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اقتصادی

چین چه قدر سرمایه خارجی جذب کرد؟

در سال  ۲۰۲۰چین با وجود کرونا موفق به جذب بیش از  ۱۴۰میلیارد دالر سرمایه خارجی
شد .به گزارش ایسنا به نقل از شین هوا ،دادههای منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی
چین نشان میدهد که سرمایهگذاری خارجی مستقیم در چین در دوازده ماه منتهی به
دسامبر به  ۱۴۴.۳۷میلیارد دالر رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه منتهی به
ماه قبل  ۴.۵درصد افزایش نشان میدهد.

تجارت

ایران به دنبال تصرف سهمی
از برندهای ترکیه در بازار عراق

یک خبرگزاری آمریکایی نوشــت :هر ســاله
هــزاران زائر ایرانی از شــهرهای نجف و کربال
دیدن میکنند که در تقویت درآمدهای ارزی
گردشــگری عراق نقش بســزایی دارد .روزانه
حــدود  ۱۰۰کامیون ایرانی حامل تجهیزات و
مصالح ســاختمانی ،مواد غذایــی و دارو راهی
عراق میشــوند .به گزارش ایســنا به نقل از
اسوشیتدپرس ،در شمال عراق مراکز خریدی
وجود دارد که که در آن فرشهای دســتباف
ایرانی به چشــم می خورد .یک نمایشگاه دار
فرش ایرانی در این رابطه می گوید :با توجه به
کاهش ارزش ریال از نظر مالی به نفع ما است که
محصوالتمان را در اینجا عرضه کنیم .پولی که
دریافت میکنیم چه دالر باشد چه دینار عراق از
ریال با ارزش تر است .به نوشته این خبرگزاری
آمریکایی۲۴ ،کسب و کار ایرانی از ۱۵شهر این
کشور نمایشگاهی را در شهر دهوک در کردستان
عراق برگزار کردند .ایــران یکی از اصلیترین
شرکای تجاری عراق است و از سال ۲۰۱۸که
ترامپ از توافق هستهای خارج شد و تحریمها را
تشدید کرد ،همکاریهای دوطرف بیشتر شده
است .هرساله هزاران زائر ایرانی از شهرهای نجف
و کربال دیدن می کنند که در تقویت درآمدهای
ارزی گردشگری عراق نقش بسزایی دارد .روزانه
حدود ۱۰۰کامیــون ایرانی حامل تجهیزات و
مصالح ســاختمانی ،مواد غذایــی و دارو راهی
عراق می شــوند .شهر سلیمانیه که هم مرز با
ایران است هر ساله میزبان نمایشگاههای ایرانی
میشود اما امسال نخستینبار است که چنین
رویدادی در دهوک که به طور سنتی با ترکیه
روابط نزدیکی دارد برگزار میشــود .برخی از
فعاالن ایرانی امیدوارند بتوانند بخشی از سهم
برندهــای ترک را در این منطقه تصرف کنند.
یکی از اصلی ترین مشکالت روابط ایران و عراق
آن است که عراق نیز مشکالت اقتصادی خود
را دارد .نمایشگاه ایران جمعیت زیادی را جذب
کرد اما خیلی از عراقی ها پول کافی برای خرید
اقالم این نمایشگاه را ندارند .عراق پس از کاهش
شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی با مشکل
مالی کم ســابقه ای مواجه شده است که این
مساله دولت را وادار به استقراض از بانک مرکزی
و کاهش ارزش پول ملی کرد.

اقتصاد بین الملل

چین در توافق تجاری با آمریکا
زیر قول و قرارها زد

چین تا کنون نتوانسته است به تعهدات خود
برای خرید حجم مشخصی از کاالهای آمریکایی
تحت توافق تجاری فاز  ۱که تحت دولت دونالد
ترامپ منعقد شــده بود عمل کند .به گزارش
مهــر به نقل از سیانبیســی ،چین تا کنون
نتوانسته است به تعهدات خود برای خرید حجم
مشــخصی از کاالهای آمریکایی تحت توافق
تجاری فاز  ۱که تحت دولت دونالد ترامپ منعقد
شــده بود عمل کند .طبق دادههای مؤسسه
اقتصاد بینالملل پترسون ،در سال  ۲۰۲۰چین
۱۰۰میلیارد دالر از کاالهای توافق شده تحت
توافق تجاری را از آمریکا وارد کرده است که این
تنها  ۵۸درصد از  ۱۷۳.۱میلیارد دالری اســت
که باید تحت این توافق از آمریکا وارد میکرد.

