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گزارش

رئیس جمهور دموکرات آمریکا به محــض روی کار آمدن، وعده هایی که در 
راســتای مقابله با تغییرات اقلیمی و حفظ محیط زیست داده بود، عملی کرد و 
تولیدکنندگان نفت و گاز این کشور را غافلگیر ساخت. به گزارش ایسنا، جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا چند ساعت پس از به قدرت رسیدن، به وعده های انتخاباتی 
خود عمل کرد و مجوز خط لوله نفت کی استون ایکس ال را لغو کرد. همان روز 
وزارت کشور ملزم شد که تنها سران سازمان مي توانند مجوزهای حفاری جدید 
را در دو ماه آینده تایید کنند. قرار اســت بایــدن در روزهای آینده به اقدامات 
بیشتری دست زده و فروش لیزینگ نفت و گاز در زمینهای فدرال را که آمریکا 
۱۰ درصد از تولیدش را از آنها دارد، معلق کند.این اقدامات باعث ســقوط ارزش 
سهام تولیدکنندگان نفت شد و فشار خون فعاالن این صنعت را باال برد. فرانک 
ماکیاروال، نایب رئیس سیاسی در موسسه امریکن پترولیوم در این باره گفت: در 
نخستین روزهای دولت جدید، آنها به اقداماتی دست زده اند که به اقتصاد آسیب 
زده و به قیمت مشاغل آمریکایی تمام مي شود. ما نگرانیم و همه باید در این کشور 
نگران باشند.دستور وزارت کشور که اواخر روز چهارشنبه امضا شد، فرایند صدور 
مجوز را به مدت ۶۰ روز تا روی کار آمدن مدیریت جدید تغییر مي دهد.صنعت 

نفت اتفاقات اخیر را نشــانه بدی مي داند. مقامات انرژی نگرانند که تصمیمات 
مربوط به صدور مجوز فنی به جای رگوالتورهای متخصص در این زمینه، توسط 
کسانی گرفته شود که منصوبین سیاسی هستند و نگرانند که مجوزها یا تغییر آنها 
برای فعالیتهای حفاری فعلی به تاخیر خواهد افتاد. بعالوه برخی نخستین اقدامات 
بایدن را مقدمه ای برای اقدامات گسترده تر مي دانند.در حالی که وعده های بایدن 
و اقداماتش برای عمل کردن به آنها تهدیدی برای برخی از تولیدکنندگان نفت 
آمریکا به شــمار مي رود اما با محدود کردن عرضه، از قیمتهای نفت پشتیبانی 
مي کند.اقدامات دولت بایدن در نخستین روزهای فعالیتش نشان دهنده تغییر 
چشمگیر از روند در پیش گرفته شده در دوران دونالد ترامپ برای تسریع صدور 
مجوزهای حفاری و گشــایش زمینهای بیشتر برای حفاری نفت است و تغییر 
مسیر در انتخابات مقامات کامال مشخص است. در دوران ترامپ، رگوالتور حفاری 
فراســاحلی در وزارت کشور اسکات آنجل، یکی از متحدان نفتی باسابقه و مقام 
ســابق لوییزیانا بود که به دنبال سرعت بخشیدن به مجوزدهی پروژه های نفتی 
خلیج مکزیکو پس از فاجعه »دیپ واتر اوریزون« در سال ۲۰۱۰ بود. در مقابل، 
یکی از نخستین کسانی که بایدن در دفتر مدیریت انرژی اقیانوسی استخدام کرد 

که بر لیزینگ نفت فراساحلی و مزارع بادی نظارت مي کند، ماریسا نودل، فعال 
ســابق در گروه دوستان زمین است.بایدن در مبارزات انتخاباتی خواستار حذف 
سوختهای فسیلی شده و قول داده بود مجوزدهی جدید نفت و گاز در زمین های 
فدرال را متوقف مي کند. تولیدکنندگان نفت نگران ســال گذشته با پیش بینی 
محدودیت های بیشــتر در دوران بایدن، مجوزهــای لیزینگ و حفاری زیادی را 
دریافت کرده اند. اما اقدامات ناگهانی اخیر بسیاری را در این صنعت غافلگیر کرد و 
باعث تماسهای تلفنی وحشت زده شد چرا که البی کنندگان و وکیالن به دنبال 
برنامــه ریزی اقدام بعدی بودند. آنها در حال تدوین راهبردهایی از جمله دعوی 
قضایی هستند و هر گونه اهرم سیاسی که مي توانند برای جلوگیری از ممنوعیت 
گسترده لیزینگ بکار ببرند، بررسی مي کنند.بر اساس گزارش بلومبرگ، اما فعاالن 
محیط زیســت خوشحال هستند و مي گویند ممانعت از توسعه سوخت فسیلی 
در زمینهای فدرال اقدام الزمی برای مقابله با انتشــار گازهای گلخانه ای عامل 
تغییرات اقلیمی اســت. طبق گزارش سازمان زمین شناسی آمریکا، نفت، گاز و 
زغال سنگی که از زمینها و آبهای فدرال استخراج مي شود در حدود ۲۴ درصد از 

انتشار دی اکسید کربن آمریکا سهم دارد.

