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هر چند آمارهای ارائه شده از سوی 
منابــع معتبر جهانی نشــان می دهد 
قیمت نفت به باالتر از 90 دالر رسیده 
است، اما هنوز روشن نیســت ایران از 
محل صادرات نفت در شــرایط کنونی 

چه میزان درآمد به دست آورده است . 
 اوپک افزایش تولید نفت ایران را تایید 
کرده است اما به واسطه روشن نبودن 
مقاصد صادراتی ایران در دوره تحریم 
نفتی، هنوز رون نیست ایران چه میزان 
درآمد از محل فرو نفت به دست آورده و 
چه مقدار از این درآمد را توانسته است 

مورد استفاده قرار دهد.
آمار تولید و صــادرات نفت ایران به 
کل محرمانه است. این نکته ای است که 
مجیدرضا حریری وقتی با آمار ارائه شده 
از سوی مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی 
در خصوص کاهش صادرات نفت ایران 

به چین تا یازده میلیون دالر منتشر شد، 
بدان اشاره کرد . 

 حاال نیز قواعــد و قوانینی حاکم بر 
ایران تغییری نکرده است و در شرایطی 
که ایران در میانه مذاکرات وین قرار دارد، 
هیچ آمار متقن و مشــخصی از سوی 
مقامــات ایرانی در خصــوص میزان و 
صادرات نفت ایران منتشر نشده است.  

ایران از سال 1397، با خروج ترامپ 
از برجام با تحریم شــدید نفتی روبرو 
شــد به طوری که مقامات دولت سابق 
تاکید داشــتند در دوره ای ایران قادر 
به صادرات نفت نبــوده و نوبخت از این 
وضعیت به وضعیت خاص تعبیر کرده 
و تاکید داشت ایران قادر نبود حتی یک 
قاشق نفت صادر کند. این اظهارات وی 
البته با انتقاد تند برخی سیاستمداران 
منتقد دولت دوازدهم روبروشــد . انها 
اعتقاد داشتند اذعان به شکست برای 
ایران نتایج ناگواری به همراه دارد و باید 

تالش برای دور زدن تحریم در دستور 
کار باشــد.  مقامات دولت سیزدهم اما 
به این نکته استناد دارند که درآمدها و 
میزان فروش نفت ایران افزایش یافته و 
از این منظر، افزایش درآمدهای نفتی 
را حاصــل دور زدن تحریم ها می دانند 
این در حالی است که حتی در این زمینه 
عبدالناصر همتی، رییس کل اســبق 
بانک مرکزی مالحظاتی را مطرح کرده 
و رشد درآمدهای ارزی ایران را نه حاصل 
افزایش صــادرات که محصول رشــد 
قیمت ها در بازار می داند . حاال خبرهای 
رسیده نشــان می دهد بهای نفت در 
بازارهای جهانی از 90 دالر عبور کرده و 
انتظار می رود این روند رو به رشد با مهار 

پاندومی کرونا افزایش یابد. 
داده هــای معامالتــی در بــورس 
جهانی نشــان می دهد که قیمت هر 
بشــکه نفت خام برنت دریای شــمال 
برای نخستین بار در هفت سال گذشته 

یعنی از 13 اکتبر ۲01۴ از مرز ۸9 دالر 
گذشت.قیمت معامالت برای نفت خام 
برنت دریای شمال 0.۶0 درصد افزایش 
یافت و به ۸9.03 دالر در هر بشــکه و 
معامالت برای نفت خام وست تگزاس 
اینترمدیــت با 1.۸0 درصــد افزایش 

۸۶.3۶ دالر رسیده است.
از اردیبهشــت ماه ســال گذشته، 
»اوپک پالس« به دلیل کاهش تقاضای 
نفت ناشی از همه گیری ویروس کرونا، 
تولید خود را 9.7 میلیون بشکه در روز 
کاهش داد است که این امر سهم زیادی 
در افزایــش قیمت نفــت در بازارهای 

جهانی دارد. 
چرا نفت گران شد؟

بسیاری از تحلیلگران معتقدند پایان 
پاندومی کرونا نزدیک است و در نتیجه 
تقاضا برای نفت دســتخوش افزایش 
می شود. نکته مهم دیگر در این میان، 
افزایش قیمت حامل هــای انرژی در 

