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پتروشيمي و تأثير آن بر ژئوپلتيك جهاني

همه جنبههاي زندگي مردم وابس��ته به عرض��ه نامحدود محصوالت
پتروشيمي ارزان و قابل دور ريختن است .تقاضاي جهاني محصوالت
پتروشيمي در حال گذر از ميزان ظرفيت توليد با وجود توسعه چشمگير
پروژههاي پتروشيمي در چين و منطقه خليج فارس است.
پروفسور آدام هنيه از دانشگاه اكس��تر در مقاله خود توضيح داده كه
چگونه توليد مصنوعي محصوالت نفتي منج��ر به انقالبهاي پس از
جنگ جهاني اول در بهرهوري ،فناوريهاي كاهش نيروي كار و مصرف
انبوه شده اس��ت .از دهه  ۱۹۵۰ميالدي ،مجموعهاي از مواد طبيعي
شامل چوب ،شيشه ،كاغذ ،الستيك طبيعي ،صابون ،پنبه ،پشم و فلزات
به صورت سيستماتيك توسط پالستيك ،الياف مصنوعي ،مواد شوينده
و ساير مواد شيميايي نفتي جايگزين شدند.
رشد پالستيكها در اين زمان به لطف رشد صنايع شيميايي در آلمان و
اياالت متحده در اوايل قرن بيستم امكانپذير شد .در پايان جنگ جهاني
دوم ،اياالت متحده به قدرت اصلي پتروشيمي جهان تبديل شد.
پروفسور هنيه در نشريه نيو لفت ريويو نوش��ته است :شناخت تاريخ
محصوالت پتروش��يمي به همه ما كمك خواهد ك��رد تا تاريخ درهم
تنيده نفت و س��رمايهداري را درك كنيم .آلمان ت��ا زمان آغاز جنگ
جهاني اول ،حدود  ۹۰درصد رنگهاي مصنوعي دنيا را توليد ميكرد،
اما جنگ جهاني اول باعث ش��د تغييرات قابل توجهي در توليد مواد
شيميايي ايجاد شود.
ش��ركت ايجيآف نقش��ي كليدي در اتفاقات اين جنگ با توسعه
سالحهاي گاز سمي (با استفاده از محصوالت جانبي صنعت رنگ)
و ساخت نيترات مصنوعي براي توليد مواد منفجره و كود شيميايي
ايفا كرد .در آن سوي اقيانوس اطلس ،شركتهاي شيميايي بزرگ
امريكاي��ي نيز از اين جنگ س��ود بردند .امريكاييها با اس��تفاده از
قانون دش��من در اكتبر  ۱۹۱۷ميالدي توانستند اختراعات متعلق
به آلمان و مش��اغل متعلق به آن را با تمركز بر صنعت پتروش��يمي
تصاحب كنند.
در پايان جنگ ،ش��ركت ايپيس��ي توانس��ت ۷۰۰ميلي��ون دالر از
داراييهاي آلمان را به دس��ت آورد .امريكاييه��ا از انتقال اختراعات
آلمانيها سود هنگفتي به دس��ت آوردند و از تكنيكهاي جديد براي
گسترش توليد طيف وسيعي از مواد شيميايي سود بردند.
در سال  ۱۹۳۷ميالدي،ايجياف به بازوي صنعتي ارتش آلمان تبديل
شد 24 .نفر از مديران برجسته اين شركت در نورنبرگ متهم و محاكمه
شدند ،در نهايت  13نفر در جنايت جنگي از جمله بردهداري ،قتل عام
و غارت مجرم ش��ناخته شدند .كساني كه س��رانجام به زندان محكوم
شدند ،احكام بسيار كوتاهي دريافت كردند و بخشوده شدند و سريعاً در
ردههاي باالي صنعت آلمان غربي ادغام شدند.ايجياف خود به سه
بخش باير ،همچين و باسف تقسيم شد.
در اياالت متحده ،ميزان قابل توجهي از بودجه دولت براي پژوهشهاي
پتروشيمي و ساخت پااليشگاه اختصاص يافت و حجم توليد محصوالت
پتروشيمي با سرعت بيسابقهاي افزايش يافت.
در چند دهه اخير ،شاهد كاهش قدرت نسبي شركتهاي پتروشيمي
غربي بودهايم .در س��ال  ۲۰۱۰ميالدي ۳۲ ،ش��ركت از  ۵۰ش��ركت
توليدكننده محصوالت پتروش��يمي برتر دنيا در امريكاي ش��مالي يا
اروپا مس��تقر بودهاند ،اما يك دهه بعد ،اين عدد به  ۲۸شركت كاهش
يافته است .چين و ساير كش��ورهاي آسيايي به هابهاي جديد توليد
و مصرف محصوالت پتروشيمي تبديل ش��دهاند .چينيها براي توليد
محصوالت ارزانقيمت جهت صادرات به سراسر دنيا ،نيازمند توسعه
صنعت پتروش��يمي بودهاند .گفته ميش��ود  ۳۰درصد از پروژههاي
افزايش ظرفيت توليد صنعت پتروشيمي دنيا در يك دهه فرارو به چين
تعلق دارد .ش��وراي همكاري خليج فارس هماينك  ۶درصد ظرفيت
محصوالت پتروش��يمي دنيا را در اختيار دارد .اين عدد نسبت به سال
 ۲۰۰۰ميالدي دو برابر شده است.
شركتهاي ساينوپك چين و سابيك عربس��تان سعودي هماكنون
دومي��ن و چهارمي��ن غولهاي صنعت پتروش��يمي دنيا محس��وب
ميشوند .اين دو شركت در سال  ۲۰۰۷ميالدي در رتبههاي چهارم و
هفتم دنيا قرار داشتند .شركت ساينوپك عالوه بر حوزه پاييندستي
در اكتش��اف و توليد نفت خام و گاز طبيعي فعاليت دارد ۷۰ .درصد
سهام سابيك نيز به آرامكو به عنوان بزرگترين توليدكننده نفت دنيا
واگذار شده است.
سرمايهگذاري دولتها در صنعت پتروشيمي به عامل پيشبرد اين
صنعت و حضور س��رمايهگذاران بخش خصوصي در آن ،به ويژه در
آسيا و خاورميانه تبديل شده اس��ت .آينده در دستان كاراترينها،
بهترينها و انعطافپذيرترينهاست.
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گزارش یک