شوک بایدن به تولیدکنندگان نفت آمریکا

هشدار بازگشت خاموشی
 پس از افزایش دوباره مصرف برق

مصرف برق کشــور که در ۹ روز اخیر روند کاهشــی پیدا کرده بود، در 
ســاعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه روز شــنبه هفته جاری دوباره وارد کانال ۴۰ هزار 
مگاواتی شد، این موضوع باعث افزایش نگرانی درباره وضعیت تامین سوخت 
نیروگاه ها و احتمال بازگشــت خاموشی ها شده اســت.به گزارش ایرنا، روند 
مصرف برق کشــور از ۲۵ دی ماه کاهشــی شــده بود به گونه ای که روز ۲۶ 
دی ماه براساس گزارش شــرکت مدیریت شبکه برق ایران که مورد بررسی 
خبرنگار اقتصادی ایرنا قرار گرفت به ۳۲ هزار و ۷۰۵ مگاوات که پایین ترین 
حد در یک ماه و نیم اخیر بود رســید.این روند کاهشــی که ناشی از اطالع 
رســانی متولیان صنعت برق درباره تشویق مشــترکان به کاهش مصرف و 
همراهی مردم بود، دغدغه تامین گاز نیروگاه ها را تا حدودی برطرف و سایه 
خاموشــی را دور ســاخته بود.اما روز شنبه و در ســاعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه با 
افزایش برودت هوا، میزان مصرف برق هم روند افزایشی به خود گرفت و وارد 
کانال ۴۰ هزار مگاوات شــد که تداوم آن مجــدد به نگرانی در باره وضعیت 

تامین سوخت نیروگاه ها و نیز اعمال احتمالی خاموشی دامن خواهد زد.
براساس تازه ترین گزارش شــرکت مدیریت شبکه برق ایران روز چهارم 
بهمن ماه میزان مصرف برق به عدد چهل هزار و ۱۰ مگاوات رســید که در 
مقایســه با مدت مشابه پارسال )۳۴ هزار و ۱۰۸ مگاوات برق( رشد بیش از 
۵ هزار مگاواتی را نشــان می دهد.همچنین، میــزان مصرف برق صنایع در 
این ســاعت به عدد ۳ هزار و ۵۹۴ مگاوات کاهش یافته است.درباره کاهش 
مصرف بخش صنایع »مصطفی رجبی مشــهدی« سخنگوی صنعت برق به 
خبرنــگار اقتصادی ایرنا گفته بود که با هماهنگی بخش صنعتی، محدودیت 
مصرف اعمال خواهد شــد تا از بروز خاموشــی در بخــش خانگی و مراکز 
حساس جلوگیری شــود.البته میزان مصرف برق در ساعت ۱۱ و ۴۴ دقیقه 
روز چهارم بهمن ماه، ۳۸ هزار و ۱۵۷ مگاوات بود که نشــان مي دهد هرچه 
به ســاعت های عصر گاهی نزدیک تر شده ایم برودت هوا افزایش یافته و نیاز 
به برق را نیز دوچندان کرده اســت.روز گذشته »محمدحسن متولی زاده« 
مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: اگر هر کدام 
از هموطنان تنها دمای هوای منــزل و یا مرکز تجاری را یک درجه کاهش 
و یک المپ اضافی نیز خاموش کنند، همه مشــکل کشــور در زمینه تامین 

سوخت گاز نیروگاه ها حل خواهد شد.

پایداری شبکه گاز در عبور از موج سرما
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با اشاره به استقرار موج سرما در کشور، 
گفت: در حالی که در روزهای اخیر مصرف گاز بخش خانگی به ۶۵۰ میلیون 
متر مکعب در روز رســید، اما شــبکه گاز پایدار بود.حسن منتظر تربتی در 
گفت وگو با ایرنا با اشاره به این که تولید گاز در مقایسه با سال گذشته افزایش 
داشته است، ادامه داد: با این حال در مصرف نیز افزایش به ثبت رسیده و از 
ابتدای امســال تاکنون مصرف گاز ۱۱ میلیارد متر مکعب بیشتر شده است. 
وی افــزود: مصرف گاز در بخش خانگی در روزهای ســرد تا ۶۵ میلون متر 
مکعب در روز، افزایش یافت.  مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: 
موضوع کمبود گاز ناشــی از مصرف بیش از برنامه تعیین شــده بوده و این 
افزایش مصرف هم در بخش نیروگاهی و هم در بخش خانگی به دلیل شیوع 