جهان است که بحرانی را در سطح اقتصاد 
جهانی رقم زده است و به فشار اقتصادی 
بیشتر در بسیاری از کشورها منجر شده 
است. این نکته بدان معناست که نفت در 
میان مدت همچنان قیمت های باالتر 
از هشــتاد دالر را حفظ کرده و برخی 
تحلیلگران حتی رسیدن قیمت به بیش 

از صد دالر را محتمل می دانند. 
افزایش قیمت نفت به سود 

نفتی هاست؟
البته نکته بســیار مهم اینجاست 
که افزایش قیمــت نفــت و ماندگار 
باالی قیمت ها در بازار چندان به سود 
کشورهای نفتی نیست چرا که به عقیده 
وحید شقاقی شهری، این آخرین حضور 
جدی نفت در عرصــه اقتصاد جهانی 
است و کشــورهای تولیدکننده نفت 
باید خود را آماده مواجهه با جهان بدون 

نفت نماید . 
 وی به ســرمایه گذاری های بزرگ 
در عرصه تولید انرژی های تجدیدپذیر 
اشــاره کرد و به توســعه ایرانی گفت: 
می بینیــد کــه حتــی بســیاری از 
تولیدکننــدگان خــودرو وارد میدان 
تولید خودروی برقی شده اند و توسعه 
این صنعت معــادالت را به ضرر نفت و 
به ســود انرژی های تجدیدپذیر تغییر 
می دهد از این رو باید دهه ۲030 را دهه 
پایانی حضور نفــت در اقتصاد جهان 
دانست و اتفاقا ایران 10 سال گذشته را 
در بخش نفت از دست داده و بی تردید در 
سال های پیش رو نیز موقعیت مساعدی 
را برای بخش نفــت ایران نخواهد بود و 
ســال های پایانی نفت در جهان را باید 
فرصت از دست رفته برای ایران دانست. 
به گفته وی هر چند مقامات دولتی 
صحبت از افزایش صادرات نفت و رشد 
چشمگیر تولید می کنند اما به واسطه 
محرمانه بودن این آمار استناد به هیچ 
گزارشــی چندان ممکن نیست. این 
موضوع از سوی مجیدرضا حریری نیز 

تایید می شود . 
پیش بینی نفتی در بودجه 1401 

دولت در بودجه ســال آینده میزان 
فروش نفت در ســال آینــده را بر 1.۲ 

میلیون بشکه نفت خام با قیمت ۶0 دالر 
بسته است. دولت سیزدهم اعالم کرده 
است که بودجه سال آینده را بدون توجه 
به توافق احتمالی در وین تدوین کرده 
است تا این سیگنال را به اقتصاد بدهد که 
منتظر توافق نیست و سرنوشت اقتصاد 

را به مذاکره گره نزده است . 
 هر چه هست، تمامی آمارها نشان 
می دهد قیمت نفت در ســال ۲0۲1 
بســیار باالتر از ســال قبل از آن بوده و 
حتی آمارهای اوپک که از سوی برخی 
کارشناسان استناد بدان نمی تواند نشان 
دهنده شرایط کلی صنعت نفت در ایران 
باشد نیز بر این نکته صحه می گذارد که 
میزان صادرات نفت ایران نیز در این سال 

دستخوش افزایش شده است. 
اوپک در گزارش خــود تاکید دارد 
که قیمت نفت ایران 71 درصد و میزان 
تولید نفت ایران ۲1 درصد باالتر از سال 
۲0۲0 بوده است با این حال حتی این 
امار روشن نمی کند مبنای امار اعالمی 
دولت رییسی در خصوص افزایش ۴0 
ردصدی صادرات نفت ایران کجاست . 

در ابهامی ســخت و سنگین ، ایران 
آخرین سال های حضور نفت در معادالت 
اقتصادی جهان را پشت سر می گذارد تا 
سرنوشت نفتی ترین کشور جهان که 
صد ســال آمیختگی اقتصاد با طالی 
سیاه را تجربه کرده اســت، به گونه ای 

دیگر رقم بخورد. 

