اخبار
همکاری های کشاورزی بین ایران و
عراق باید توسعه یابد

وزی��ر جهاد کش��اورزی بر ض��رورت امضای
توافقنام��ه تجاری ترجیح��ی بین جمهوری
اسالمیایرانوعراقبرایتوسعههمکاریهای
تجاری و کش��اورزی دو کش��ور تاکید کرد.به
گزارش وزارت جهاد کشاورزی ،کاظم خاوازی،
در دیدار با «عالء احمد الجبوری» ،وزیر تجارت
عراق ضمن تشکر از همکاریهای این کشور
با ایران در ش��رایط تحریمهای آمریکا ،اظهار
ک��رد :جمهوری اس�لامی ایران بر اس��تمرار
همکاریهای تجاری و کشاورزی خود با کشور
عراق اصرار دارد و در این راستا از هیچ تالشی
دست بر نخواهد داشت.وی افزود :ایران برای
خروج عراق از ش��رایط بحرانی کمک خواهد
کرد تا مراودات تجاری بین دو کش��ور پابرجا
باش��د.خاوازی با اش��اره به توافق��ات به عمل
آمده در س��فر رئیس جمهوری ایران به عراق
در سال  ۱۳۹۷خاطرنش��ان کرد :امیدواریم در
بخش کشاورزی و تجارت این توافقات بیش
از پیش پیگیری شود تا ش��اهد رشد مراودات
کش��اورزی بین دو کش��ور باش��یم.وی افزود:
س��یمای کش��اورزی عراق و ایران به گونهای
است که دو کشور میتوانند تراز تجاری خوبی
داشته باشند که این امر ،مستلزم همکاریهای
بانک��ی ،مکانیزمه��ای پرداخته��ای پولی و
گفتگوی کارشناسان دو طرف در بخشهای
مختلف است.وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه
تمام مسائل بخش کشاورزی و تجاری ایران و
عراق به س��ه گروه مسائل پایهای ،بازرگانی و
سرمایهگذاری در عراق تقسیم میشود ،تصریح
کرد :در بخش مسائل پایهای کشاورزی ،هجوم
ملخها ،آفات و بیماریها قابل توجه است که
زراعت و باغبان��ی ایران و عراق را تحت تأثیر
قرار میدهد و نیازمند همکاریهای مشترک
بین دو کشور به خصوص در موضوع مهم ملخ
صحرایی است.
مدیر بازداشتی فرودگاه آبادان برکنار
شد

مدیرعامل ش��رکت ف��رودگاه ه��ا و ناوبری
هوایی ایران پس از انتشار خبر بازداشت مدیر
قبلی فرودگاه آب��ادان ،وی را برکنار و فرمانده
بس��یج ش��رکت فرودگاه ها را به سرپرس��تی
این فرودگاه منص��وب کرد.به گزارش مهر به
نقل از ش��رکت فرودگاهه��ا و ناوبری هوایی
ایران ،با ابالغی از س��وی رئیس هیئت مدیره
و مدیرعام��ل ش��رکت فرودگاهه��ا و ناوبری
هوایی ایران ،مسعود خواست خدایی به عنوان
سرپرست فرودگاه آبادان منصوب شد.سیاوش
امیرمکری در ابالغ مسئولیت خواست خدایی
آورده اس��ت« :به موجب ای��ن ابالغ به عنوان
سرپرس��ت فرودگاه آبادان منصوب میگردید.
امید اس��ت به مدد الهی و با اس��تفاده کامل از
ظرفیتهای موجود ،تمام توان خود را در جهت
پیش��برد اهداف ش��رکت فرودگاهها و ناوبری
هوایی ایران به کار گیرید.توفیق جنابعالی را در
خدمت به مردم عزیز کشورمان از خداوند بزرگ
خواهانم».خواست خدایی پیش از این فرمانده
بسیج شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
بود.خاطرنشان میش��ود پروانه سهرابی مدیر
پیشین فرودگاه آیت اهلل جمی آبادان روز گذشته
به دلیل اتهامات مالی ،بازداشت شد.
تولید گوشت قرمز عشایر
به  ۲۰۰هزار تن رسید