کرونا اتفاق افتاده است. 
وی با بیان اینکه این کمبود ناشــی از کمبود تولید نیســت، اضافه کرد: 
برنامه موازنه ما تغییر یافته است و در بخش های دیگر محدودیت هایی اعمال 
کردیم.تربتی با بیان این که مطابق برنامه ای که بین وزارت نفت و نیرو تدوین 
شــده، قرار بود مصارف ســوخت معادل در نیروگاه ها معادل ۱۸۰ میلیون 
مترمکعب در روز باشد، افزود: با این حال میزان مصرف در نیروگاه ها به ۱۹۳ 
میلیــون متر مکعب افزایش پیدا کرد، امــا با هماهنگی ها این رقم اکنون به 
عدد برنامه ریزی شده رسیده است.وی ادامه داد: میانگین افزایش مصرف گاز 
در بخش خانگی ۵۵ میلیون متر مکعب در روز است.معاون وزیر نفت در امور 
گاز تاکید کرد: در بهینه سازی مصرف، اصالح موتورخانه ها در دستور کار قرار 
گرفته است. همچنین باید تعویض بخاری ها و رعایت مبحث ۱۹ در ساخت و 
سازها مورد توجه باشد.وی با اشاره به این که موضوع بهینه سازی هم صنعتی 
و هم فرهنگی است، افزود: با انجام بهینه سازی موتورخانه ها ۱۰ تا ۱۵ درصد 
صرفه جویی در مصرف موتور خانه ها ایجاد می شــود. تعویض بخاری ها نیز 
ظرفیــت حدود ۲۵ درصد کاهش مصرف را دارد.تربتی گفت: ظرفیت خوبی 
در بحث بهینه ســازی در بخش خانگی و صنعتی داریم.وی ادامه داد: تالش 
این اســت تا موضوع بهینه ســازی را جدی تر دنبال کنیم و از شــرکت های 
استارتاپ هم دعوت کردیم تا در این عرصه وارد شوند.مدیرعامل شرکت ملی 
گاز ایران افزود: پیش بینی این بود که در روزهای اخیر مصرف بخش خانگی 
به ۶۵۰ میلون متر مکعب در روز برسد با این حال از موج سرما عبور کردیم 

و مشکلی برای پایداری شبکه رخ نداد.

اختصاص ردیف بودجه 
برای توسعه طرح های تجدیدپذیر در سال ۱۴۰۰

مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل ســرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا 
اعالم کرد: اختصاص ردیف در قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ به عنوان یک روش 
جدید تامین منابع مالی توســعه طرح های تجدیدپذیر در کشور پیش بینی 
شد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو، »سجاد انجم شعاع« افزود: با 
پیگیری های صورت گرفته از سوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
برق ایران)ســاتبا(، حمایت وزارت نیرو و دفتر امور انرژی ســازمان برنامه و 
بودجه کشور برای فعال ســازی منابع مالی تکلیف قانونی تبصره ۲ ماده ۶۱ 
قانــون اصالح الگوی مصرف انرژی، ردیف درآمدی مربوط با تصویب و تایید 
دولت در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ درج شد.وی ادامه داد: این سازمان همه 
پروژه های تجدیدپذیر را توسط بخش خصوصی به بهره برداری رسانده است، 
به استناد ماده ۶۱ »قانون اصالح الگوی مصرف انرژی«، ساتبا به نمایندگی از 
وزارت نیرو موظف به عقد قرارداد بلندمدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان 
غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر است و در این قانون منابع مالی مورد نیاز 

برای ایفای تعهدات سازمان ساتبا پیش بینی شده است.
انجم شــعاع، به اجرایی نشــدن صحیح این ماده قانونی از زمان تصویب 
قانون اصالح الگوی مصرف تاکنون اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: بر اساس 
ســاز و کارهای پیش بینی شــده در این قانون، می بایست منابع مالی مورد 
نیاز برای خرید تضمینی بــرق تولیدی از منابع تجدیدپذیر از طریق فروش 
به شــبکه برق، ارزش سوخت صرفه جویی شــده و عدم تولید آالینده های 
زیســت محیطی تامین شود که  هیچ کدام اجرایی نشده است.مدیرکل دفتر 
بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا از پیشنهاد سازوکار 
اجرایی تبصره ۲ ماده ۶۱ در الیحه ۱۴۰۰ برای نخستین بار خبر داد و گفت: 
با موافقت ســازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد ایجاد ردیف درآمدی تا سقف 
هزار و  ۵۰۰ میلیارد ریال به مجلس شــورای اسالمی تقدیم شده است که 
در صورت تایید و فعال شــدن منابع مالــی حاصل از این ظرفیت در بودجه 
سنواتی، زمینه مناســبی برای تامین مالی طرح های تجدیدپذیر در سازمان 

ساتبا فراهم خواهد شد.