ادامه از صفحه اول
به گزارش «ج��وان» وقت��ي ترام��پ از برجام
خارج ش��د ،فنر قيم��ت دالر رها ش��د و قيمت
دالر به ش��دت افزايش پيدا كرد .راهكار دولت
دوازدهم بر عليه ش��وكهاي قيمتي ،تخصيص
ارز 4هزارو200توماني به واردكنندگان كاالهاي
اساس��ي بود تا قيمت كاالهاي ضروري افزايش
زيادي پيدا نكند ،اما اتفاقي كه در عمل رخ داد،
نش��ان داد اين راهكار فقط ي��ك رانت بزرگ را
براي تعدادي از واردكنندگان ايجاد كردهاست؛
افرادي كه ارز دولت��ي ميگرفتند و ميگيرند و
قيمت كاالهاي خ��ود را ب��ا ارز آزاد و بازاري به
فروش ميرسانند.
اين ارز چنان رانتي را براي برخي س��ودجويان
بهوجود آورد كه وقتي مجلس قصد داشت آن را
حذف كند ،صداي اعتراضات بلند ش��د و كار به
دوئل بزرگي كشيد .در نهايت اين ارز در بودجه
باقي ماند تا دالالن همچنان در مسير سود قرار
داشتهباشند.
اين در حالي است كه رئيسجمهور هفته گذشته
در برنامه گفتوگوي تلويزيوني با مردم در خصوص
ح��ذف ارز 4هزارو200تومان��ي گفت :جلس��ات
متعددي در ستاد اقتصادي دولت براي بررسي اين
موضوع داشتهايم .با اقتصاددانان خارج از مجموعه
دولت هم رايزني و بحث و تبادل نظر ش��د .شاهد
بوديم پول سفره مردم ،در جيب چند دالل رفت.
بايد اي��ن موضوع طوري اصالح ش��ود كه پول در
جيب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود.
از دست رفتن  600هزار ميليارد تومان
چند روز قبل نيز احسان خاندوزي وزير اقتصاد

انحراف 70درصدی مدارك با مشاغل!