نمایندگانبیعالقه

به حقوق و اصول قانونگذاری

ادامه از صفحه اول:
مشــکل دیگر این است که تجربه تلخ فعالیت
موسســات حقوقی توســط افراد غیر وکیل
دادگستری که منجر به ابطال بخشنامه تاسیس
موسسات حقوقی ســازمان ثبت توسط افراد
غیروکیل در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شــد ،این بار از طریق تصویب این ماده قانونی
تکرار خواهد شد.
و از همه بدتر سیاســت متناقض نمایندگان
مجلس در رابطه با اشــتغال فارغ التحصیالن
رشــته حقوق! چراکه از طرفی مدعی تصویب
قوانینی برای اشتغال این قشر عظیم فرهیخته از
جامعه هستند اما از سوی دیگر اقدام به تصویب
چنین مادهای مینمایند!
به نمایندگان محترم مجلس توصیه میکنم
که اگر عالقهای به مطالعه قوانین و یا ســوابق
حقوقی و قضائی مصوبات ندارند الاقل از مشاوره
و راهنمایی مشاورین حقوقی باسواد و اگاه به
مسائل قانونگذاری بهره ببرند.
تــا اینجا مجلس این دوره ثابت کرد که از نظر
کیفیت تصویــب قوانین و اشــراف به اصول
قانونگذاری وضعیت اســفناکی دارد و عواقب
خطرناک چنیــن اعمالی عالوه بر وضعیت بد
اقتصادی بزودی گریبانگیــر وضعیت قانونی
کشور هم خواهد شد.
نماینــدگان محترم ایــن دوره رکــورد عدم
عالقهمندی به کمیســیون حقوقی و قضائی
مجلس را نیز شکستند! و این امر نشان داد که
تا چه حد برای ایشان مسئله حقوقی و قضائی
کشور که رکن اساسی مجلس قانونگذاری است،
در کمترین درجه اهمیت و حتی بیاعتنایی به
آن قرار دارد!

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

خبرتلگرامی
 Dپیامک هایی درمورد ثبت نام در
سامانه ســجام برای برخی مشمولین
سهام عدالت ارســال و در آن اعالم
شده است که اگر در زمان مشخصی
در سجام ثبت نام نکنند ،سود سهام را
دریافت نخواهند کرد؛ درحالی که این
موضوع صحت ندارد /.ایسنا

رمزارز

ظرفیت ۱.۴میلیارد دالری
استخراج رمزارزها در ایران

مدیــرکل ســرمایهگذاری امــور و طرحهای
وزارت صنعت گفت :برآورد ظرفیت مجوزهای
صادر شده برای استخراج رمزارزها در صورت
تبدیل به پروانه بهرهبــرداری در آینده حدود
۱.۴میلیــارد دالر اســت .به گــزارش ایرنا،
«علیرضا هادی» ،مدیرکل ســرمایهگذاری و
امور طرحهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت
با اشــاره به یک مطالعه جهانی آمار جالبی از
اســتخراج رمز ارز در دنیا و ایران داد .او گفت:
ارزش رمز ارز در کل بازار دنیا ۹۴۰میلیارد دالر
است که روزانه ۱۵۳میلیارد دالر گردش دارد.
هادی افزود :اکنون ۸هزار و ۲۴۹رمز ارز جهانی
و ۳۱۳واحد صرافی بینالمللی رمز ارز در دنیا
مشغول به کار هستند .مدیرکل سرمایهگذاری
و امور طرحهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت
بــا بیان اینکه ۶۸درصد ســهم کل بازار رمز
ارز بــه بیتکوین اختصــاص دارد ،ادامه داد:
میزان استخراج ســاالنه رمز ارز دنیا ۹هزار و
۷۰۰میلیون دالر اســت و ظرفیت استخراج
سالیانه رمز ارز ایران ۶۶۰میلیون دالر معادل
۷.۵درصد کل دنیا است .او درباره آمار استخراج
بیتکویــن و پیشبینــی آن در ایران گفت:
استخراج جهانی بیتکوین سالیانه ۳۲۴هزار
بیتکوین معادل ۱۱هزار میلیون دالر است .در
ایران برآورد استخراج غیررسمی فعلی ۱۹هزار
و ۵۰۰بیتکوین معادل  ۶۶۰میلیون دالر است.
مدیرکل سرمایهگذاری امور و طرحهای وزارت
صمت تاکید کرد :برآورد ظرفیت اســتخراج
مجوزهای صــادره در صورت تبدیل به پروانه
بهرهبرداری در آینده ،حدود ۴۲هزار بیتکوین
معادل یک میلیارد و ۴۰۰میلیون دالر است.
رئیس کارگروه استخراج انجمن بالکچین ایران
پیش از این با بیان اینکه آمار رســمی درباره
تعداد دســتگاه های اســتخراج رمزارز وجود
ندارد ،گفت :برآوردی که حدود دو ســال قبل
انجام شده ،نشان میدهد ۵۰۰هزار دستگاه در
ایران موجود بوده است.