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت :با اجرای
زنجیره تولید گوشت در مناطق عشایری امروز
شاهد افزایش تولید به میزان  ۳۵هزار تن توسط
عشایر هس��تیم که از  ۱۶۵هزارتن در سال به
 ۲۰۰تن رس��یده است.به گزارش وزارت جهاد
کش��اورزی ،ش��اهپور عالئیمقدم در نشست
هیأت رئیس��ه فراکسیون عش��ایری مجلس
ش��ورای اسالمی با وزیر جهاد کش��اورزی ،با
ارائه گزارشی از وضعیت جامعه عشایری کشور
اظهار داش��ت :بر اساس سرشماری ثبتی مبنا
عشایر کوچنده کشور که امسال نتایج آن اعالم
شد  ۲۴۶هزار خانوار عشایری با جمعیت بیش
از یک میلیون و  ۱۰۸هزار نفر در کشور زندگی
میکنند.وی با اش��اره به این که عشایر کشور
در  ۵۹درصد سرزمین جغرافیای کشور پراکنده
هستند و  ۷۹۰هزار هکتار از اراضی کشور را در
اختیار دارند ،افزود :عش��ایر با غیرت و تعصب
به عنوان پدافند غیرعامل نقش بسیار باالیی
در دفاع از مرزهای کش��ور دارند و سازگاری و
انطباق با محیط زیست از خصلتهای عشایر
اس��ت.عالیی مقدم با بیان اینکه عش��ایر ۲۸
درصد دام سبک و  ۴درصد دام سنگین کشور
را در اختیار دارند و ساالنه  ۲۰۰هزار تن گوشت
قرمز تولید میکنند ،گفت :جامعه عش��ایری
س��االنه  ۹.۷میلی��ون رأس دام به بازار عرضه
میکنند.رئیس سازمان امور عشایر ایران بیان
داش��ت :امروز نتایج و آثار ظرفیتهایی که در
قانون برنامه ششم برای جامعه عشایری ایجاد
ش��د را میبینیم که در راستای همان اهداف
ترسیم شده ما برای برقراری عدالت اجتماعی و
برخورداری عشایر است و امروز از یک سازمان
التماس گر به یک س��ازمان مطالبه گر تبدیل
شده ایم.

پاک فطرت مطرح کرد

ضرورت اتخاذ طرحهای تشویقی برای جذب نقدینگی و سرمایههای داخلی

عض��و کمیس��یون عم��ران مجل��س
شورای اس�لامی گفت :دولت باید برای
جذب نقدینگ��ی و س��رمایههای داخلی
سیاستهای تشویقی داش��ته باشد تا به
ج��ای خ��روج نقدینگ��ی از کش��ور ،در
داخل س��رمایه گذاری شود .علیرضا پاک
فطرت؛ عضو کمیس��یون عمران مجلس
توگو با خانه
ش��ورای اس�لامی در گف 
ملت ،در خصوص افزایش خرید ملک در

ترکیه توس��ط ایرانیها ،گفت :تالطم در
بازار مسکن و اقتصاد کشور موجب خروج
بخش��ی از س��رمایه کشور ش��ده چرا که
مردم نمیتوانند بر روی اموالشان حساب
کنند و برای حفظ سرمایههایش��ان اقدام
ب��ه خرید خانه در خارج کش��ور میکنند.
ای��ن نماین��ده مردم در مجلس ش��ورای
اس�لامی اف��زود :وجود برخ��ی مقررات
موجب شده بخشی از مردم از خرید خانه

امتناع کنند ،از طرفی تالطم قیمت ارز و
افت ارزش پولی کشور در یک سال اخیر
انگیزه مردم را نس��بت به سرمایه گذاری
کاهش داده است به طوری که بخشی از
م��ردم برای حفظ دارایی های مالی خود،
اقدام به خرید ملک در کشورهای خارجی
کردند.عض��و کمیس��یون عمران مجلس
شورای اس�لامی تصریح کرد :در شرایط
کنونی گزارشهایی درباره سرمایهگذاری

مردم در بخش امالک کش��ورهایی مانند
ترکیه ،ارمنستان و اذربایجان مطرح شده
اس��ت.نماینده م��ردم ش��یراز در مجلس
ش��ورای اس�لامی اظهار کرد :دولت باید
ب��رای ج��ذب نقدینگی و س��رمایههای
داخلی سیاستهای تشویقی داشته باشد
تا به جای خروج نقدینگی از کش��ور ،در
داخل سرمایه گذاری ش��ود.پاک فطرت
نسبت به پر ریسک بودن سرمایهگذاری

در کشورهای منطقه هشدار داد و افزود:
دولت ب��ه ویژه وزارت ام��ور خارجه باید
نسبت به سرمایه گذاری و خرید ملک در
کش��ورهای خارجی به مردم هشدارهای
الزم را بدهد که متاس��فانه در این زمینه
کوتاه��ی کرده چرا که ممکن اس��ت  با
کوچکترین تنش میان دو کشور سرمایه
مردم بلوکه شده و امکان دسترسی به آن
را نداشته باشند.