به گزارش مهر ،عليرضا حاتمزاده اظهار كرد :براساس گزارش مركز آمار
ايران از افراد شاغل ،مشخص شده كه به صورت ميانگين عدم تطبيق
مدارك دانشگاهي با گروههاي ش��غلي بيش از ۷۰درصد است و حتي
در برخي از گروههاي شغلي اين عدم تطبيق به بيش از  ۹۰درصد نیز
رسيده است .اين مس��ئله باعث هدررفت منابعي است كه دولت براي
آموزشهاي رسمي اختصاص ميدهد و از س��وي ديگر نيز فرد چهار
تا  ۱۰سال اقدام به خواندن دروس��ي کرده كه فقط منجر به هدررفت
عمرش شده است و پس از اين دوران وارد مراكز فني و حرفهاي ميشود
و با فردي كه داراي مدرك سيكل است همزمان اقدام به مهارتآموزي
ميكند.
معاون آموزشي سازمان آموزش فني و حرفهاي افزود :موضوعي كه در
حوزه برنامهريزي كالن به آن توجهي نميشود ،تقسيمبندي مشاغل
بر اساس س��طح مهارت اس��ت .اگر طبقهبندي مش��اغل بينالمللي
ايسكو را بررسي كنيد متوجه ميشويد كه تمامی مشاغل در  ۱۰گروه
تقسيمبندي و سطح مهارت در آنها دستهبندي شده است كه بر اساس
آن حداقل  ۵۰درصد از مشاغل موجود در بازار كار نياز به تحصيالت
عالي و دانشگاهي ندارند و افراد ميتوانند با حداقل آموزشهاي رسمي
در آموزش و پرورش و گذراندن دورههاي كوتاهمدت در فني و حرفهاي
به شغل مورد نظر خود برسند.
وي ادامه داد :اين مس��ئله از دو جهت داراي اهميت است؛ يكي اينكه
منابع اضافه براي آموزشهاي اضافه اختصاص نمييابد و دوم اينكه فرد
به جاي اينكه با ورود به دانشگاه به مدت چهار سال نقش مصرفكننده
را براي كشور داشته باشد ،وارد بازار كار میشود و اقدام به ايجاد ارزش
افزوده ميكند.
حاتمزاده گفت :كميس��يون آم��وزش مجلس بايد پيگير باش��د و
مشخص كند كه مبناي برنامههاي درسي دانشگاهها يافتن شغل در
بازار كار است يا حركت در لبههاي دانش! وزير علوم سابق صراحتاً
اعالم كرد كه وظيفه تربيت نيروي كار برعهده وزارت علوم نيست،
پس اگر اين وظيفه برعهده دانش��گاهها نيست ،چرا بايد  ۹۹درصد
هزينههاي دولت براي جايي تخصيص داده شود كه خروجي آن قرار
نيست به بازار كار كمكي كند.
خروجيهاي دانشگاهها پس از اين حجم از اعتباردهي باز هم پشت در
مراكز فني و حرفهاي ميايستند.

سرويس اقتصادي 88498433

بیم و امیدهای حذف دالر داللپسند

گزارش 2

مع�اون س�ازمان فن�ي و حرف�هاي گف�ت :ب�ه ص�ورت ميانگين
عدم تطبي�ق م�دارك دانش�گاهي با گروهه�اي ش�غلي بيش از
 ۷۰درص�د اس�ت ك�ه ب�ه منزل�ه هدررف�ت منابع�ي اس�ت كه
دول�ت ب�راي آموز شه�اي رس�مي اختص�اص ميده�د.
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در نشست ش��وراي گفتوگوي دولت و بخش
خصوصي ب��ا بيان اينكه ،مدتهاس��ت موضوع
حذف ارز 4هزارو200توماني مطرح اس��ت ،اما
اجرايي نميش��ود و اين روند باي��د تغيير كند،
تصريح كرد :س��تاد اقتصادي دول��ت نيز موافق
حذف ارز ترجيحي است.
بر اساس گزارشهاي رسمي ،ميزان اختصاص
ارز به كاالهاي وارداتي در سالهاي اخير حدود
۶۰ميلي��ارددالر ب��وده كه اين نش��ان ميدهد
ساالنه به طور متوس��ط ۱۵ميليارد دالر يارانه
ب��ه كاالي اساس��ي اختصاص يافته اس��ت .اگر
مابهالتفاوت آن را حداقل ۱۰هزار تومان در نظر
بگيري��م ،ميبينيم كه در طول اين چهارس��ال
حدود  ۶۰۰هزار ميليارد تومان منابع كش��ور با
كمترين اثر بخشي در نظام اقتصادي به رانت و
فساد تبديل شده است.
در همين باره ،محمدرضا پ��ور ابراهيمي رئيس
كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي
درگفتوگو با ايرنا با اشاره به پيشنهاد و طرحي
كه كميس��يون اقتصادي مجلس به دولت ارائه
داده است ،اظهار داش��ت :پيش از اين به دولت
پيش��نهاد داده بودي��م كه ب��ه ج��اي اينكه ارز
4هزارو200توماني را به واردات اختصاص دهند،
به مص��رف اختصاص دادهش��ود كه ب��ه عدالت
نزديكتر اس��ت اما دول��ت قبل با پيش��نهاد ما
همراهي و همكاري نكرد ،البته مافيا هم پش��ت
اين موضوع ب��ود و آنها دل مس��ئوالن را خالي
كرده و رسانهها نيز تبليغ ميكردند كه به زودي
قيمتها چند برابر ميشود و سبب نگراني مردم
ميش��دند و اجازه نميدادند تا اختصاص ارز به