کرونا

پیشنهاد آمازون برای کمک به
واکسیناسیونکرونادرآمریکا

شرکت اینترنتی آمازون به دولت بایدن کمک
برای تسریع روند واکسیناسیون کووید  ۱۹از
جمله واکسینه کردن کارمندان این شرکت را
پیشــنهاد کرد .به گزارش ایسنا ،دیو کالرک،
مدیر جدید واحــد فروش آمازون با تبریک به
جو بایدن ،رییس جمهور آمریکا و کاماال هریس،
معاونش ،درخواست ماه گذشته آمازون از مرکز
کنترل و پیشگیری از بیماری را برای در اولویت
قرار گرفتن کارکنان خط مقدم این شرکت برای
دریافت واکســن کووید  ۱۹تکرار کرد .آمازون
در آمریکا بیــش از  ۸۰۰هــزار کارمند دارد.
با وجود این که اکثر کارمندان دفتری آمازون
در دفاتر این شرکت در سیاتل و سایر دفاترش
به دورکاری از خانه پرداخته اند اما انبارها ،مراکز
دیتای رایانش ابری و فروشگاههای بازار غذای
آمازون در دوران همه گیری ویروس کرونا باز
ماندند .کالرک اعالم کرد آمازون با یک فراهم
کننده خدمات طب کار برای نظارت بر توزیع
واکسن در تاسیساتش قرارداد دارد .وی گفت:
به محض موجود شــدن واکســنها ،آمادهایم
به ســرعت برای واکسیناســیون اقدام کنیم.
همچنین آماده ایــم از فعالیتها ،توانمندیهای
فناوری اطالعات و ارتباطات و تخصصمان برای
کمک به برنامه واکسیناســیون دولت استفاه
کنیم .گستردگی فعالیت ما به ما امکان میدهد
تاثیرگذاری قابل مالحظه فوری در مبارزه علیه
این بیماری داشــته باشیم .جیکارنی ،یکی از
کارمندان سابق بایدن که اکنون تیم سیاست
و ارتباطات آمــازون را اداره می کند ،اوایل ماه
جاری در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ اظهار
کرد :این شرکت کمک خود را به مقاماتی که
در تیم انتقال قدرت به بایدن فعالیت میکنند،
پیشنهاد کرده است .آمازون از سوی رگوالتورها
و کنگره بر سر قدرت فزاینده ای که پیدا کرده،
تحت فشار است و معلوم نیست آیا دولت بایدن
تفحص علیه این شــرکت را تشــدید خواهد
کرد .براساس گزارش بلومبرگ ،از زمان شیوع
ویــروس کرونا در آمریکا ،آمــازون که دومین
کارفرمای بخش خصوصی در این کشور است،
اقداماتی را در شــبکه لجســتیکی خود برای
تسهیل فاصلهگذاری اجتماعی انجام داده است.
با این حال آمازون سال گذشته اعالم کرد تست
کرونای حدود  ۲۰هزار نفــر از کارکنانش در
شش ماه نخست همه گیری مثبت شده است.
برخی از کارمندان آمازون ،قانونگذاران و مقامات
کارگری واکنش این شرکت به بحران سالمت را
ناکافی ارزیابی کرده اند.