تقاضاهای سوداگرایانه کنترل میشود

تغییر فرمول قیمتگذاری خودروهای گران به نفع افزایش تولید

با تصمیم جدید ش��ورای رقابت ،قیمت خودروهای گران و
آپشن دار به شرط افزایش تولید ،واقعی خواهد شد تا به این
ترتیب خودروسازان انگیزه افزایش تولید و رفع نیازهای مردم
را پیدا کنند.به گزارش مهر ،پس از شوک ارزی سال  ۹۷بود
که بازار خودرو دچار آشفتگی شد و قیمتها در بازار آزاد روند
افزایشی خود را آغاز کرد تا جایی که قیمت برخی خودروها
در بازار آزاد تا دو برابر قیمت کارخانه رسید و نارضایتیهای
زیادی را میان خریداران خودرو ایجاد کرد.شکاف بین قیمت
کارخانهای خودرو و قیمت آن در بازار آزاد از یک سو موجب
شد تا عالوه بر دالالن ،برخی مردم نیز با انگیزه حفظ ارزش
سرمایههای خود به بازار خودرو ورود کنند و به عنوان خریدار
در قرعهکشیهای خودروسازهای مطرح کشور شرکت کنند
تا اگر در قرعه کشی برنده شدند ،خودرو را با قیمت کارخانهای
تحویل گرفته و بعد با قیمت بیش��تر در بازار آزاد به فروش
برس��انند.از سوی دیگر شکاف قیمتی به وجود آمده در بازار
خودرو در کنار قیمتگذاری نامناسب شورای رقابت موجب
شد تا س��ود اصلی بازار خودرو به جیب دالالن و خریداران
سرمایهای خودرو برود و شرکتهای خودرو سازی به دلیل
افزایش هزینههای خود با زیان انباشته زیادی مواجه شوند.
برای مثال زیان انباش��ته شرکت ایران خودرو در حد فاصل
سالهای  ۹۶تا  ۹۸حدود  ۶برابر افزایش یابد اما اجازه افزایش
قیمت خودرو به اندازه افزایش هزینهها به آن داده نشد.این
در حالی بود که هزینههای ارزی و ریالی شرکتهای خودرو
سازی در چند س��ال اخیر افزایش یافته بود اما فرمولی که
شورای رقابت برای تعیین قیمت مصوب کارخانه ارائه میداد،
توانایی جبران هزینههای انجام شده را نداشت.
تغییر فرمول قیمتگ�ذاری خودروهای گ�ران قیمت و

آپشندار

در نهایت چندی پیش ش��ورای رقابت با هماهنگی دولت
اقدام به تغییر فرمول محاسبه قیمت خودرو برای خودروهای
گران قیمت کرد به گونهای که اگر خودروسازان نسبت به
افزای��ش  ۵۰درصدی تولید هر خ��ودرو گران قیمت اقدام

رئیس جمهور آمریکا یک توئیت مشهور دارد
و در آن مدعی ش��ده که جنگهای تجاری
خوب است و به سادگی میتوان در آنها پیروز
شد ،اما حاال به نظر میرسد چند روز مانده به
خروج وی از کاخ س��فید بازنده جنگ تجاری
با چین شخص ترامپ و مردم آمریکا بودهاند.
ب��ه گزارش فارس به نقل از بلومبرگ ،دونالد
ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا ،در سال  2018و
همزمان با اعمال تعرفه بر واردات  360میلیارد
دالر کاال از چین ،یک توئیت مشهور منتشر
کرد و در آن مدعی شد که جنگهای تجاری
خوب است و به سادگی میتوان در آنها پیروز
ش��د .علی رغم این ادعا اما آمارهای کنونی
نش��ان میدهد اتفاقا این گونه ادعاها چیزی
بیش از یک خیال خام نبوده است .حتی پیش
از شیوع کرونا در آمریکا که به سنگین ترین
رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ اقتصادی
در این کش��ور در حدود  90س��ال گذش��ته

جمله متغیر افزایش تولید و افزایش عرضه است.