نفت باالی 90 دالر ایستاد

وحید شقاقی شهری:  سهم نامعلوم ایران از کیک جهانی نفت
بسیاری از تولیدکنندگان 
خودرو وارد میدان تولید 
خودروی برقی شده اند و 

توسعه این صنعت معادالت 
را به ضرر نفت و به سود 
انرژی های تجدیدپذیر 

تغییر می دهد از این رو باید 
دهه 2030 را دهه پایانی 

حضور فراگیر نفت در 
اقتصاد جهان دانست

خبر

مشــاور امور بین الملــل اســبق وزارت راه 
و شهرســازی گفت: آقای بروجــردی به عنوان 
نماینده سابق در مجلس کشورمان و رییس سابق 
کمیسیون امنیت ملی یا از قوانین اطالعی ندارد و یا 
اینکه عده ای اطالعات غلط به ایشان ارائه می دهند 
که در نهایت باعث شــده با این اظهارات جامعه را 
گمراه کند.اصغر فخریه کاشان در گفت وگو با ایلنا 
درباره اظهارات روز گذشته عالءالدین بروجردی 
درباره مقاومت تیم عباس آخوندی در وزارت راه 
و شهرسازی در برابر پذیرش فاینانس ۵0 میلیارد 
یورویی چینی ها برای اجرای پروژه قطار ســریع 
السیر در کشور اظهار داشــت: انجمنی که آقای 
بروجردی به عنوان ارائه کننده فاینانس به ایران و 
به وزارت راه و شهرسازی معرفی کرده بود انجمنی 
بدون سرمایه و حضور ۸ الی 10 بازنشسته چینی 
تاسیس شــده بود و این انجمن حتی یک روز هم 
سابقه کار نداشت.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی 

وقت ادامه داد: آقای بروجردی به ما اعالم کرد که 
انجمنی تحت عنوان فاینانس چین قصد دارد ۵0 
میلیارد یورو به ایران اعتبار بدهد و ما به ازای آن نفت 
دریافت کند و ما از این اعتبار برای پروژه های قطار 
سریع السیر استفاده کنیم؛ اوال در همان زمان جواب 
ما به ایشان این بود که دولت چین مطلقا این موضع 
را قبول ندارد چراکه ما بالفاصله در همان مقطع 
با ســفارت ایران در چین سفیر هماهنگ کردیم 
و سفیر ایران در چین موضوع را با بانک مرکزی و 
دولت چین مورد بررسی قرار داد که نه تنها که این 
موضوع در دولت چین مطرح نبود بلکه اساسا دولت 
چین این انجمن را هم قبول نداشت.فخریه کاشان 
تاکید کرد: دوم اینکه اگر چین قرار بود فاینانس 
۵0 میلیارد یورویی به ایران بدهد چنین اقدامی را 
با دالل و واسطه انجام نمی داد بلکه هزار و یک امتیاز 
از ایران می گرفت و بعد این فاینانس را در اختیار 
کشورمان قرار می داد. نکته مهم تر اینکه  اساسا در 

همان زمان فاینانس های مصوب شده با چینی ها 
برای پروژه برقی سازی قطار تهران – مشهد و قطار 
سریع السیر تهران – قم - اصفهان هم متوقف شده 
بود. هر چند که حتی ال سی برای فاینانس قطار 
برقی تهران – مشهد باز شده بود و اقداماتی برای 
پیش پرداخت ها و ضمانت نامه ها انجام داده بودیم، 
فاینانس ایــن پروژه ها را هــم متوقف کردند چه 
برسد به اینکه بخواهند ۵0 میلیارد یورو فاینانس 
را از طریق یک انجمن در اختیــار ایران بگذارند.