شرکت کانسینوی چین به دولت پاکستان پیشنهاد
داده تا پس از پایان آزمایش بالینی واکسن تولیدی
این شــرکت  20میلیــون دوز واکســن را به آنها
تحویل دهد .بــه گزارش فارس به نقل از بلومبرگ،
شرکت کانسینوی چین به دولت پاکستان پیشنهاد
داده پس از پایان آزمایش بالینی واکســن کرونای تولیدی این
شــرکت 20میلیــون دوز از آن را به این کشــور تحویل دهد.
واکســن تولیدی کانسینو یک واکســن تک مرحلهای است و

ن برای فروش  20میلیون دوز واکسن کرونا به پاکستان
پیشنهاد چی 

قرار اســت با قیمت ویژه و به صــورت اولویتدار
به طرف پاکستانی ارائه شود .شرکت چینی حتی
درخواســت صدور مجوز برای توزیع این واکسن
در این کشــور را به دولت اســامآباد ارائه کرده
است .حســن عباس ظهیر ،مشــاور فنی شرکت
 AJMفارمای پاکستان میگوید :اگر پاکستان سفارش خرید
واکسنهای چینی را ثبت کند شرکت کانسینو خیلی زودتر از
دیگر تولیدکنندگان واکنس کرونا را در اختیار پاکســتان قرار

خواهد داد .طــرف چینی حتی قصد دارد واکســن کرونا را با
25درصد تخفیف در اختیار پاکســتانی قرار دهد .تاکنون 51
کشــور روند تزریق واکسن کرونا را آغاز کردهاند و با وجود آنکه
پاکستان از نظر جمعیت پنجمین کشور جهان به شمار میرود،
اما هنوز این روند در اســامآباد آغاز نشده است .البته پاکستان
پیشتر سفارش خرید 1.2میلیون دوز واکسن چینی را به یک
شــرکت دیگر به نام سینوفارم ارائه کرده که قرار است این ماه
این واکسنها تحویل اسالمآباد شود.

جگر ترامپ با نفت سوخت!