دانش بنیان ها گاز سنتز پتروشیمی را تولید می کنند
تفاهم نامه ای در حوزه بومي ســازی و تامین کاتالیست های فرآیند تولید 
گاز ســنتز واحد متانول میان یکی از شــرکت های دانــش بنیان با یکی از 
شــرکت های پتروشیمی منعقد شــد.به گزارش ایســنا، در خالل برگزاری 
بیســت و پنجمین رویــداد بین المللی نفت، گاز و پتروشــیمی تفاهم نامه  
توسعه همکاری میان یکی از شرکت های دانش بنیان با یکی از شرکت های 
پتروشــیمی باعث خرید کاتالیست داخل برای اجرای یک طرح پتروشیمی 
شــد.کریمی وثیق، مدیر عامل این شــرکت دانش بنیان در این باره گفت: 
کاتالیســت ها قلب تپنده پتروشــیمی ها هســتند و با اعتماد هولدینگ ها و 
صنایع پتروشــیمی به محصوالت ایران ســاخت و سپردن بخش کاتالیست 
یک مجموعه پتروشــیمی با قیمت بسیار زیاد به یک شرکت دانش بنیان به 
رشــد و داخلی سازی این صنعت کمک خواهند کرد.بر اساس اعالم معاونت 
علمی ریاســت جمهوری، وی با بیان اینکه این شرکت دانش بنیان کارنامه 
درخشــانی در زمینه تولید کاتالیست ها دارد، خاطر نشان کرد: این مجموعه 
از ســال ۸۳ فعالیت خود را شروع کرده و در زمینه تولید کاتالیست توانسته 
است همکار مستمری برای صنایع پتروشیمی، پاالیشی و فوالد کشور باشد. 
از امروز به بعد تولید گاز ســنتز این شرکت پتروشیمی با تالش این شرکت 

بخش خصوصی در کل چرخه به نقطه صد درصدی مي رسد.

اخبار انرژی

معاون اول رئیس جمهوری با حضور در بیست وپنجمین 
نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی از 
غرفه های حاضــر در این رویداد بازدید کــرد و در جریان 
تازه ترین دســتاوردهای صنعت نفت ایران قرار گرفت.وی 
ضمن بازدید از این رویداد با برخی مسئوالن و کارشناسان 
شــرکت های حاضر در نمایشگاه گفت وگو کرد.بیژن زنگنه، 
وزیر نفت نیز معــاون اول رئیس جمهوری را در این بازدید 
همراهــی کرد.معاون اول رئیس جمهــوری گفت: روزهای 
خوشــی را درپایان تحریم ها برای آینده کشــور می بینم؛ 
زمســتان تمام شد و روسیاهی ماند برای کسانی که در این 
دوره بجای تقابل با آمریکا، سعی کردن با گفتار و عمل چوب 
الی چرخ دولت بگذارند.به گزارش اســحاق جهانگیری روز 
یکشنبه در حاشیه بازدید از بیست و پنجمین نمایشگاه بین 
المللی نفت گاز پاالیش و پتروشــیمی در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: شرایط کرونا و ضرورت حفظ سالمتی مردم باعث 
شد این نمایشگاه ها با حضور مردم برگزار نشود.وی با بیان 
اینکه در بمباران مسائل منفی قرار داریم، ادامه داد: از بیرون 
کشور سعی می شــود همواره پمپاژ منفی نسبت به آینده 
کشور و دستاوردهای کشور انجام شود و از داخل کشور هم 
متاسفانه گاهی اوقات به دلیل بدسلیقگی نسبت به مسائل 
کشور تالش می شــود، فضای منفی ایجاد شود.معاون اول 
رئیس جمهوری اظهار کرد: همین نمایشگاه بین المللی نفت، 
گاز،  پاالیش و پتروشیمی برای کسانی که به آینده و توسعه 
و پیشرفت ایران فکر می کنند، کفایت می کند.  کسانی که 
به آینده، پیشــرفت و توسعه ایران فکر می کنند ببینند که 
مجموعه فرزندان ایران در زیر مجموعه شرکت های مرتبط با 
مهمترین بخش اقتصادی نفت گاز پتروشیمی چه کارهایی 
بزرگی انجام داده اند و چه کارهای بزرگتری را در دســت 

اجرا دارند.
جهانگیــری اظهار کــرد: پس از تحریم بیــش از ۱۰۰ 
میلیــارد دالر از درآمدهــای ارزی مــا کاهــش یافت.  اما 
وزارت نفت با اقدام های شــجاعانه توانست رکورد صادرات 
نفت و فراورده های نفتی را بشــکند به طوری که صادرات 
فراورده هــای نفتی بیش از چهار برابر افزایش یافته اســت.

وی اضافه کرد: زمســتان تمام شد و روسیاهی آن می ماند 
برای کســانی که بــا دولت همراهی نکردنــد و چوب الی 
چرخ ما گذاشــتند. این روزهای زمستانی تمام خواهد شد 
و ملت ایران روزهای خوبی در پیش خواهد داشــت.معاون 
اول رئیس جمهوری ادامــه داد: مجموعه فرزندان ایران در 
زیر مجموعه شرکت های مرتبط با مهمترین بخش اقتصادی 
کشور یعنی نفت گاز پتروشیمی کارهایی بزرگی انجام داده 
اند و کارهای بزرگتری در دست اجرا دارند.جهانگیری با بیان 
اینکه کشور ایران یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز دارد، 
گفت:  هر ایرانی آرزو دارد که بتوانیم در مراحل مختلف در 
بخش های نفت و گاز و پتروشــیمی از باالدستی و در واقع 
میادین نفت گاز و واحدهای پایین دســتی پتروشیمی به 
دانش دسترسی پیدا کرده و هم داخلی سازی کنیم و هم به 