واردات منتفي شده و به مصرف اختصاص يابد.
حذف ارز رانتي؟
رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي
اسالمي با اش��اره به رويكرد دولت سيزدهم كه
براي گزارشه��ا و پيش��نهادهاي مجلس وقت
گذاش��ته و آنها را بررس��ي ميكند ،گفت :پس
از بحث و بررسيای كه بين نمايندگان مجلس
و نمايندگان دولت س��يزدهم ب��راي حذف ارز
4هزارو200توماني انجام ش��د ،قرار اس��ت اين
موضوع بيش��تر بررس��ي ش��ود؛ چرا كه اكنون
۶۰۰هزار ميليارد تومان به رانت و فساد تبديل
شده و بايد اين مبلغ به مردم برسد.
نماينده مردم كرمان و راور با بيان اينكه پيشنهاد
كميسيون اختصاص كارت اعتباري براي مردم
براي تأمين كاالي اساسي است ،عنوان كرد :اين
كارت اعتباري شبيه كارت سوخت خودرو است
كه مقدار مشخصي سهميه در آن در نظر گرفته
ش��ده كه هم با نرخ مش��خص بنزين ميزنيد و
مقداري هم با نرخ آزاد ب��راي هر خودرو در نظر

قاليب�اف :در سهس�ال
گذش�ته ب�راي هفتقلم
كاالي اساس�ي ،بي�ش از
400هزار ميلي�ارد تومان
ياران�ه پرداخ�ت كرديم
و متأس�فانه نتوانس�تيم
كاالي ارزان قيم�ت ب�ه
دس�ت م�ردم برس�انيم

گرفته ميشود .ش��بيه همين كارت سوخت در
كاالهاي اساسي در نظر گرفته شدهاست تا مردم
از ارز 4هزارو200توماني به ش��كل عادالنهتري
بهره مند شوند؛ چرا كه اكنون در استفاده از ارز
4هزارو200توماني اغنيا بيش��تر و فقرا و طبقه
متوسط بس��يار كمتر بهرهمند ميشوند كه اين
چالش مهمي در نظام اقتصادي كشور است.
پورابراهيمي تأكيد كرد :اگر پيشنهاد كميسيون
اقتصادي مجل��س به نتيجه برس��د هم رانت و
فسادي كه ارز 4هزارو200توماني ايجاد كرده
از بين خواهد رف��ت و هم اينكه تولي��د را احيا
ميكند و از طرف��ي به عدالت نزديك اس��ت و
سبب اصالح سرانه مصرف شده و معيشت مردم
را بهبود ميبخشد.
وي با تأكي��د بر اينكه از زم��ان تخصيص ارز
4هزارو200تومان��ي مصرف نان ب��ه ميزان
يكونيم برابر در كش��ور افزايش يافتهاست،
گفت :مصرف نان م��ردم افزايش نيافته بلكه
بخش��ي از آن از طريق اتب��اع خارجي مقيم
ايران مصرف ميش��ود و بخ��ش ديگر هم به
محصوالت ديگر تبديل شدهاست.نان توليد
شده خشك ميشود و به دليل افزايش قيمت
نهادههای دامي اين نان خشك شده به عنوان
خ��وراك براي دامها اس��تفاده ميش��ود كه
همه مس��ائل نش��ئت گرفته از اختصاص ارز
4هزارو200توماني است كه چرخه اقتصادي
كشور را به هم زده است.
پورابراهيمي با بيان اينك��ه در صورت اصالح
موض��وع اختص��اص ارز 4هزارو200توماني
بس��ياری از مش��كالت اقتصادي كشور حل
خواهد ش��د ،اضافه كرد :در صورت به نتيجه
رس��يدن پيش��نهاد كميس��يون اقتص��ادي،
چالشهاي��ي مانند چالش قاچ��اق ،برقراري
عدال��ت اجتماع��ي و اصالح الگ��وي مصرف
برطرف خواهد شد.
اين پيشنهاد در ش��رايطي مطرح شده است
كه محم��د باق��ر قاليب��اف ،رئي��س مجلس
شوراي اسالمي روز گذشته گفت :در سهسال
گذشته براي هفتقلم كاالي اساسي ،بيش از
400هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت كرديم
و متأسفانه نتوانس��تيم كاالي ارزان قيمت به
دست مردم برسانيم.
گفتني است كل اعتبارات در نظر گرفتهشده
براي دالر دولت��ي۸ ،ميليارد دالر اس��ت كه
۶ميليارد دالر آن س��هم نهادهه��اي دامي و
چند قلم كاالي اساس��ي وارداتي و ۲ميليارد
دالر آن هم سهم واردات دارو است .موافقان
تمديد اين ياران��ه ارزي در بودجه ۱۴۰۰بر
اين باورند كه با حذف آن از واردات كاالهاي
اساس��ي و نهادهها ،اين اقالم گرانتر از آنچه
كه در بازار نرخگذاري ش��دند به دست مردم
ميرسد كه اين به معناي فش��ار مضاعف به
اقش��ار كمدرآمد است .در آن س��وي ماجرا،
مخالفان دالر 4هزارو200توماني ميگويند
اين يارانه به دس��ت واردكنندگان و دالالن
رسيد و نه مردم و توليدكنندگان.