وی افزود: نکته سوم این است که به فرض محال 
این ۵0 میلیارد یــورو را انجمن فاینانس چین در 
اختیار ایران می گذاشت آیا می توانست بدون در 
نظر گرفتن بودجه چنین اعتباری در اختیار یک 
وزارتخانه قرار بگیرد؟ میزان فروش نفت و تقسیم 
درآمد آن بین دســتگاه ها در بودجه مشــخص 
می شود و قطعا امکان نداشت ۵0 میلیارد یورو به 
طور کامل در اختیار وزارت راه و شهرســازی قرار 

بگیرد. پس در این میان نقش ســازمان برنامه و 
بودجه و وزارت نفت چه بوده است؟فخریه کاشان 
ادامه داد: نکته بعدی این است که اساسا پروژه های 
قطار سیریع السیر یک بودجه مشخصی می تواند 
داشته باشــد و ما نمی توانیم ۵0 میلیارد یورو در 
آن شرایط کشور را به یک پروژه اختصاص دهیم 
و اساسا قطار سریع السیر یک پروژه تعریف شده 
است و امکان این وجود ندارد بدون هیچ سازوکاری 
۵0 میلیارد یورو را تنها با این پروژه محدود کنیم و 
اختصاص دهیم.وی تاکید کرد:  نکته مهم تر این 
بود که این افراد قصد داشتند اختیاری را بگیرند 
که از این پس هر قراردادی با چینی ها با معرفی این 
افراد انجام شود و درصدی را هم برای هر قرارداد از 

چینی ها دریافت کنند و این داللی آشکار است. چه 
ضرورتی داشت که قرارداد و مذاکره با چینی ها با 
واسطه انجام شود؟ مگر وزارت خارجه، وزارت نفت 
و وزارت راه و شهرســازی نمی توانند خودشان به 
صورت مستقیم و به نمایندگی از دولت با چینی ها 
مذاکره داشته باشد.مشاور امور بین الملل وزیر راه 
و شهرســازی وقت ادامه داد: نکته بعد این بود که 
همین آقایان که اصرار داشــتند خود را به مجمع 
تشخیص مصلحت وصل کنند و اتفاقا مورد تایید 
آقای بروجردی هم بودند، گفتند ما به بخش های 
دیگری هم وصل هستیم. ما به سرعت برای صحت 
این ادعا موضوع را پیگیری کردیم و دیدیم که مطقا 

چنین ارتباطی وجود ندارد.

فخریه کاشان در واکنش به اظهارات بروجردی:

عدهایدرقراردادباچینیهاداللیمیکردند

ایمان ربیعی

خبر اقتصادی

آبسدکمالخانتا۳روز
آیندهواردخاکایرانمیشود

ایلنا- استاندار سیســتان و بلوچستان تاکید 
کرد: اکنــون آب از افغانســتان در حال حرکت به 
سمت کشور ما است و ۲ تا 3 روز طول می کشد که 

به مرز ایران برسد.
حسین مدرس خیابانی ادعای طالبان مبنی بر 
اینکه آبی از بند کمال خان به سمت ایران رهاسازی 
نشده، را تکذیب کرد.وی اظهار داشت: با بارندگی های 
اخیر و پیگیری های دستگاه های مختلف از جمله 
نماینده رئیس جمهور در امور افغانستان، وزیر نیرو، 
وزارت امور خارجه و حتی مسئولین محلی دو دریچه 
بند کمال خان برای رهاســازی آب به سمت خاک 
جمهوری اســالمی ایران باز شده اســت. استاندار 
سیســتان و بلوچســتان تاکید کرد: اکنون آب از 
افغانستان در حال حرکت به سمت کشور ما است و ۲ 

تا 3 روز طول می کشد که به مرز ایران برسد.
    

نامهنگاریعشقیبهمعاوناول
رئیسجمهورووزیرنفت 

خبرآنالین-  رئیس ســازمان بورس و اوراق 
بهادار طی دو نامه جداگانه به معــاون اول رئیس 
جمهور و وزیر نفت به ترتیب خواستار ابالغ مصوبات 
10 گانه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت و تغییر 

فرمول نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها شد.
مجید عشقی با توجه به اهمیت حمایت نهادهای 
قانونی در مدیریت ریسک بازار و درخواست فعاالن 
بازار ســرمایه در دو نامه جداگانه بــه معاون اول 
رئیس جمهور و وزیر نفت، دو موضوع مهم برای بازار 

سرمایه را پیگیری کرد.
    