یک توانمندی برسیم که محصوالت ما در بازارهای داخلی 
و بین المللی قابل عرضه باشد.وی گفت: روزی که مهندس 
زنگنه تصمیم گرفتند که دانشگاه های کشور وارد حوزه نفت 
و گاز کشور شوند در جلسه ای که بنده هم حضور داشتم من 

فکر می کردم که به جهت ریسک پذیری کار بزرگی است.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه درگیر شــدن 
دانشگاه ها با این مســئله ممکن است نیاز به زمان طوالنی 
داشته باشد، یادآورشــد: امروز در بخشهایی از این سالن ها 
نشــان داده می شــد که اعضای هیئت علمی دانشگاه های 
مختلف، دانشــجویان در دوره تحصیلــی تکمیلی و بخش 
وسیعی که رشته های مرتبط دارند، کارهای مربوط به تولید 
دانش، تولید مهندسی و افزایش بازیافت به عنوان مهم ترین 
پروژه های نفت و گاز را در دست اجرا دارند.جهانگیری اضافه 
کــرد: ما به زودی در بخش های مختلف صاحب لیســانس 
خواهیم شــد که توسط دانشمندان و متخصصین کشور در 
داخل تولید شده است که بعضی محصوالت و تولیدات آن 
در انحصار تعداد محدودی در شــرکت های مختلف در دنیا 
اســت. وی ادامه داد: در ســاخت تجهیزات، هم در بخش 
کمپرسورها، هم در بخش های توربین ها و هم در بخش های 
مختلف توانمندی هایی ارائه می شود که جزو افتخارات بزرگ 
برای شرکت هایی است که این کاالها را در داخل کشور  با 

استانداردهای معتبر بین المللی تولید می کنند. 
معــاون اول رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد: یکی از 
مهمترین ویژگیهای بخــش نفت که گاهی اوقات بعضی ها 
به عنــوان منفی تلقی می کردند این بــود که  تجهیزات و 
لوازم و ابزاری که اســتانداردهای معتبر بین المللی نداشته 
باشد در این بخش  استفاده نشود و حتما تولیدات شرکتها 
با اســتانداردهای معتبر بین المللی باشــد.  امــا امروز در 
این نمایشگاه کمپرســورهایی دیدیم که در خط راهبردی 
انتقال نفت از گوره به جاســک استفاده می شود،جهانگیری 

اظهار کرد: طرح انتقال گوره -جاســک یکی از بزرگ ترین، 
راهبردی ترین و اساسی ترین طرح های کشور هست که در 
یک مقطع زمانی تصمیم گرفته شــد که  فروش نفت ایران 
غیر از خارک و داخل خلیج فارس به یک نقطه خارج خلیج 
فارس منتقل شــود. در این زمینه یک طرح بسیار بزرگی 
شروع شــد و وزارت نفت ایســتادگی کرد و شرکت فوالد 
مبارکه و شرکت های نوردسازی ورق هایی را در داخل کشور 
تولید کردند که بتوانــد گاز ترش جابجا کند که هم دانش 
و هــم محصول آن کار بزرگی اســت.وی ادامه داد:   ما در 
مقاطعی  همین ورق های معمولی را از خارج از کشــور وارد 
مي کردیــم و  امروز  با ایــن حمایت ها در صنعت  به جایی 
رسیدیم که در داخل کشور بتوانیم این ورق را تولید کنیم. 
در کنــار این مجموعه ها، توانمندی بزرگــی که در اجرای 

پروژه های بزرگ شکل گرفته است.  
هیچ کس تصور نمی کرد کشوری که درگیر سخت ترین 
و شــدیدترین تحریم های آمریکا در این سه سال اخیر قرار 
گرفته، بتواند پروژه های توســعه ای حتی متوسط در داخل  
اجــرا کند.جهانگیری گفــت: پروژه و طــرح بزرگی مثل 
پاالیشگاه بیدبلند در همین دوران اجرا شد و به بهره برداری 
رسید و در واقع این طرح و این پاالیشگاه نمادی از کارهایی 
در دوران تحریم شدید آمریکا در داخل کشور است که اجرا 
شد. به هر حال می خواســتم از این چند جمله این نتیجه 
بگیرم که وزارت نفت و مجموعه نفت کشور و شرکت هایی 
که امروز در این نمایشگاه حضور پیدا کردن به معنای واقعی 
کارآمدی، توانمندی و ما می توانیم نه در حد شــعار و حرف 

بلکه در واقعیت انجام دادند.
وی گفــت  عده ای مدعــی ما می توانیم هســتند. اما 
در کارنامــه اش نگاه می کنیم کوچکتریــن کاری که از ما 
می توانیم در پرونده شان پیدا نمی شود و فقط فکر می کنند 
چون این شــعار زیبایی هســت تکرارش می کنند. معاون 

اول رئیس جمهــوری گفت: ادعای کارآمدی می کنند چون 
مصداق کارآمدی این است که یک مجموعه کارهای بزرگ 
و نو که در انحصار شــرکتهای خارجی و کشورهای بزرگ 
بوده در داخل کشــور اجرا کردند بدون اینکه متهم به این 
شوند که زد و بندی بوده فسادی بود اما اگر کارهای کوچک 
تشکیالت آنها را رسیدگی کنید  متاسفانه دهها مورد فساد 