اعالم وضعيت  ۲۲۴۹خودرو به وزارت اقتصاد

سرگرداني لوكسهاي خاك خورده!
ب�ا گذش�ت چندي�ن س�ال از ورود و دپوي
هزاران خودرو به دليل مواجهه با ممنوعيت
واردات با وجود صدور مصوبهها و اقدامهايي
كه براي تعيين تكليف آنه�ا صورت گرفت،
همچن�ان حدود  ۲ه�زار و  ۲۴۹خ�ودرو در
گمرك مانده است ،اما به تازگي گمرك ايران
طي گزارش�ي آخرين وضعي�ت خودروهاي
دپو ش�ده را به وزارت اقتص�اد اعالم كرده
و خواس�تار تعيين تكليف آنها ش�ده است.

به گزارش ايسنا ،ماجراي خودروهاي دپو شده
به دولت گذشته بازميگردد؛ زماني كه بيش از
۱۲هزار خودرو به گمرك و بنادر رسيده بود ،اما
در سال  ۱۳۹۷به داليلي از جمله وضعيت ارز،
واردات خودرو ممنوع اعالم شد و صاحبان كاال
كه بخش عمدهاي از آنها ،خودروها را با دريافت
ثبت س��فارش و مجوزهاي قانون��ي وارد كرده
بودند امكان تعيين تكليف و ترخيص نداشتند.
بر اين اس��اس ،رايزنيهاي بسياري از سوي
صاحبان كاال و دس��تگاههاي مربوطه جهت
تعيين وضعيت اين خودروها صورت گرفت
تا اينكه در س��ال  ۱۳۹۷هيئت وزيران طي
بخشنامهاي شرايط تعيين تكليف خودروها
را اع�لام كرد كه ب��ا توجه به مح��دود بودن
زمان ،بار ديگر اين مهلت تا اوايل سال ۱۳۹۸
تمديد شد.
با توجه به اينكه همچنان تعداد زيادي خودرو
در گمرك باقي مانده بود ،در بهمنماه ۱۳۹۸
مجددا ً مصوبه تمدي��د و اين روند در خردادماه
 ۱۳۹۹تا ۲۶شهريورماه تكرار ش��د ،اما بعد از
آن ديگر هيچ تصميمي در م��ورد خودروهاي
مانده در گمرك اتخاذ نشد و تاكنون نیز دولت
تصميمي در رابطه با آن نگرفته است.
اين در حالي است كه طبق تازهترين گزارشي
كه معاون فني گمرك ايران به وزارت اقتصاد در

مورد خودروهاي موجود در گمرك ارائه كرده،
اعداد و ارقام همچنان تغييري نداشته است ،به
طوري كه مجموع خودروهاي وارداتي ۱۲هزار
و  ۲۶۱دس��تگاه بوده كه طي مصوبات صورت
گرفته ۱۰ ،هزار و  ۱۲دستگاه ترخيص و  ۲هزار
و  ۲۴۹دستگاه نیز ترخيص نشده است.
طبق اين گزارش ،ب��ا مصوبه ديم��اه ۱۳۹۷
هيئت وزيران ۶ ،هزار و  ۶۵۳دستگاه به همراه
۵۰۰دستگاه آمبوالنس ترخيص شده است.
همچنين براس��اس مصوب��ه بهمنماه ،۱۳۹۸
 ۲ه��زار و  ۸۵۹خودرو ترخيص ش��ده بود كه
وضعيت آن حاكي از آن است كه از اين ميزان
هزار دستگاه براي ش��ركت كرمانموتور۱۷۰ ،
دس��تگاه اظه��ار و ترخي��ص ۱۴۵ ،دس��تگاه
خودروهاي اروندي ،چهار دس��تگاه س��هميه
جانبازان ،هزار و  200دستگاه با دستور مرجع
قضايي و  ۳۴۰دستگاه مربوط به ساير اشخاص