هجومپوشاکترکقاچاق
بهبازارایران

تسنیم- نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک با تاکید بر اینکه تولیدکننده امروز 
نمی تواند با پوشــاک قاچاق ترک و سایر کشورها 
رقابت کند، گفت: نمی دانیم چرا دولت هیچ اقدامی 
برای مدیریت اوضاع انجام نمی دهد.بهرام شهریاری 
با اعالم اینکه متاســفانه کاهش قیمت لیر باعث 
شده شاهد افزایش حجم قابل توجهی از پوشاک و 
پارچه های ترک به بازار باشیم، گفت: در حال حاضر 
به صورت پیله وری و روش های دیگر حجم زیادی از 
پارچه و پوشاک وارد کشور می شود که این موضوع 

برای تولیدکنندگان داخلی نگران کننده است.
    

گرانیگوشت
ربطیبهصادراتدامندارد

مهر- مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه 
صادرات دام همچنان متوقف است، گفت:دولت به 
بهانه افزایش قیمت گوشت، صادرات دام را متوقف 
کرد اما با گذشت دو هفته از این اتفاق، نرخ گوشت 
تغییری نکرده است.افشین صدر دادرس، مدیرعامل 
اتحادیه دام سبک با بیان اینکه صادرات دام زنده از 
کشور همچنان متوقف است، گفت: متأسفانه گرفتار 
بوروکراسی های پیچیده اداری و مسائلی از این قبیل 

هستیم و عمالً هیچ کاری از پیش نمی رود.
وی با بیان اینکــه در دو هفته اخیر صادرات دام 
زنده به بهانه افزایش قیمت گوشــت قرمز متوقف 
شده است، افزود: با این حال شاهد هستیم که قیمت 
گوشت نیز تغییری نکرده و تعادلی در بازار این کاال 

ایجاد نشده است.
    

بازیعراق
برایکامیونهایایرانی

اقتصادآنالین- عراق بــه کامیون های ایران 
برخالف کامیون  های  ترکیه و  اردن اجازه نمی دهد 

که وارد خاک این کشور شوند.
مدیــرکل ترانزیــت ســازمان راهــداری 
گفت:عراقی ها محموله کامیون های صادراتی ایران 
را در مرزها تخلیه می کنند و دوباره  با کامیون های 
عراقی بارگیری می کنند.آنها حتــی بار لبنیات و 
میوه را هم تخلیه کرده و تخلیه  ســرامیک و لوازم 
ساختمانی و محصوالت غذایی در مرز عراق باعث 
شــده حدود 30 درصد کاالهای صادراتی ایران در 

مرز عراق اتالف شود و از بین برود.
    

هرشاخهگل
برایروزمادرچند؟

ایسنا- با نزدیک شدن به روز مادر تمایل به خرید 
گل و گیاه نیز بیشتر می شود و بازار آن رونق می گیرد. 

اما در حال حاضر قیمت گل در بازار چقدر است؟
 بر اساس مشاهدات میدانی از گلفروشی های 
سطح شهر تهران قیمت هر شاخه گل رز ۴0 تا ۴۵ 
هزار تومان، نرگس 10 تا ۲۵ هزار تومان، داودی۴0 
تا ۵0 هزار تومان، مریم ۲۵هزار تومان، آلسترومریا 
۲۵هزار تومان، قرنفل ۴۵ هزار تومان و آنتوریوم ۴0 

هزار تومان است.

مدیرعامل شــرکت صنایــع الکتریکی 
ناســیونال ایران گفت: با وجود مشکالتی که 
در زنجیره تامین مالی این صنعت وجود دارد 
و ســختی هایی که در دو سال گذشته تحمل 
کرده ایم، تا بــه امروز حقوق کلیه پرســنل و 
کارگران خطــوط تولید شــرکت را به موقع 

پرداخت کرده ایم.
عباس ابهری، مدیرعامل شــرکت صنایع 
الکتریکــی ناســیونال ایــران، تولیدکننده 
محصوالت  و لوازم خانگی بــا برند تولیپس و 
تولیپس پالس در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با 
اشاره به اهمیت جایگاه کارگر و نیروی کار اظهار 
داشت: با وجود مشکالتی که در زنجیره تامین 
مالی این صنعت وجود دارد و سختی هایی که 
در دو سال گذشته تحمل کرده ایم، تا به امروز 
حقوق کلیه پرسنل و کارگران خطوط تولید 