وزیر نفت :باالترین رکوردهای صادرات فرآوردههای نفتی را در دوران تحریم ثبت کردیم
آفتاب یزد -گروه اقتصادی :این روزها جامعه در انتظار بازگشت
آمریکا به برجام و متعاقب آن حضور مجدد ایران در چرخه تجارت
نفت و فرآوردههای آن و همچنین ســایر گشایشهای بانکی است.
در واقع از همیــن رو نیز دالر نرم نرم کاهش یافته و به مرز کانال
 20هزار تومان نزدیک شــده و شاید فقط یک شوک توافقی جدید
الزم است تا این رقم به مرز  15هزار تومان نیز کاهش یابد .آرزویی
که هر چقدر در دل مردم مانده اما برخی سودجویان هم تمایلی به
این کاهش قیمت ندارند!
در این میان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بینالمللی نفت در تهران
موقعیت مناســبی دست داد تا وزیر نفت ایران در نخستین موضع
پس از پایــان دوران ترامپ در آمریکا اعالم کند« :نه تنها صادرات
نفت ایران صفر نشده است ،بلکه رکورد صادرات فرآوردههای نفتی
در دوران تحریم شکسته شده است»! بیژن زنگنه با چنان تعبیری
این رکوردشــکنی را مطرح کرد که در میانه جمالتش و در فازی
احساســی هم به ترامــپ باخته تاخت و گفت« :داغ صفر شــدن
صادرات نفت را به جگر ترامپ گذاشتیم ».اما چگونه چنین اتفاقی
ممکن اســت!؟ تحریم ســنگین بر نفت ایران و آن وقت شکست
رکورد صادرات؛ تا حدودی متناقض و شگفتانگیز مینماید.
امــا پیش از اینکه نظر یک کارشــناس انــرژی را در این خصوص
جویا شــویم ،مرور بخش دیگری از اظهــارات بیژن زنگنه خالی از
لطف نیســت .سخنانی که اشــاره زنگنه در آنها به سیاست فشار
حداکثــری دونالد ترامــپ در قبال جمهوری اســامی ایران طی
3ســال اخیر است و هدف آن «صفر شــدن» صادرات نفت ایران
با ادعای تاثیرگذاری بر تغییر رفتار مســئوالن کشــورمان تعیین
شده بود.
زنگنــه میگوید« :آنها مردند و به زبالهدان تاریخ پیوســتند ،اما ما
با امید بیشتر برای زنده نگهداشــتن و آبادانی کشور هستیم ».بنا
به گفته وزیر نفت کشــورمان صادرات نفت نه تنها کم نشده ،بلکه
«باالترین رکوردهای صادرات فرآوردههای نفتی را در دوران تحریم
ثبت کردیم».
البتــه این ادعای وزیر نفت برای نخســتین بار نیســت که مطرح
میشــود و پیش از ایــن خبرگــزاری رویترز به نقل از شــرکت
 Tanker Trackersکه کشــتیها را ردیابی میکند این موضوع
را مطرح کرده بود.
رویترز در ماه ســپتامبر در گزارشــی از قول سمیر مدنی یکی از
بنیانگذاران  Tanker Trackersنوشــته بود« :صادرات ایران در
حال افزایش است و ماه جاری میالدی این صادرات به ۱/۵میلیون
بشــکه در روز رسیده که شــامل نفتخام و میعانات نفتی است».
این میزان صادرات بهگفته مدنی در یک سال و نیم گذشته سابقه
نداشته است و  2برابر میزان صادرات ایران در ماه قبل (اوت) است.
البته شــاید در این مرحله حــواس چندگانه فعاالن بــازار انرژی
کنجکاو و فعال شــود که چرا در این خصوص از سوی وی اعداد و
ارقامی اعالم نشــده و نمیشود!؟ کما اینکه خود بیژن نامدار زنگنه
نیز در روز  ۲۵شــهریور در گزارشی به مجلس شورای اسالمی در
مورد نحوه مقابله با تحریمهای تحمیلی دونالد ترامپ گفته بود« :ما
هر چه صادر میکنیم به اســم ایران نیست .چند بار تغییر میکند
حتی سندها هم تغییر میکند ،مشخصات هم همینطور .میگویند
که چــرا برنامههایت را برای دور زدن تحریمها توضیح ندادی .من
اگر برنامهها را توضیح دهم نقشــه عملیــات را لو دادهام ،من فقط
میتوانم نتایج را خدمت نمایندگان بگویم»
دکتر ســید حمید حســینی ،فعــال اقتصادی ایرانــی در بخش
پتروشیمی کشورمان عصر جمعه در گفتگو با روزنامه «آفتابیزد»
پیرامون ایــن اظهارات زنگنه میگوید :ایــن اظهاران از آن جهت
درســت است که با راهاندازی فازهای  3و  4ستاره خلیج فارس ،ما
فرآورده مازاد داریم و حتی ظرفیت صادرات روزانه حدود  600هزار
بشکه ظرفیت فرآورده به وجود آمده است.
وی با بیــان اینکه به دلیل تنوع همســایگان بحث تحریمها روی
صــادرات فرآوردههای نفتی ایران اثــر نکرد و بازار خوبی در عراق،
افغانســتان و ارمنستان و حتی کشورهای آفریقایی و امارات ایجاد
شده اســت اظهار میکند :به طور نمونه فقط در شش ماه نخست
سال  99با وجود شیوع کووید  19و محدودیت و معذوریت بیشتر
کشورهای صادرکننده اما ایران موفق به صادرات یک میلیارد دالر
بنزین شد.
حسینی با بیان اینکه در کنار بنزین صادرات سایر فرآوردهها مانند
بقیه فرآوردههای روغنی ،قیر و حتی مازوت بسیار خوب بوده است
تصریح میکند :حتی در بحثصادرات مازوت که برخی به خطا ادعا
میکنند مــا نمیتوانیم صادر کنیم ،این ادعا صحت ندارد؛ چرا که
حتی با وجود اعمال استاندارد جدید  IMOکه میبایست تا سال
 ،۲۰۲۰مقدار گوگرد حاصل از سوخت مازوت به حدود  ۰.۵درصد
کاهش یابد و این امر موجب نگرانی برخی از صادرات شــده بود اما
به دلیل رعایت نشدن کامل این قانون در داخل اقیانوسها برخالف
نزدیک بنادر و شهرها مشکلی در این زمینه بروز نکرد.
وی بــا بیان اینکه البته طب دو ماه اخیر صادرات مازوت و گازوئیل
نداشتهایم و دلیل آن هم این بوده که ناگزیر باید برای ذخیرهسازی
به نیروگاهها و واحدهای صنعتی داده میشد میافزاید :در مجموع
ســال  99ســال خوبی برای صنایع فرآوردههای نفتی نســبت به