کنت�رل تقاضاهای س�وداگرایانه بازار خ�ودرو با واقعی

شدن قیمتها

کنند ،اجازه خواهند داش��ت تا قیمت آن خودرو را به اندازه
تفاوت بین قیمت مصوب و قیمت بازار آزاد افزایش دهند.
این تصمیم شورای رقابت موجب خواهد شد تا افزایش سود
خودروسازان در گرو افزایش تولید باشد که با این کار عم ً
ال
عرضه خودرو در بازار افزایش خواهد یافت و قیمت خودرو
در بازار به دلیل افزایش تولید و نزدیک شدن عرضه به تقاضا
به سمت تعادل حرکت خواهد کرد.بر اساس تصمیم شورای
رقابت در حالی فرمول قیمت گذاری خودروهایی همچون
پژو پارس اتوماتی��ک ،پژو  ۲۰۶اتوماتی��ک ۲۰۷ ،پانوراما،
سمند سورن پالس ،رانا پالس ،رانا پالس توربو ،دنا پالس
توربوشارژ دستی ،دناپالس توربوشارژ اتوماتیک ،هایما توربو
 S۵دستی ،هایما توربو  S۷اتوماتیک( K۱۳۲ ،تارا) ،ساینا ،S
کوئیک ،شاهین ،آریا ،برلیانس ،چانگان و زوته تغییر کرده
اس��ت که قیمت س��ایر خودروهای ارزان قیمت و معمولی
بدون تغییر باقی خواهد ماند تا اقشار ضعیف همچنان امکان
تأمین نیازهای خود را داشته باشند.

افزایش قیمت خودرو به شرط افزایش تولید


در همین زمینه رضا ش��یوا ،رئیس شورای رقابت گفت :در
فرمول جدید یک ضریب به ن��ام الندا قرار دارد که میزان
عرضه ب��ه بازار اس��ت .در مصوبه جدید ع�لاوه بر اینکه
تولیدکننده باید به هدف افزایش  ۵۰درصدی در تولید برسد
میزان عرضه محصوالت هم مورد محاسبه قرار میگیرد،
بر همین اس��اس اگر خودروس��از با افزایش تولید عرضه را
ه��م افزایش داد ضریب کامل را کس��ب و امکان افزایش
قیمت را پیدا میکند.وی ادامه داد :برخالف فرمول گذشته
ک��ه برای تع��دادی از خودروهای اقتص��ادی هنوز اجرایی
میش��ود ما مالک را افزایش تولید قرار دادهایم تا افزایش
قیمتی نصیب خودروساز شود ،البته باید بگویم ما در فرمول
جدید بهدنبال افزایش خاصی در قیمت خودرو نیستیم ،در
گذشته بر اساس تورم بخشی که معمو ًال هر سه ماه مورد
محاسبه قرار میگرفت تغییرات قیمتی انجام میشد اما در
فرمول جدید تغییرات قیمتی تحت تأثیر عوامل دیگری از

ع�لاوه بر این امیر جعفرپور ،کارش��ناس صنعت خودرو در
گف��ت و گو با مهر در خصوص فرمول جدید قیمتگذاری
خودروهای گران قیمت گف��ت :تقاضای مردم برای خرید
خودرو در حال نزدیک ش��دن به میزان عرضه است و این
تصمیم جدید عم ً
ال سود را از جیب سوداگران خارج میکند
تا در خودروسازیها صرف فعالیتهای تحقیق و توسعه شود.
وی افزود :با تدبیر جدید بخشی از بازار خودرو که خودروهای
پر تیراژ و خودروهای پر تقاضا را ش��امل میشود با قیمت
قبلی و بخش دیگری از بازار خودرو که شامل خودروهای
لوکستر و آپش��ندار میش��ود با قیمت بیشتری از سوی
خودروساز به فروش میرسد.این کارشناس صنعت خودرو
در خصوص مزیتهای واقعی ش��دن قیمت خودرو خاطر
نشان کرد :این شیوه بهترین راهکار برای کنترل سوداگرانی
است که تا  ۱۰۰درصد قیمت خودرو سود میبردند آن هم
بدون اینکه هیچ گونه فعالیت اقتصادی و تولیدی داش��ته
باشند.جعفرپور در خصوص تأثیر تغییر فرمول قیمت گذاری
بر قیمت خودرو در بازار گفت :اگر خودروسازان متوجه شوند
که خودرو س��اختن برای آنها نه تنها ضرر ندارد بلکه یک
سود معمولی قابل قبولی هم دارد ،قطع ًا تولید خود را افزایش
خواهند داد و دو شیفت و سه شیفت کار خواهند کرد.
انتظار غلط ثبات قیمتها با وجود افزایش هزینهها