شــرکت را به موقع پرداخت کرده ایم و حتی 
یک بار نیز پرداخت حقــوق به تاخیر نیفتاده 
است.وی با اشاره به اینکه تمام حقوق و مزایای 
کارکنان  ما به موقع پرداخت می شود، افزود: هر 
کارگری که جذب کارخانه می شود، در ابتدای 
امر حقوقش با توجه بــه تخصص و توانمندی 
اولیه ایشان بر پایه چهارچوب تعریف شده در 
دستورالعمل های حقوق و دستمزد وزارت کار 
تعیین می شود و بعد از طی شدن دوره آزمایشی 
و زمانی که حضور ایشان در مجموعه تثبیت 
گردید، حقوق نامبرده پس از طی شدن مراحل 
رشد و تعالی جایگاه شغلی افزایش پیدا می کند 
و نظام پرداخت حقوق ما بر اساس توانایی ها و 

قابلیت افراد است.
مهندس ابهری ادامه داد: خوشــبختانه با 
توجه به برنامه توسعه ای و همچنین لزوم تامین 

نیاز بازار، روند تولید علیرغم مشکالت موجود به 
خوبی مدیریت شده و ادامه دارد و نه تنها تعدیل 
نیرو در سازمان نداشته ایم، بلکه با توجه به نیاز 
و توسعه خطوط تولید جذب و توسعه نیروی 
انسانی نیز به خوبی صورت گرفته و هم اکنون 
تعداد پرسنل شاغل در خطوط تولید کارخانه 

از حدود یکصد نفر به بیش  ۲۵0 نفر رســیده 
است. البته مجموعه نیروهای انسانی شاغل در 
دفاتر شرکت ، اعم از دفتر مرکزی، واحد فروش، 
انبارها و خدمات پــس از فروش، هم اکنون به 

بیش از ۶00 نفر می رسد. 
وی افزود: ما تالش داریم عالوه بر حقوق و 
مزایای تعیین شده از طرف دولت، خدمات و 
امکانات رفاهی دیگــری برای کارگران فراهم 
کنیم. بطور مثال به فراخور فصل و مناسبت های 
مختلف بسته های معیشتی و غذایی، کارت های 
هدیه از سوی هیات مدیره به مجموعه کارگران 
پرداخت می شود. همچنین برای تقویت روحیه 
آنان برنامه های فرهنگی و ورزشی نظیر تشکیل 
تیم فوتبال کارگران و شرکت در مسابقات لیگ 
کارگری استان در حال انجام می باشد. همچنین 
تالش داریــم تا امکانات رفاهــی و همچنین 

گردشگری بیشــتری را با تعامل با اداره کل 
تعاون، رفاه و کار استان برای استفاده کارگران 

فراهم کنیم.
مدیرعامل شــرکت با اشــاره به اهمیت 
مسئولیت اجتماعی شرکت های بزرگ تولیدی 
و اقتصادی گفت: شرکت ناســیونال ایران در 
راستای ایفای نقش خود در این خصوص، یک 
هنرستان دخترانه در یکی از مناطق محروم 
اســتان اصفهان و با باالترین استانداردهای 
آموزشی را ســاخته و پس از تجهیز راه اندازی 
کرده اســت و در ادامه یک قــرارداد جدید با 
سازمان نوسازی مدارس اصفهان منعقد نموده 
تا دو باب کارگاه آموزشی برای توسعه هنرستان 
مذکور ساخته شود که به زودی کلنگ زنی آن 
انجام خواهد  شد. همچنین با شروع همه گیری 
بیماری کرونا، بیش از 1۴0.000 عدد ماسک 
و مواد ضدعفونی کننده بــرای کادر درمان و 
عرضه در مناطق محروم و خیریه هایی نظیر 
بیمارستان محک یا خیریه کهریزک و مناطق 

محرو در نقطه صفر مرزی توزیع شده است.

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

تمامحقوقومزایایکارکنانصنایعالکتریکیناسیونالایرانبهموقعپرداختمیشود
خبر ویژه