بیاییدمنصفباشیم
این سخن واعظی درست است

ادامه از صفحه اول:
اما به هرحال یک بخش از سخنان محمود واعظی قابل اعتنا بود .او
گفته است« :آنها (اصالحطلبان)با نگاهی به گذشته ببینند قبل از این
ی آنها در چه حدی بود .این
دولت چه شرایطی داشتند و فعالیتها 
دولت همفکران آنها را در استانداریها و سمت معاونت وزیر به
کار گرفت و امروز به جای تشکر ،طلبکار هم شدند و حرفهای
بیربط میزنند و االن که زمان انتخابات شــده در پی یک سری
حرفهای بیپایه و اساس هستند».
به هرحال یار غار حســن روحانی قصد داشته هم منتی بر سر
اصالحطلبان بگذارد و هم به جامعــه بگوید این جریان نیز در
چگونگی خروجی این دولت نقش داشته و آنطور که خودشان
میگویند نیست؛یعنی کنار گود نیستند بلکه داخل گود و اتفاقا
پست و مقامهای مهمی هم داشته اند.
به نظر نگارنده سخن واعظی نزدیک به صواب است.اگر در ایران
شفافیت وجود داشت و نهادهای مختلف پشت شیشهها و در برابر

> دکتر سید حمید حسینی ،فعال اقتصادی
ایرانی در بخش پتروشــیمی در گفتگو با
«آفتابیزد» :با راهانــدازی فازهای  3و
 4ســتاره خلیج فارس ،ما فرآورده مازاد
هم داریم و حتی ظرفیت صادرات روزانه
حدود  600هزار بشکه ظرفیت فرآورده
به وجود آمده است
ســالهای گذشته بود و شاید جالب باشــد که تاکید کنیم هیچگاه
صــادرات گاز از ایــران بــه  75میلیون مترمکعــب (  25میلیون
مترمکعب ترکیه و  50میلیون مترمکعب به عراق) نرسیده بود که
این خود به اندازه فعال بودن  3فاز پارس جنوبی اســت که در کنار
صادرات برق منجر به درآمد فرآوردههای نفتی بیشــتر از نفت خام
بوده است.
وی با ابراز خشــنودی از ایــن توفیق صنایــع فرآوردههای نفتی
کشور که موجب شد پاالیشگاههای کشور نیز به مشکل برنخورند
میافزاید :اگرچه به دلیل تقاضای داخلی دســت ایران در صادرات
گازوییل زیاد باز نیســت ،اما اگر نمیتوانســتیم بنزین صادر کنیم
ناچار بودیم تا همچون ســایر کشــورهای جهان که ناچار شــدند
ظرفیت پاالیشــی خود را کم کنند ،مبــادرت به این امر کنیم که
میتوانست پیامدهای ناخوشایند اقتصادی را ایجاد کند.
حسینی در مورد تاثیر حضور بایدن و تغییر احتمالی سیاستهای
تحریم آمریکا علیه جمهوری اســامی ایران میگوید :به طور قطع
در صورت تحقق این موضوع و فراهم شــدن شرایط صادرات نفت
خام ایــران که با توجه به زیرســاختهای آماده شــده و موجود
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> به دلیل تنوع همسایگان بحث تحریمها
روی صــادرات فرآوردههای نفتی ایران
اثر نکرد و بازار خوبی در عراق ،افغانستان
و ارمنستان و حتی کشورهای آفریقایی و
امارات ایجاد شده است
> فقط در شــش ماه نخست سال 99
با وجود شــیوع کووید  19و محدودیت و
معذوریت بیشتر کشورهای صادرکننده
اما ایران موفــق به صادرات یک میلیارد
دالر بنزین شد
منجر به رونق شــدید درآمدهای ارزی کشور خواهد شد ،موقعیت
اقتصادی بســیار مطلوبی فراهم میشود که دســتاوردهای تداوم
آن در ســالهای آینــده روی زندگــی آحاد جامعه اثر محســوس
خواهد گذاشت.

