
است. این ممنوعیت را خیلي قطعي تلقي نمي کنیم 
و اجرائي نشــدن آن را پیگیــري مي کنیــم، چراکــه 
موافقیــم رقابتي به نفع چاي داخلي ایجاد شــود و 
صادرات که فرصتی براي تولید است، نباید به تهدید 
تبدیل شــود. به گفته رئیس ســازمان چاي،  ساالنه 
بین ۱۲ تا ۱۴ هزار تن چاي از کشــور صادر مي شــود 
که حدود ۲۰ درصــد از این مقدار با قیمت ۱۳ تا ۲۰ 
دالر به فروش مي رسد که براي کشور ارزآوري دارد. 
اما بقیه چاي که صادر مي شــود محصول ضعیفي 
اســت و بــا قیمــت دو دالر صادر مي شــود. این در 
حالي است که این محصول در بازار داخلي مشتري 
کمي دارد و فروش آن دشــوار است و حدود نصف 
قیمت صادرات به فروش مي رســد. رئیس سازمان 
چاي کشــور تأکید کرده اســت: «جایگاهي که تجار 
و کارخانه ها تاکنون در بازار کســب کردند از ســود 
حاصــل از صادرات مهم تر اســت؛ بنابراین نباید این 
بازار را از دســت بدهیم تا بتوانیم آن را ارتقا دهیم.» 
آمارهاي گمرک ایران نشــان مي دهــد در بازه زماني 
چهــار ماهه فروردیــن تا تیر، چهار هــزار و ۷۶۲ ُتن 
انــواع چاي به ارزش شــش میلیــون و ۴۸۶ هزار و 
۹۳۷ دالر به خارج از کشور صادر شده است. آلمان، 
ازبکســتان، بحرین،  تاجیکســتان، جمهــوري چک، 
عراق، قرقیزستان، قطر، کویت، هلند، هند، گرجستان، 
عمان، اوکرایــن، لبنان، هنگ کنگ، اســترالیا، امارات 
متحده عربي، ســوئد، فرانسه،  ترکیه، روسیه، کانادا و 
ایاالت متحده آمریکا کشــورهایي بوده اند که در این 

چهار ماه چاي ایراني به آنها صادر شده است.
 دردسرهاي واردات

در ســوي دیگر، ممنوعیــت واردات ۱۳۳۹ردیف 
تعرفــه گمرکي کاالیي نیز که در ابتداي تابســتان از 
ســوی وزارت صنعــت، معدن و تجــارت به گمرک 
ابالغ شــد، باعث اعتراضاتي شده است. درحالي که 
وزارت صمت در تالش است با درس گرفتن از تجربه 
تحریم هاي پیش از برجام، از خروج ارز براي واردات 
کاالهایي که نمونه داخلي دارند، جلوگیري کند، این 
ممنوعیت باعث تعطیلي برخي از کسب وکارها شده 
و اعتراض برخي واردکنندگان را نیز به همراه داشته 
اســت. روز گذشــته اما از گمرک ایران خبر رسید که 
برنامه ریزي هاي الزم بــراي بازنگري درباره برخي از 
این اقالم کــه نمونه داخلي ندارنــد، در حال انجام 
اســت؛ برنامه ریزي هایي که طبــق معمول جزئیات 
آن منتشر نشده است و امکان رصد و صحت سنجي 
ادعاي مســئوالن دربــاره نبود نمونــه داخلي براي 

اجناس یا ضروري بودن واردات آنها وجود ندارد.

شــرق: اگر قیمــت بنزین افزایــش یابد، قاچــاق ســوخت غیراقتصادي 
مي شــود... اگر قیمت بنزین افزایش یابد، تلفات جاده اي کاهش مي یابد... 
اگر قیمــت بنزین افزایش یابــد... اینها نمونه هایي از اخبــار این روزهاي 
رسانه هاســت که بر طبل افزایش قیمت ســوخت مي کوبد. هر روز از یک 
دســتگاه و ســازمان خبرهایي حول قیمت بنزین شنیده مي شود که گویي 
خیــال مهیاکردن زمینه هاي این اتفاق را دارد. در الیحه بودجه ســال ۹۷ 
نیــز دولت پیشــنهاد افزایش قیمت این حامل انــرژي را به مجلس ارائه 
داد، اما با مخالفت مجلس، این بند از الیحه بودجه حذف شد. بااین حال 
با توجه به اینکه برنامه ششــم توســعه اجازه افزایش قیمت را به دولت 
داده است، به نظر مي رسد از اختیارات مزبور براي افزایش قیمت سوخت 
استفاده شود. در آخرین اظهارنظرها درباره قیمت بنزین، مهرداد تقي زاده، 
معاون وزیر راه و شهرســازي، گفته است که براي کاهش تلفات جاده اي 
باید قیمت بنزین را افزایش دهیم. درواقع او به دنبال طرحي اســت که با 
اخذ عوارض از محل فــروش بنزین، برنامه هاي کاهش تلفات جاده اي را 
اجرا کند، اما غافل است از اینکه هر نوع تغییر در قیمت بنزین، گازوئیل را 
هم گران مي کند و به این ترتیب تأثیر مســتقیم فشارهاي ناشي از این تغییر 