در حال حاضر به نظر میرسد که با توجه به جهش قیمت
دالر و تأثیر آن بر هزینههای خودروسازان کشور ،انتظار ثبات
قیمتها در بازار خودرو منطقی به نظر نمیرسد بلکه حداقل
انتظار آن اس��ت که قیمتها به میزان افزایش هزینههای
تولی��د ،افزایش پیدا کند ت��ا به این ترتیب خودروس��ازان
ورشکسته نشوند و همچنان به تولید خودرو و تأمین شغل
در کش��ور ادامه دهند .انگیزه تولید برای خودروسازان باقی
بماند.

چگونه چینیها در جنگ تجاری با ترامپ پیروز شدند؟

منجر ش��د ،چی��ن در تالش بود ت��ا در برابر
سیاس��تهای ترامپ در قبال جنگ تجاری
مقاومت کند .در حال��ی ترامپ به خاطر باال
بودن کس��ری تراز تجاری با چین وارد جنگ
تجاری با این کشور شد که قرار بود با اجرای
تعرف��ه بر واردات کاال از چین ،این ش��اخص
کاهش یابد اما پس از آنکه چینیها توانستند
شیوع کرونا را کنترل کنند افزایش تقاضا برای
تجهیزات پزشکی و ابزار مربوط به دورکاری
کارمندان علی رغم تعرفههای اعمال ش��ده
باعث شد تا واردات کاالهای چینی به آمریکا
افزایش یافته و دوباره شاهد رشد تراز تجاری
آمری��کا با چی��ن باش��یم .درواقع تنشهای
تجاری بین واش��نگتن و پکن از قبل از روی
کار آم��دن ترامپ وجود داش��ت و وی تنها با
اعمال تعرفههای بیسابقه بر واردات کاال از
چین و تحریم برخی ش��رکتهای چینی به
آنه��ا دامن زد ،اما با تش��دید تنشها با چین،

دونال��د ترامپ به آن چیزی که میخواس��ت
دس��ت نیافت .م��اری الولی ،اس��تاد اقتصاد
دانش��گاه س��یراکاس ،میگوی��د :چین برای
اقتصاد جهانی بیشتر از آن چیزی که شما فکر
کنید بتوانید مثل آب خوردن آن را جدا کنید،
بزرگ و با اهمیت اس��ت .سیاستهای دولت
ترامپ درواقع یک زنگ هشدار در این زمینه
بود .ترامپ در سال  2016و همگام با ورود به
کاخ سفید گفته بود که به سرعت روند رو به
رشد کسری تراز با چین را تغییر خواهد داد و
درواقع بر خالف نظر کارشناسان اقتصادی که
معتقد بودند این کسری تراز تجاری خیلی هم
مهم نیست ،به سمت تنش با چین رفت .علی
رغم همه تالشه��ای ترامپ اما از آن زمان
به بعد ،ش��اهد افزایش کس��ری تراز تجاری
آمریکا با چین هس��تیم به گونهای که بنا به
اطالعات منتش��ر شده از س��وی دولت چین
در  11ماه نخست س��ال  2020کسری تراز

تجاری آمریکا با این کش��ور به  287میلیارد
دالر رسیده است.در سال  2019البته به خاطر
رفتار شرکتهای آمریکایی به سمت واردات
از دیگر کش��ورها نظیر ویتنام ،کس��ری تراز
تجاری آمریکا با چین نس��بت به سال 2018
کاهش داشت اما همچنان از رقم  250میلیارد
دالری س��ال  2016باالتر بود .بخشی از این
ناکام��ی ترام��پ به خاطر اق��دام چینیها در
اعمال تعرفه بر واردات  110میلیارد دالر کاال
از آمریکا بود و این روند تا چند ماه پایانی سال
 2020ادامه داشت.
توافقی که نصفه اجرا شد