و اظهارات قبلي بوده است.
ام��ا از خودروه��اي باقيمانده ميت��وان به ۵۱
دس��تگاه خودروي زير  ۲هزار و  ۵۰۰سيسي
كه اظهار ش��ده ،اما تا پايان مصوب��ه بهمنماه
 ۱۳۹۸پروانه نشده است اشاره كرد .همچنين
 ۸۲دس��تگاه در گمرك خرمشهر كه  ۷۳مورد
سفارش امريكا و  ۹دستگاه باالي  ۲هزار و ۵۰۰
سيسي است.
 ۱۰۰خودرو نيز باالي  ۲هزار و  ۵۰۰سيس��ي
در گمرك وجود دارد و ه��زار و  ۸۹خودرو نیز
در مراج��ع قضايي در حال پيگيري اس��ت كه
البته در مورد برخي متهمان ،دادنامه مبني بر
ترخيص خودرو صادر شده اس��ت .در رابطه با
 ۹۲۷دستگاه نيز كه زير  ۲هزار و  ۵۰۰سيسي
هستند مشكل ثبت سفارش وجود دارد و اين
خودروها فاقد ثبت سفارش هستند.
معاون فني گم��رك در اين مكاتب��ه به وزارت

اقتصاد اعالم كرده كه ب��ا توجه به پايان مهلت
مان��دگاري اي��ن خودروها ب��راي اكث��ر آنها
اظهارنامه متروكه تنظيم و در اختيار سازمان
اموال تمليكي قرار گرفته است ،از سوي ديگر
به جريان خودروهاي فاقد ثبت سفارش اشاره
و اعالم شده است كه با توجه به مصوبه هيئت
وزيران در سال  ۱۳۹۸و استنباط وزارت صنعت،
معدن و تجارت از مصوبه صادره ،ثبت سفارش
براي خودروهايي كه قبل از ممنوعيت وارد شده
بودند صادر نشده است.
جريان خودروهاي دپو شده در حالي از دولت
گذش��ته به اين دولت منتقل ميشود كه اما و
اگرهاي بس��ياري در مورد تعيين وضعيت آنها
وجود داشت و سالها اين خودروها در وضعيت
نامطل��وب هوايي در بنادر قرار داش��تند ،البته
در پايان دولت دوازدهم پيشنهاداتي مبني بر
تعيين تكليف اين خودروها وجود داش��ت ،به
طوري كه در مقطعي س��ازمان اموال تمليكي
پيش��نهاد واگذاري هزار و  ۵۰۰دستگاه را به
مناطق آزاد مطرح كرد ،اما در جريان بررس��ي
در كميسيون اقتصادي دولت اينگونه پيشنهاد
ش��د كه تمامي خودروها تعيين تكليف شوند،
به طوري ك��ه خودروهاي زير  ۲ه��زار و ۵۰۰
سيسي به شرط فروش در داخل كشور واگذار
شوند.
همچني��ن خودروه��اي لوك��س و ب��االي
۲هزارو ۵۰۰سيسي نیز با توجه به عدم امكان
ورود به داخل كشور به مناطق آزاد وارد و تردد
كنند و در رابطه با خودروهاي امريكايي هم كه
نمايندگي ندارند امحاي فني مطرح بود.
با وجود اين دولت دوازدهم به پايان رسيد و هيچ
تصميمی درباره وضعيت خودروها اتخاذ نشد
و اكنون با گذشت چند ماه از ورود دولت جديد
نيز هنوز اقدامي صورت نگرفته است.

قيمت حاملهاي انرژي
افزايش نمييابد

رئيس سازمان برنامه و بودجه افزايش قيمت حاملهاي انرژي را در
بودجه سال ۱۴۰۱تكذيب كرد.