قیمت، بر سبد معیشتي مردم وارد خواهد شد.
کارشناســان دولتي هرگاه به دنبال یك منبع مالي مطمئن براي تأمین 
بودجه طرح هاي خود هســتند، بــه اخذ عوارض از محــل فروش بنزین 
فکر مي کنند. این نخســتین باري نیســت کــه زمزمه هایــي در این رابطه 
شــنیده مي شــود. ســال ۹۵ هم دولت در الیحه کنترل ترافیك و آلودگي 
هوا به مســئله اخذ عوارض از بنزین براي اجراي طرح هاي مرتبط اشاره 
کرد. مســئوالن ســازمان جنگل ها قبل از اجراي طرح تنفس، منبع مالي 
مطمئن براي تأمین هزینه هاي نگهداري از جنگل را اخذ عوارض از بنزین 
مي دانســتند و بسیاري از طرح هاي دیگر وجود دارند که بخش دولتي راه 
مطمئن تأمیــن درآمد براي اجراي آنها را اخذ عوارض از قبوضي مي داند 
که از جیب ملت هزینه هاي آن پرداخت مي شود. دولت در الیحه بودجه 
ســال ۹۷ تصمیم به افزایش قیمت بنزین داشــت، اما این تصمیم با عدم 
رأي نمایندگان مجلس منتفي شد. بااین حال چندي است زمزمه هاي لزوم 
افزایش قیمت بنزین در کشور به گوش مي رسد. 
هربار گروهي در این رابطه صحبت مي کنند و به 
نظر مي رسد این ســخنان تالش هایي در راستاي 
 آماده کردن اذهــان عمومي براي افزایش قیمت 
بنزیــن باشــد. جدیدتریــن اظهــارات مربوط به 
مهــرداد تقي زاده، معاون وزیر راه وشهرســازي، 
اســت که به ایلنا گفته است: براي کاهش تعداد 
تلفات و ســوانح جــاده اي از ۱۶ هزار کشــته به 
۹ هــزار کشــته در ۱۰ ســال،  برنامه هایي تدوین 

کرده ایم که تحقق آن به اعتبارات ۲۸۰ هزار میلیاردتوماني نیاز دارد. او از 
انجام مطالعاتي مبني بر اینکه خودروهاي تولید داخل چه سهمي در بروز 
سوانح جاده اي دارند، خبر داده و اعالم نتایج نهایي این طرح را به یك ماه 

آینده موکول کرده است.
تقي زاده در این گفت وگو دربــاره محل تأمین ۲۸۰ هزار میلیارد تومان 
اعتبار براي اجراي طرح کاهش تلفات جاده اي، پیشــنهاد افزایش قیمت 
بنزین را مطرح کرده اســت. به گفته او، اگر دولت نتواند ۲۸۰ هزار میلیارد 
تومــان اعتبار مورد نیاز را تأمین کند، نباید از ما انتظار کاهش تعداد تلفات 

ناشي از سوانح جاده اي را داشته باشد.
 مردم توان پرداخت هزینه بیشتر  را ندارند

در حالي پیشنهاد افزایش قیمت بنزین از سوي معاون وزیر راه مطرح 
مي شود که کوروش کرم پورحقیقي، دبیر کمیسیون انرژي مجلس شوراي 
اسالمي، در گفت وگو با «شرق» بیان مي کند: در این شرایط اقتصادي مردم 

تحمل افزایش قیمت بنزین را ندارند.
او ادامــه مي دهــد: به عنوان یك نماینده پیشــنهادي را که از ســوي 
همکارانــم یا دولت مطرح مي شــود بررســي مي کنم. اگر پیشــنهادات 
کارشناسي شده و منافع ملي را در نظر گرفته باشند،  همچنین رضایتمندي 

مردم در آن باشد، با آن پیشنهاد موافقت مي کنم.
او به این پرسش که آیا افزایش قیمت بنزین در کاهش سفرها و تلفات 
جاده اي مؤثر بوده اســت یا خیر، این گونه پاســخ مي دهد: این مسئله به 
بررســي کارشناســي نیاز دارد. من تاکنون چنین مطالعه اي ندیده ام. باید 

بررسي داشته باشیم و از مشاورانم در این ارتباط کمك بگیرم.
دبیر کمیســیون انرژي همچنان از تصمیم مجلــس براي مخالفت با 
افزایش قیمت بنزین در الیحه بودجه ســال ۹۷ دفاع مي کند و بر این باور 
اســت که در آن مقطع، شــرایط زندگي مردم به نحــوي نبوده که بتوانند 
افزایش بهاي بنزین را تحمل کنند. او درباره شرایط کنوني اقتصادي مردم 
هم همین نظر را دارد، اما تأکید مي کند: اگر پیشنهاددهندگان الیحه اي به 
مجلس بیاورند که دالیل قانع کننده و کافي در آن باشــد و پیشنهادشــان 
در جهت تقویت نظام جمهوري اسالمي و رضایتمندي آحاد مردم باشد، 