پیدا می شود.
 وی گفــت: کارآمدی به معنای کار ســالم و بزرگ در 
مقیاس بین المللی در این نمایشــگاه  اتفاق افتاده اســت، 
این نمایشــگاه در واقع نماد واقعی ما می توانیم و کارآمدی 
سیستم اســت و اینکه در دوران تحریم ما به معنای واقعی 
کلمه همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند که تحریم ها 
را بی اثر کنید در بخش نفت و گاز کشور می بینیم.جهانگیری 
گفت: بــی اثر کردن تحریم ها به این بــوده که ما نگذاریم 
مهم ترین پروژه های کشــور تعطیل  شود و نه تنها نگذاریم 
تعطیل شود بلکه با سرعت پیش ببریم و اجرا شود که این 
اتفاق در بخش  نفت افتاده است و به عنوان یک هدیه بزرگ 
برای ملت ایران است که فرزندان خودشان در این بخش این 
کارها را  انجــام داده اند.معاون اول رئیس جمهوری گفت: 
کار مهــم دیگری که در دوران تحریم انجام گرفت صادرات 
نفت بود که جزو مهم ترین نیازهای کشــور بود. باید بگویم 
که متاسفانه در سه سال گذشته  بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر 
درآمد ارزی کشــور در اثر تحریم هــا کاهش پیدا کرد ولی 
وزارت نفت با روش هایی که  پیدا کرد و اقدامات شــجاعانه 

تحریم ها را بی اثر کرد.
وی گفت:  در پایان روزهای تحریم هســتیم از نظر من 
روزهای خوشــی برای آینده کشور برای هفته ها و روزهای 
آینده می بینم زمســتان تمام شد فقط روسیاهی ماند برای 
کسانی که در این دوره زمستان به جای این که ما را مقابل 
آمریکا کمک و همراهی کنند ســعی کردن با زبانشان و با 
اقداماتشــان  چوب الی چرخ کار دولت بگذارند . به فضل 
الهی این روزهای زمســتانی دارد تمام می شــود روزهای 
بهاری خوبی در پیش رو خواهیم داشــت.جهانگیری گفت: 
در ماه های اخیر که هنوز در دوران ریاست جمهوری ترامپ 
بودیم وزارت نفت رکوردهایی در صادرات فرآورده های نفت 
و نفت خام و میعانات نفتی شکســته که در تاریخ کشــور 
جزو کارهای استثنایی است. کسی که آرزو می کرد فروش 
نفت ایران به صفر برسانید باید بداند که دی ماه امسال هنوز 
دوران حکومت او بــود. بزرگترین میزان صادرات نفت خام 
و میعانــات و فرآورده هــای نفتی در این ســالها بیش از ۴ 
برابر نسبت به ســال های قبل از این دوران تحریم شد.وی 
گفت: مجموعه کارهای بزرگ انجام گرفته است ما امیدوار 
هســتیم که با اقدامات و هماهنگی و انسجام که در داخل 
کشور پیش مي اید مردم طعم شیرینی مقاومت خودشان در 
روزهای آینده و هفته های آینده و ماه های آینده بچشند. و 
نگذارند کسانی که بی خود برای خودشان یک خیاالتی تصور 

کردن روزهای خوش مردم را با شعارهای بی جا تلخ کنند.

عضو کانون عالی شــوراهای اســالمی کار معتقد است 
حمایــت بیمه ای و مالیاتی از کارفرمایان و کمک به کاهش 
هزینه های آنها، در افزایش درآمد و دستمزد نیروهای کار و 
بهبود وضع معیشت کارگران اثرگذار است.علی اصالنی در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه به شکل دستوری و یکطرفه 
نمی توان دنبال افزایش دســتمزد یا اصالح شیوه مزد بود، 
گفت: در حــال حاضر ۳۰ درصد هزینه هــای آب و برق و 
گاز کارفرمایان افزایش یافته و از طرفی هزینه های مالیات، 
دارایی و حق بیمه هم هســت که مي پردازند لذا نمي توانیم 
انتظار داشته باشیم کارفرمایان از افزایش فرضا ۴۰ درصدی 
دستمزد استقبال کنند.وی ادامه داد: بسیاری از کارخانه ها 
در شرایط اقتصادی موجود با کمترین ظرفیت کار مي کنند 
ولی مگر قیمت تمام شده یک کارخانه چقدر است که ۳۳ 

درصدش را به بانک ســود بدهد؟این مقام مسئول کارگری 
با بیان اینکه عمده مشــکالت کارفرمایان دستمزد نیست و 
شاید تنها ۹ درصد آنها مربوط به دستمزد نیروی کار باشد، 
ادامه داد: ۹۰ درصد مشکالت کارفرمایان را هزینه های دیگر 
مثل سود بانکی، وام بانکی، عوارض و مالیات، مواد اولیه و... 
تشکیل می دهد اما دولت یا مجلس می توانند در این زمینه 
به کمک بیاینــد و قانونگذاری کنند هزینه های کارفرمایان 
۳۰ درصد کمتر شــود.عضو کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار افزود: برخی کارفرمایان دوبار در سال مالیات مي دهند؛ 
یکی مالیــات تکلیفی و یکی مالیات بــر عملکرد که برای 