امیدواری هند به واردات نفت ایران در دوران بایدن

هند امیدوار است با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا که ممکن است تسهیل تحریمها علیه صادرات نفت ایران و ونزوئال را
به دنبال داشته باشد ،منابع واردات نفت را متنوع کند.
به گزارش ایسنا ،دارمندرا پرادهان ،وزیر نفت هند در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ با اشاره به سیاستهای وعده داده شده از
سوی جو بایدن ،رئیس جمهوی آمریکا ،گفت :برخی تغییرات ژئوپلیتیکی در پیش است.
وزیر نفت هند اظهارات ماه گذشته خود را مجددا تکرار و تاکید کرد این کشور به عنوان سومین واردکننده بزرگ نفت در جهان
تمایل دارد فرصتهای بیشتری برای متنوع کردن منابع واردات نفت شامل ازسرگیری واردات نفت ونزوئال و ایران در دوران بایدن
داشته باشد.
دولت ترامپ از سال  ۲۰۱۸صادرات نفت ایران و ونزوئال را با هدف قطع درآمدهای نفتی این دو کشور هدف تحریم قرار داد .اما
بایدن وعده داده که به مسیر دیپلماسی با ایران بازخواهد گشت و توافق هستهای را احیا میکند.
پس از این که تحریمها علیه صادرات نفت ایران و ونزوئال در سال  ۲۰۱۹تشدید و شامل کسانی شد که نفت از این کشورها وارد
میکنند ،هند در ماه مه سال  ۲۰۱۹واردات نفت از ایران را متوقف کرد و خرید نفت ونزوئال را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
شرکت ریالینس اینداستریز که بزرگترین پاالیشگاه در هند و جهان را دارد ،خرید نفت ونزوئال را در ژوئن سال  ۲۰۲۰متوقف کرد.
این شرکت تنها شرکتی نبود که به دلیل نگرانی از مجازات آمریکا ،خرید نفت ونزوئال را متوقف کرد .شرکت نایارا انرژی هم خرید
نفت از این کشور آمریکای جنوبی را متوقف کرد و در عوض به خرید نفت کانادا ،کویت و اکوادور پرداخت.
پرادهان اوایل هفته جاری از اوپک و عربســتان سعودی به دلیل تالش برای محدود کردن عرضه نفت در بازار و کاهش حجم
صادرات که باعث باال رفتن قیمتها برای واردکنندگان شده است ،انتقاد کرد.
بر اساس گزارش اویل پرایس ،پرادهان به بلومبرگ گفته بود تغییرات غیرمنتظره در سیاستهای گروه اوپک پالس برنامه ریزی
برای کشورهای واردکننده نفت را دشوارتر کرده است .هند برای تامین بیش از  ۸۰درصد از مصرف نفت ،به واردات متکی است.
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اوپک ،نظارهگر رویکرد بایدن در قبال تحریمهای ایران

وزیر انرژی الجزایر که ریاســت امسال اوپک را برعهده دارد اظهار کرد :اوپک به دقت سیگنالهای واضحتر از سوی جو بایدن،
رئیس جمهوری جدید آمریکا درباره احتمال تسهیل تحریمهای ایران و ونزوئال را زیرنظر دارد.
به گزارش ایســنا ،عبدالمجید عطار گفت :واکسیناسیون جهانی و ازسرگیری ترافیک هوایی بینالمللی از قیمتهای نفت در
محدوده  ۵۵تا  ۶۰دالر در هر بشکه در آینده نزدیک پشتیبانی میکند اما اوپک به دقت سیگنالهای واضحتر از سوی جو بایدن،
رئیس جمهوری جدید آمریکا درباره احتمال تسهیل تحریمهای ایران و ونزوئال را زیرنظر دارد.
هر گونه تسهیل تحریمها حجم زیادی نفت را روانه بازار خواهد کرد و در شرایطی که روند احیای اقتصاد جهانی از پیامدهای شیوع
ویروس کرونا شکننده مانده است ،تالشهای اوپک پالس برای متعادل کردن بازار را پیچیده میکند.
عطار در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه اظهار کرد :در حال حاضر این موضوع نامعلوم بزرگی است و چند هفته آینده
برای بازار نفت بسیار تعیینکننده خواهد بود و به تصمیمات دولت بایدن توجه زیادی خواهد داشت.
پس از خروج دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری سابق آمریکا از برجام در ماه مه سال  ۲۰۱۸و وضع مجدد تحریمها علیه صنعت نفت
ایران ،صادرات نفت و به تبع آن تولید نفت ایران هم متاثر شد .اما اکنون تیم بایدن اعالم کرده که به دنبال احیای این توافق است.
اساند پی گلوبال پالس آنالیتیکس پیشبینی کرده که با فرض انعقاد توافق جدید تا اواسط سال  ۲۰۲۱و به شرطی که دولت بایدن
در اجرای سیاست تحریمها به شدت دولت ترامپ عمل نکند ،صادرات نفت ایران در فاصله ژوئن تا دسامبر ممکن است به میزان
 ۵۰۰هزار بشکه در روز رشد کند .در بهترین حالت ،رشد صادرات نفت ایران به یک میلیون بشکه در روز تا دسامبر امکانپذیر
است .چشمانداز تسهیل تحریمهای ونزوئال امیدواری کمتری دارد و زیرساخت ضعیف این کشور بهبود سریع تولید را منتفی
میکند .طبق نظرسنجی اساند پیگلوبال پالتس از تولید اوپک ،میانگین تولید نفت ونزوئال در سال  ۲۰۲۰به  ۵۰۰هزار بشکه در
روز رسید که در مقایسه با  ۲.۳۴میلیون بشکه در روز در سال  ۲۰۱۵کاهش چشمگیری داشته است.
اتحاد اوپک پالس که حدود نیمی از عرضه نفت جهان را کنترل میکند ،در حال اجرای محدودیت عرضه به میزان  ۷.۲میلیون
بشکه در روز است .ایران به همراه ونزوئال و لیبی از مشارکت در این پیمان معاف شده است.
این گروه درباره تســهیل تدریجی محدودیت عرضه تا پایان سال با توجه به روند احیای اقتصاد جهانی مذاکره کرده است ،اما
عربســتان سعودی در ششم ژانویه با اعالم کاهش یکجانبه تولید به میزان یک میلیون بشکه در روز دیگر در ماههای فوریه و
مارس ،بازار را غافلگیر کرد .بر اساس گزارش پالتس ،رئیس اوپک گفت :اقدام عربستان سعودی ممکن است به فراهم کردن فضا
برای بازگشت نفت ایران به بازار کمک کند.