در ابت��دای س��ال  2020آمری��کا و چین فاز
نخس��ت توافق تجاری با یکدیگ��ر را امضا
کردن��د و چینیها ق��ول دادند که در س��ال
گذش��ته  172میلی��ارد دالر از آمریکا واردات
داش��ته باش��ند ،اما تا پایان سال گذشته تنها
ب��ه  51درصد از تعهد خود عمل کردند .دلیل

این مسئله سقوط قیمت حاملهای انرژی به
خاطر شیوع کرونا بود .تداوم باال بودن کسری
تراز تجاری آمریکا با چین هم نش��ان داد که
ت
چگونه ش��رکتهای آمریکایی ب��ه ظرفی 
گسترده چین در حوزه تولید وابسته هستند .در
واقع در زمان شیوع گسترده کرونا در جهان
چین تنها کشوری بود که توانایی افزایش قابل
توجه تولید برای تامین تجهیزات رایانهای برای
دورکاری کارمندان و تأمین نیاز به تجهیزات
پزشکی در آمریکا را داشت.از طرف دیگر در
حالی که ترامپ مدعی شده بود که چینیها
هزین��ه اعمال تعرفه وی ب��ر واردات کاال به
آمریکا را میدهند ،اما کارشناس��ان میگویند
صادرکنندگان چینی قیمت کاالهای صادراتی
خ��ود به آمریکا را کاه��ش ندادهاند و درواقع
این مردم آمریکا بودند که بار افزایش قیمت
کاالهای وارداتی در بازار داخل این کش��ور را
به دوش کشیدند.

لزوم ورود دستگاههای نظارتی به قراردادهای B.O.O

وزیر نفت سال گذش��ته دو ابالغیه برای حضور بخش
خصوص��ی در قال��ب قرارداده��ای  B.O.Oدر بخش
باالدستی صنعت نفت ابالغ کرد که دارای مغایرتهای
جدی قانونی اس��ت.به گزارش مهر ،هش��ت قرارداد از
مجموعه قراردادهای طرح نگهداش��ت و افزایش توان
تولید نفت به ارزش  ۱.۲میلیارد دالر میان ش��رکت ملی
نفت ایران و ش��رکتهای پیمانکار ایرانی امضا شد .این
قراردادها در حالی امضا میش��ود ک��ه خبرگزاری مهر
طی گزارش��ی با عنوان «بررس��ی مغایرتهای قانونی
طرح  ۲۸مخ��زن نفت» جزئی��ات مغایرتهای قانونی
ای��ن طرح را مورد واکاوی ق��رار داد .نکته مهم دیگری
ک��ه در کنار این طرح توجه به آن ضروری اس��ت ،نوع
قراردادهایی اس��ت که در پروژههای خردتر باالدست و
حاکمیتی قرار اس��ت مورد استفاده قرار بگیرد.وزیر نفت
کلیه پروژههای نوسازی ،بازس��ازی و احداث واحدهای
عملیاتی و ف��راورش را در قال��ب قراردادهای B.O.O
ابالغ کرده است که متأسفانه نوع اجرایی شدن این قالب
قراردادی با مغایرتهای جدی قانونی مواجه است و ورود
هر چه س��ریعتر نهادهای نظارتی را برای اصالح رویه
میطلبد.در تاریخ  ۹تیرماه س��ال  ۹۸و پیش از ابالغیه
وزیر نفت بر الزام استفاده از مدل قراردادی  ،B.O.Oوی
در ابالغیهای ساخت و نصب واحدهای عملیاتی را منوط
به روش اسکید (تجهیزات سیار بهره برداری و فراورشی
نفت) کرد .در اقدام��ی عجیبتر و پس از آنکه معاونت