بدون شك نظر خود را تغییر خواهم داد.
او تأکید مي کند: تشــخیص فعلي من این اســت که با هرگونه افزایش 
قیمت بنزین مخالف هســتم، مگر اینکه همکاران من و مسئوالن مربوطه 
دالیلي بیاورند که نظر من را رد کند. آنچه ما در مجلس تصمیم مي گیریم، 
وحي منزل نیست. مجلس منعطف است و براساس نیاز جامعه قوانین را 
تصویب مي کند و اگر قوانین به اصالح نیاز داشــته باشند، حتما اصالحات 

الزم انجام مي شود.
 افزایش قیمت، تقاضا را کاهش مي دهد

تغییــر در نرخ بنزیــن، بر عرضه و تقاضا براي ایــن حامل انرژي قطعا 

تأثیرگذار اســت و جامعه و بازار نســبت به این تغییرات واکنش خواهند 
داشــت، اما گویا مطالعه دقیقي درباره این واکنش ها وجود ندارد یا اینکه 
دولتي ها نمي خواهند به این واکنش ها و فشارهاي وارده به مردم توجهي 
کنند که همواره نســخه اخذ عوارض از بنزیــن مي پیچند. به اعتقاد بیژن 
حاج محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه داران، با توجه به بي پولي مردم، با 
افزایش قیمت بنزین، میــزان تقاضا براي این حامل انرژي کاهش خواهد 

یافت.
او اضافــه مي کند: هنوز دربــاره افزایش قیمت بنزیــن بحثي مطرح 
نشــده است و تاکنون قیمت ها را قطعي نکرده اند، اما هر بار افزایش نرخ 
داشــتیم، به طور طبیعي فروش کاهش یافــت. زماني بنزین را صد تومان 
مي فروختیم، اما بعد این رقم به هزار تومان رســید و میزان فروش در این 
دو مقطع کامال متفــاوت بود. اگر باز این رقم افزایــش یابد، قطعا تقاضا 
کاهش مي یابد. البته مســئله مهم این اســت که اعتراضات هم افزایش 

مي یابد.
 بحث افزایش قیمت بنزین در پاالیش و پخش مطرح نشده است

اگرچه پیشــنهاد معاون وزیر راه براي تأمیــن اعتبارات طرح کاهش 
تلفات جاده اي افزایش قیمــت بنزین و تأمین این اعتبارات از محل اخذ 
عوارض از بنزین اســت، اما فاطمه کاهي، ســخنگوي شرکت پاالیش و 
پخش، در گفت وگو با «شــرق» بیان مي کند: بحث افزایش قیمت بنزین 

در شرکت پاالیش و پخش مطرح نشده است.
او مي گوید: البتــه تعیین  کردن قیمت بنزین بر عهده پاالیش و پخش 

نیست و جاي دیگري دراین باره تصمیم مي گیرد.
کوهي دربــاره اثر افزایش قیمت بنزین بر مصــرف هم اطالعاتي در 
اختیار ندارد و معتقد اســت براي اظهار نظر دقیق در این زمینه باید آمار 

مصرف، قبل و بعد از افزایش قیمت ها بررسي شود.
براســاس آمارهاي منتشرشــده میانگین مصرف بنزین در ســال ۹۶ 
حدود ۸۰ میلیون لیتر در روز بود. این مصرف در روزهاي پایاني ســال و 
روزهاي ابتدایي سال ۹۷ به شدت افزایش یافت و شاهد رشد ۹ درصدي 
مصرف بنزین در این ایام بودیم. ازآنجاکه به طور طبیعي ساالنه مصرف 
بین هفت تا هشــت درصد رشــد مي کند، پیش بیني مي شــود امســال 
به طــور میانگیــن روزانه حدود ۸۷ میلیــون لیتر بنزین مصرف شــود. 
همین مصرف باال بســیاري از دولتي ها را ترغیب مي کند که براي تأمین 
بودجه مطمئن چشــم به عوارض ناشي از فروش بنزین بدوزند. گروهي 
هــم افزایش قیمت را راهي براي کاهــش مصرف مي دانند، اما به نظر 
مي رســد تازماني که استانداردهاي خودروسازي اصالح نشود و مصرف 
بنزین در خودروها کاهش نیابد، همچنان شــاهد رشد مصرف بنزین در 
کشــور باشــیم و با اصالحات قیمتي نتوانیم روند مصرف در کشــور را 

اصالح کنیم.

تولیدکنندگان کاغذ، چاي و شیرخشک به ممنوعیت صادرات آتي اعتراض کردند
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