دیدگان مردم بودند ،میشد آمار دقیقی استخراج کرد که چقدر از
پستها در این دولت از آن اصالحطلبان بوده و چقدر به صورت
کلی این جریان از حضور دولت روحانی منتفع شده است.
به هرحال چون چنین آماری وجود ندارد نمیتوان سخنی آماری
گفت و نوشت ولی به صورت تحلیلی باید اذعان کرد که فعالین
سیاســی جریان اصالحات طی 8سال گذشــته در جای جای
دولت حضور پر رنگ داشتند و اتفاقا تصمیم گیر و تصمیم ساز
نیز بوده اند.
بیایید منصف باشیم.شاید برخی این ادعا را نقض کنند اما غیرقابل
انکار است که در دو دولت روحانی به اندازه قابل اعتنایی فعالین
سیاسی اصالحطلب منافع سیاسی و اقتصادی داشتهاند و دارند.
حتی بازوهای رسانهای اصالحطلبان نیز که در ستاد رئیس جمهور
حضور داشتند از این موضوع جدا نیستند و آنان نیز مثل فعالین
سیاسی این جناح بهره کافی و وافی بردهاند و میبرند.در دولت
احمدینژاد کم مانــده بود این دولت راه تنفس را بر فعالین این
طیف ببندد منافع سیاسی و اقتصادی که جای خود دارد!بنده فعال
سیاسی اصالحطلبی را میشناختم که در دولت احمدینژاد حقوق
ماهیانه او نیز قطع شده بود و وی را به دانشگاه هم راه نمیدادند تا

ارتزاق کند .این فعال سیاسی در حال حاضر به لطف حضور دولت
روحانی معاونت یک نهاد مهم را دارد.
نکته جالب توجه آن اســت برخی از فعاالن سیاســی جریان
اصالحطلــب نیز که به دلیل برخــی محدودیتهای قضائی و
حقوقی نتوانستهاند به صورت رسمی وارد دولت شوند به صورت
غیررسمی و اصطالحا پروژهای به هدفهای سیاسی و اقتصادی
خود رسیده اند.
اینکه این روزها برخی زمزمهها شنیده میشود مبنی بر اینکه حتی
اصالحطلبان حاضر هســتند در صورت لزوم از علی الریجانی
حمایت کنند و یا حتی به کاندیدای نظامی چراغ سبز نشان داده
میشــود صرفا به این جهت است که میز و صندلی و ایضا حق
مشاورهها و پروژهها قطع نشود.
متاسفانه باید اذعان نمود در روزهایی از سپهر سیاسی ایران قرار
داریم که جریان اصالحات گروگان مطامع برخی فعالین این جریان
است.آنانکه به نام اصالحطلبی در حال کاسبی هستند و این روزها
دلواپس اتمام این کاسبی هستند.ای کاش آن دسته از اصالحطلبان
راستین و واقعی که این موضوعات را لمس کردهاند وارد میدان
میشدند و فکری به حال تتمه آبروی این جریان مینمودند.