واگذاری غیرقانونی بخش حاکمیتی صنعت نفت

مهندس��ی ،فناوری و پژوهش ش��رکت ملی نفت ایران
عهده دار تدوین استاندارد جهت راه اندازی این تجهیزات
خلع الساعه وزیر بود ،این کار از دست این معاونت گرفته
شد و به تالین منصوریان ،مدیر کسب و کار شرکت ملی
نفت سپرده شد.در تاریخ  ۲۴اسفند  ۹۸حدود  ۸ماه پس از
ابالغیه اول ،وزیر نفت نه تنها استفاده از اسکید (تجهیزات
س��یار بهره برداری) بلکه هر قرارداد جدیدی را منوط به
اس��تفاده از قالب قرارداد ( B.O.Oاح��داث (،)Build
تملک ( )Ownو بهرهبرداری( ))Operateکرد که با
تغییراتی در متن ابالغی��ه و پیگیریهای بعد به عنوان
قرارداد خرید خدمات درج و ارائه شده است .در دو ابالغیه
وزیر نفت مش��کالتی وج��ود دارد که در صورت اصالح
نشدن میتواند آسیبهایی را در بلندمدت به صنعت نفت
وارد کن��د؛ ماهیت قراردادهای تمل��ک و بهره برداری (
 )BOOبا بندهای  ۴و  ۵گروه  ۳ماده  ۲و بند ج ماده ۳
اصل  ۴۴قانون اساسی تناقض دارد .همچنین واگذاری به
روش سلب حاکمیتی تجهیزات و سرنوشت این سرمایه
ملی کشور ،به روش اسکید (تجهیزات سیار بهره برداری)
و قالب قراردادی  B.O.Oمغایر با بند  ۴ماده  ۱اصالح
قانون نفت ،مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی است.از
س��ویی دیگر در قراردادهای  B.O.Oتاکید بر واگذاری
عملیاتهای بهرهبرداری و نمکزدایی (ش��اهرگ تولید
باالدس��ت) در بلندمدت به شرکتهای خصوصی شده،
و کارفرما حق هیچگونه نظارت جزئی بر فرآیند نداشته

و به عبارتی فقط نفت را تحویل داده و تحویل میگیرد
و هیچگون��ه ح��ق مالکیتی ،تخصصی ،به��ره برداری،
اجرایی و مدیریتی بر اداره تجهیزات و فرآیند ندارد؛ این
مس��اله عالوه بر ایجاد چالشهایی مانند نفت دزدی و
… موجب خواهد ش��د اگر به هر علتی این تجهیزات
در مدار تولید قرار نگیرد عم ً
ال نفتی هم تولید نشود چرا
که شرکت ملی نفت ایران مانند همیشه ،بر مدار تولیدی
باالدست خود حاکم نیست.ضمن اینکه بر اساس بند پ
ج��ز  ۴اصالحیه قانون وظایف و اختی��ارات وزارت نفت
مصوبه اردیبهش��ت  ۹۱مجلس ،وزیر نمیتواند عملیات
نمک زدایی ،بهره برداری ،تقویت فشار گاز که از اجزای
فرایندی باالدستی نفت هستند را به بخش خصوصی یا
غیر دولتی واگذار کند و فقط میتوان ساخت را به بخش
خصوصی واگذار کرد.

مغایرت ابالغیه وزیر نفت با دس�تورالعمل سازمان

برنامه و بودجه  /نبود مطالعات کارشناسی در اجرا

اگر حت��ی بپذیریم که ای��ن واگذاری با ش��رایطی ویژه
انج��ام پذیرد ،اما مراحل واگذاری که هم اکنون توس��ط
تیم مدیریتی در حال پیگیری اس��ت با م��وارد  ۱۸و ۲۰
ماده یک ،ماده  ۳و ماده « ۸دستورالعمل شرایط واگذاری
طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید ،نیمه تمام،
تکمیل ش��ده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی»
ابالغی از سوی سازمان برنامه و بودجه مغایر است.سوال
این است که شرکت ملی نفت ایران و به تبع آن شرکت

مناطق نفتخیز جنوب چرا بدون ارائه هیچگونه مطالعه و
گزارش صرفه س��نجی اقتصادی به یکباره در خصوص
چنین موضوع مه��م و راهبردی در بخ��ش پروژههای
باالدس��ت تصمیمگیری میکنند.از آنجا که اس��تفاده از
قالب قراردادی  B.O.Oتأثیر مستقیم بر منابع ملی کشور
دارد ،الزم است متولیان امر گزارش مطالعات فنی و صرفه
س��نجی اقتصادی ،در خصوص کلیه جوانب ،مخاطرات
و ریسکهای متصور ش��ده در دو ابالغیه وزیر نفت که
دال بر الزام به استفاده از تجهیزات اسکید و الزام به قالب
قراردادی  B.O.Oاس��ت را منتش��ر کنند.وزارت نفت و
ش��رکتهای تابعه درباره انتقادات مطرح شده درباره این
دو ابالغیه ،به جای پاس��خ و ارائه دالیل متقن و منطقی
به خلط معانی و کارکرد در دو موضوع مجزا اس��تفاده از
تجهیزات اسکید و قراردادهای  B.O.Oمیپردازند.