به گزارش تسنيم ،مسعود ميركاظمي رئيس سازمان برنامه و بودجه،
دیروز (دوشنبه ،سوم آبانماه) در حاش��يه نخستين نشست معاونان
امور مجلس وزارتخانهها و نهادهاي دولتي ،درباره برخي ادعاها مبني
بر افزايش قيمت حاملهاي انرژي در بودجه سال آينده اظهار داشت:
خير ،چنين تغييراتي نداريم.
وي افزود :اگر ش��رايط چند س��ال گذش��ته را مطالعه كنيم مشاهده
خواهيم كرد كه منابع زيادي را مص��رف كردهايم ،اما نه فقط منجر به
افزايش درآمد خانوارها نش��ده ،بلكه حتي كاهش درآمد آنها ،كوچك
ش��دن اقتصاد ،تورم باالي 22/5درصد و رشد س��رمايهگذاري منفي
4/6درصد را نيز در پي داشتهاست.
رئيس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين پرسش كه اليحه بودجه
سال 1401چه زماني به مجلس ارائه ميشود ،ابراز اميدواري كرد طبق
همان زمانبندي كه وجود دارد بودجه به مجلس ارائه شود.

....................................................................................................................

نزول شاخص بورس تهران

شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت روز گذشته
در يك روند كامال ريزشي با كاهش 23هزار و 647واحد همراه شد.

به گزارش فارس ،ب��ورس اوراق به��ادار تهران در يك روند ريزش��ي
قرار گرفت ،به گونهاي كه ش��اخص كل در پاي��ان معامالت با كاهش
23هزارو 647واحد به رقم يكميليون و 384هزار و 111واحد رسيد.
همچنين ش��اخص كل با معيار هموزن با كاهش 7هزارو927واحد به
رقم 380هزار و 157واحد رسيد.
معاملهگران بي��ش از 5/7ميليارد س��هام حقتق��دم و اوراق مالي در
قالب 477هزار فقره معامله و به ارزش 3ه��زار و 931ميليارد تومان
داد و س��تد كردند .در فرابورس ايران هم ارزش معام�لات ديروز به
مدد فروش اوراق مالي به بيش از 39هزار و 25ميلياردتومان رسيد با
اين حساب ارزش معامالت بورس و فرابورس امروز از 43هزار ميليارد
تومان فراتر رفت.
روز گذشته نمادهاي پتروشيمي پارس ،پتروشيمي پرديس ،مليمس
ايران ،پتروشيمي جم ،گلگهر ،پااليش نفت اصفهان و سرمايهگذاري
اميد بيشترين اثر كاهشي در شاخص بورس را داشتهاند.
نمادهاي پتروشيمي زاگرس ،آريا ساسول ،ذوبآهن ،پتروشيمي مارون،
پااليش نفت شيراز و پتروشيمي تندگويان و هلدينگ سرمايهگذاري
ميراث فرهنگي بيشترين اثر كاهشي در شاخص فرابورس را داشتهاند.

....................................................................................................................

با ۱۰ميليونتومان هم زندگي نميچرخد

يك مقام مسئول كارگري ميگويد :دستمزد ۱۴۰۱بايد به گونهاي
باشد كه هم زندگي كارگران با آن بچرخد و از آن راضي باشند هم
به كارفرما فش�ار وارد نش�ود و توان پرداخت آن را داشته باشد.