کاهش هزینه هایشان پیشنهاد مي شود تنها مالیات تکلیفی 
را پرداخت کنند و مالیات بر عملکرد ندهند. با اجرای چنین 
طرح هایی هم کارفرمایان بیشتر از یک مالیات نمي پردازند 
و از افزایش دســتمزدها استقبال مي کنند و هم کارگران از 
لحاظ معیشتی و دستمزد تقویت مي شوند.اصالنی ادامه داد: 
یک کارخانه خصوصی که در آخر سال ۵۰۰ میلیون تومان 
ســود کرده باید ۲۵ درصدش را به دارایی بدهد ولی برایش 
این ســوال مطرح اســت که چه خدمتی دریافت کرده که 
باید ۲۵ درصد مالیات بپردازد؟ لذا پیشنهاد مي شود مجلس 
قانونی مصوب کند که بر اســاس آن کارفرما سود عملکرد 

کارخانه را به عنوان کارانه به کارگران بدهد یا به اســم بن 
کارگری یا ســود تولید به کارگران کارخانه بپردازد. اگر این 
مســاله به قانون تبدیل شود و مجلس بر اجرای آن نظارت 
کند هم در وضع معیشــت پرسنل کارخانه تاثیرگذار است 
و هم موجب بهــره وری، ارتقای کیفیــت تولید و کاهش 
هزینه های کارفرما مي شود.این مقام مسئول کارگری تصریح 
کرد: در شــرایطی که به دلیل شیوع کرونا بیشتر مشاغل و 
بنگاهها دچار مشکل و آسیب شده و بجز کارخانه های مواد 
غذایی و شوینده و بهداشتی بیشــتر کارخانه ها با ظرفیت 
پایین کار مي کننــد باید حمایت های بیمــه ای و مالیاتی 
از کارفرمایــان صورت گیرد؛ تنها در این صورت اســت که 
بخشی از هزینه های کارفرمایان جبران مي شود و به درآمد و 

معیشت خانوارهای کارگری کمک کرده ایم.

نمایشــگاه داخلی ســازی محصوالت گروه بهمن روز 
گذشــته با حضور جمعی از قطعه ســازان کشور و رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی در کارخانه بهمن موتور افتتاح 

شد.
نمایشگاه داخلی سازی محصوالت گروه بهمن به منظور 
توسعه زنجیره تامین قطعات خودروهای سواری و تجاری 
امروز افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه که طیف گسترده ای 
از قطعــات محصــوالت بهمن در آن بــه نمایش درآمده 
اســت، دبیر انجمن خودروسازان، مدیرعامل گروه بهمن و 

شرکت های تابعه، مدیران شرکت های خودروسازی و قطعه 
سازی کشور و... حضور داشتند.این نمایشگاه از ساعت ۱۰ 
الی ۱۶ روز پنجم لغایت هشــتم بهمن ماه برگزار مي شود 
و ســازندگان در جهت بومی ســازی قطعات خودروهای 
این هلدینگ که در حال حاضر در کشــور تولید نمي شود، 
مي توانند جهت کسب جزئیات به محل نمایشگاه واقع در 

کیلومتــر ۱۶ بزرگراه فتح، کارخانــه بهمن موتور مراجعه 
کنند.شایان ذکر است پروژه درحال اجرا توسط گروه بهمن 
در فاز نخســت، شامل قطعات مورد نیاز خودروهای شیلر، 

دیگنیتی و فیدلیتی است. 
از ایــن رو قطعات و تجهیزات برقی و الکترونیکی، قوای 
محرکه، تزئینی، پلیمری و ایمنی و عملکردی خودروهای 

مذکور در این نمایشــگاه به رویت بازدیدکنندگان خواهد 
رســید. گروه بهمن به دنبــال اســتراتژی کاهش ارزبری 
و اســتفاده از منابع داخلی، افزایش عمق داخلی ســازی 
خودروهای تجاری و سواری تولیدی را در برنامه های خود 
دارد. درحال  حاضر خودرو شیلر با عمق داخلی سازی ۵۶.۳ 
درصد بیشترین میزان خودکفایی درمحصوالت تولیدی را 
بــه  خود اختصاص داده که با توجــه به  تعریف پروژه های 
جدید، میزان داخلی ســازی محصوالت سواری و تجاری تا 

پایان سال افزایش خواهد یافت.

رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و ســوییس اظهار 
 FATF داشــت: آمریکا بایــد به برجام برگردد و مشــکل
حل شــود تا بانک های ما بتوانند تا حدود زیادی با سیستم 
بانکی جهانی کار کنند و تجار ما می توانند با هزینه کمتری 
مراودات تجاری داشــته باشند. ولی این هم محدوده زمانی 
خواهد داشــت چراکه سه سال و نیم دیگر دوباره انتخابات 
آمریکا است و باید دید که آیا ترامپ یا طرفداران او به قدرت 
می رســند یا خیر.شریف نظام مافی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا در مورد موفق نبودن ســازوکار اینســتکس 
اظهار کرد:  دلیل موفق نبودن سازوکار اینستکس این است 
که طرف های اروپایی نهایتا برای خریدن وقت این سازوکار 
را به راه انداختند و نه برای معامالت بانکی. مشــخص است 
که شکست خوردن اینستکس به علت کم کاری و نداشتن 
عزم سیاســی از طرف اروپایی ها بوده و دلیل دیگری ندارد.

وی ادامه داد: اینکه چهار ســال روی یک سیستم مالی کار 
شود و در نهایت نتوان آن را به راه انداخت برای کشورهای 

اروپایی  که سیســتم بانکی بروزی دارند جای تعجب است. 
مگر اینکه این کار فقط به این علت بوده باشــد که بتوانند 
وقت بخرند تا آقای ترامــپ از قدرت کنار برود و معامالت 
بانکی معمول راه بیافتد. این ســازوکار را طراحی کردند که 
از تعهدات برجامی خود کوتاهی نکرده باشــند اما در عمل 
کاری انجام نشد و اینســتکس فقط وقت کشی بوده است.

وی افزود: شــاید در ابتدای امــر فکر بر این بوده که چنین 
سازوکار مالی ای کار کند اما به قدری آن را پیچیده و محدود 
کردند که عمال کاری صورت نگرفت و این نشان دهنده آن 
است که عزمی پشــت آن نبوده است.رئیس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و سوییس در مورد حل مشکالت بانکی ایران 
 FATF تصریح کرد: آمریکا باید به برجام برگردد و مشکل
حل شــود تا بانک های ما بتوانند تا حدود زیادی با سیستم 
بانکی جهانی کار کنند و تجار ما می توانند با هزینه کمتری 
مراودات تجاری داشــته باشند. ولی این هم محدوده زمانی 
خواهد داشــت چراکه سه سال و نیم دیگر دوباره انتخابات 

آمریکا است و باید دید که آیا ترامپ یا طرفداران او به قدرت 
می رسند یا خیر. بنابراین بازه زمانی حل مشکل بانکی ما و 
FATF محدود است و دوباره بعد از چهار سال ممکن است 
ما شاهد فشار بسیار باالیی روی سیستم بانکی خود باشیم.
مافی تصریح کرد: از آنجا که برجام قانون و مصوب مجلس 
نیســت بلکه معاهده ای اجرایی دولتی است، اگر جو بایدن 
به برجام برگردد امــکان اینکه رئیس جمهور بعدی دوباره 
از آن خارج شــود وجود دارد. یک بار آقــای ترامپ از این 
معاهده خارج شــد و دیدیم که به چه راحتی توانست این 
کار را انجــام دهد.وی همچنین بیان کرد: من فکر می کنم 
یکی از درخواســت های طرف ایرانی تصویب برجام در سنا 
خواهد بود تا تضمین اجرایی بیشتری داشته باشد. اگر قرار 
باشد هر چهار سال یک رئیس جمهور جمهوری خواه افراطی 
روی کار بیاید و از برجام خارج شــود، هیچکس موضوع را 
جدی نمی گیرد.مافی در مورد کانال بشردوســتانه سوییس 
و ایران اظهار کــرد: از آنجا که هنوز محدودیت های قوانین 

امریکایی و FATF را داریم هنوز کانال سوییس موضوعیت 
دارد. کانال مالی سوییس مثل اینستکس یک موسسه نیست 
بلکه فقط صدور یک سری مجوزها است. اگر بایدن به برجام 
برگردد یا مشــکل FATF حل شود، کماکان این مجوزها 
نیاز اســت. فقط حجم بانکی تغییر می کند و به جای یک 
بانک ممکن است ۶ یا ۷ بانک با ایران کار کنند. بنابراین فکر 
می کنم ســازمان مالی سوییس )سکو( در این مورد مشرف 
باشــد و مجوزها را صادر کند تا حجــم بانکی افزایش پیدا 
کند. وی خاطرنشان کرد: امیدوارم کشورهای ثالث مثل کره 
جنوبــی، عراق، ژاپن و چین پول های بلوکه شــده ایران را 
آزاد کنند. این کشــورها با تهدیدات دولت آقای ترامپ این 
پول ها را بلوکه کرده بودند. حاال با رفتن آن دولت شاید این 
کشورها راغب تر باشند که پول هایی که به صورت غیرقانونی 
بلوکه شده و نهایتا بهره آن را هم باید پس دهند چراکه در 
این مدت از آنها اســتفاده کردند. در هرحال این موضوع به 

مذاکرات برمی گردد.

معاون اول رئیس جمهور:

بخش نفت و گاز، تحریم ها و انحصارهای خارجی را بی اثر کرد

درآمد کارگران چطور افزایش می یابد؟

با حضور جمعی از قطعه سازان

نمایشگاه داخلی سازی محصوالت گروه بهمن افتتاح شد

رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس:

احتمال افزایش تعداد بانک ها در سازمان مالی سوئیس وجود دارد