هادي ابوي بر ضرورت تشكيل جلسات كميته دستمزد شوراي عالي كار
تأكيد كرد و به ايسنا گفت :اگر ميخواهيم از دستمزد ۱۴۰۱رونمايي
كنيم بايد به گونهاي باش��د كه كارگر و كارفرما از آن راضي باش��ند و
شركاي اجتماعي در جريان كار قرار بگيرند و خيال جامعه كارگري را از
بابت دستمزد ۱۴۰۱راحت كنند .اينطور نباشد كه به شب عيد موكول
شود و كارگران نگران حقوق سال آينده خود باشند.
وي ادامه داد :با توج��ه به آنكه دولت جديد س��ركار آم��ده كارگران
را امي��دوار كرديم كه اتفاق��ات خوبي رق��م خواهد خورد ل��ذا از باب
مطالبهگري انتظار داريم در ششماهه دوم سال كه يكماه آن گذشت،
كميته دستمزد شوراي عالي كار فعال شود و وزارت كار به بحث حداقل
مزد و بررسي كارشناسي دستمزد كارگران ورود كند.
ابوي با بيان اينكه تعيين حداقل دستمزد ساز و كار خاص خود را دارد
و يك ش��به نميتوان مزد تعيين كرد ،گفت :هم اكنون با ۱۰ميليون
تومان هم زندگي نميچرخد ،ولي آيا كارفرما توان پرداخت ۱۰ميليون
تومان حقوق را دارد؟ متأس��فانه معيش��ت كارگران با اي��ن دريافتي
اندك به سختي ميگذرد و ناچار به مشاغل ديگر روي ميآورند ،اما با
گسترش پديده دو شغله و سه شغله ،اشتغال جوانان و افراد جوياي كار
دچار مشكل ميشود .دبيركل كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران
تصريح كرد :فلسفه وجود تشكلهاي كارگري و نمايندگان كارگران اين
است كه به اين مباحث پرداخته شود و فضاي تصميمگيري در حوزه كار
بهبود يابد لذا بايد از اين ظرفيت براي برقراري ارتباط بين كارگران و
كارفرمايان به ويژه در بحث تعيين دستمزد استفاده كنيم.
ابوي با تأكيد بر واقعي ش��دن دس��تمزد كارگران ،گفت :سالهاي
سال اس��ت كه بر واقعي شدن دس��تمزدها تأكيد داريم و معتقديم
كه هزينهه��اي زندگي كارگران بايد منصفانه ديده ش��ود .از طرفي
كارفرمايان هم نقطه نظرات و ديدگاههايي دارند و بايد توان پرداخت
حقوق را با ش��رايط موج��ود تحريم و كرون��ا و ركود بنگاه داش��ته
باش��ند ،لذا دولت بايد به ميدان بيايد و در بح��ث تأمين مواد اوليه،
بيمه و ماليات ،هزينه حاملهاي انرژي و عوارض و دارايي به كمك
كارفرمايان بشتابد.

....................................................................................................................

ايران تا ۱۰۸سال نفت دارد

در صورت تداوم توليد نفت در سطح فعلي و ثابت بودن حجم ذخاير
تثبيتشده ،كشور تا۱۰۸سال آينده ،نفت براي توليد خواهد داشت.

به گزارش تسنيم ،در سال 2019ايران بهلحاظ ذخاير اثباتشده نفت
پس از كشورهاي ونزوئال ،عربستان و كانادا در رتبه چهارم قرار گرفت
و 9درصد از ذخاير نفت جهان را در اختيار دارد .بهلحاظ ميزان ذخاير
اثباتشده گاز پس از روسيه در رتبه دوم جهان قرار داشت ،همچنين
ايران با دارا بودن حدود 13درصد از ذخاير نفت اوپك ،ميان كشورهاي
عضو پس از ونزوئال و عربستان سعودي رتبه سوم را به خود اختصاص
داده اس��ت .حجم كل ذخاير نفت خام ،مايع��ات و ميعانات گازي در
سال ،1396معادل 245/74ميليارد بش��كه معادل نفتخام بوده كه
اين ميزان در س��ال 1398به 245/95ميليارد بشكه معادل نفت خام
رسيده و تغيير محسوسي در حجم ذخاير هيدروكربوري مايع طي اين
سالها ديده نشده است.
با توجه به آمارها مجموع ذخاير نهايي نفتخام كش��ور در پايان سال
 ،1398حدود 182/51ميليارد بشكه بوده كه نسبت به سالهاي1396
و  1397تغيير محسوسي نداشته است.
بر اس��اس گزارش مركز پژوهشها ،عمر ذخاي��ر هيدروكربوري مايع
108سال برآورد ش��ده اس��ت ،درواقع عمر ذخاير يا ضريب ذخاير به
توليد ،بدينمعناس��ت كه در صورت تداوم توليد نفت در سطح فعلي
و ثابت بودن حجم ذخاير تثبيتشده ،كشور تا 108سال آينده ،نفت
براي توليد خواهد داشت.
ايران بهمنظور حف��ظ جايگاه خ��ود در بازاره��اي بينالمللي بايد در
س��الهاي آتي با اولويت ق��رار دادن فعاليتهاي اكتش��افي بر ذخاير
متعارف ،به ذخاير غيرمتعارف خود در مناطق البرز مركزي ،قاليكوه
و زردكوه اس��تان لرس��تان و دش��تمغان آذربايجان نيز توجه كند.
كارشناسان اكتش��اف ايران تخمين ميزنند كه ذخاير گستردهاي از
شيل نفتي و شيل گازي در ش��مال و جنوب كشور وجود دارد ،در اين
راستا ،وزارت نفت در نظر دارد فعاليتهاي اكتشاف خود را درخصوص
اين منابع غيرمتعارف در سه زيرمجموعه ش��يل نفتي ،شيل گازي و
هيدراتهاي گازي دنبال كند.