خصوصی س�ازی بخش پایین دس�ت صنعت نفت

اقتصادیتر است

بررسیها نشان میدهد در توجیهات ذکر شده از سوی
وزارت نف��ت در این زمینه ،علت اصلی رفتن به س��مت
قال��ب قراردادهای  B.O.Oکوتاه بودن زمان س��اخت
اعالم شده اس��ت؛ عالوه بر اینکه به کارکرد تجهیزات
اسکید نقد فنی و تخصصی جدی وارد است ،اما استدالل
متولیان ،مصداق بارز آدرس دهی اشتباه و گمراه ساختن
مخاطب نسبت به سلب مالکیت بهره برداری نفت خام
در باالدست است.
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اخبار
مسدود شدن سایتهای جمعآوری
کمکهای مالی برای حامیان ترامپ

ش��رکت پیپل اعالم کرد که درگاه پرداخت
س��ایتهایی که برای حامیان معترض ترامپ
کم��ک مالی جمعآوری میکردند را مس��دود
کرده است .به گزارش فارس به نقل از رویترز،
شرکت ارائه خدمات پرداخت پی پل اعالم کرد
که درگاه پرداخت اینترنتی دو س��ایت تامین
مالی جمعی کرود فاندینگ و گیوسندگو را به
خاطر اقدام آنها نس��بت به جمع آوری کمک
مالی به معترضان حامی ترامپ مس��دود کرد.
این س��ایتها برای برگ��زاری اعتراضات روز
چهارش��نبه که منجر به اشغال کنگره توسط
معترضان ش��ده ،پول جمع ک��رده بودند .این
ش��رکت همچنین گفته حساب کاربری علی
الکس��اندر را که یکی از سازمان دهندگان این
اعتراضات بود را بسته است .در واقع بسترهای
خری��د و فروش اینترنتی و ش��رکتهای مادر
ش��بکههای اجتماع��ی در تالش هس��تند تا
ه��م از معترض��ان و حامیان ترام��پ فاصله
بگیرند و هم علیه کسانی که در اتفاقات روز
چهارشنبه هفته گذش��ته به هر نحوی نقش
داش��تهاند ،اقدام کنند .توئیت��ر گفته که از روز
جمعه به بعد  70هزار حس��اب کاربری را که
محتواهای نامناس��ب و خشونت بار داشتهاند،
مس��دود کردهاند.معترضان در اغتشاشات روز
چهارش��نبه تالش کردند تا با اشغال کنگره از
رسمی شدن پیروزی بایدن با رای نمایندگان
کنگره جلوگیری کنند .ترامپ که بدون داشتن
س��ند پیروزی بایدن در انتخابات را زیر سوال
برده ،اول از اعتراضات حمایت کرد ،اما سپس
خشونتهای اتفاق افتاده را که به کشته شدن
حداقل  5نفر منجر شد محکوم کرد.
واردات برنج در مقابل صادرات برق به
پاکستان

وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت گفت :در مقابل
ی توانیم
صادرات برق از کش��ور پاکس��تان ،م 
برنج وارد کنیم که این مهم منتظر تصویب در
دستگاههای مرتبط در پاکستان از جمله بانک
مرکزی این کش��ور است .به گزارش فارس به
نقل از وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،علیرضا
رزم حسینی در گفتوگوی تلفنی با عبدالرزاق
داوود «مش��اور نخس��ت وزیر و وزیر صنعت،
بازرگان��ی ،نس��اجی ،تولید و س��رمایه گذاری
پاکس��تان با ابراز خرس��ندی از بازگشایی مرز
ریمدان -گبد بر گسترش فعالیت های این مرز،
برای توسعه مراودات تجاری و همکاری های
میان دو کشور تاکید کرد.وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ضمن خواستار شدن برگزاری هر چه
زودتر برگزاری نهمین نشست کمیته مشترک
تج��اری دو کش��ور ایران و پاکس��تان برای
حضور عبدال��رزاق داوود در نهمین نشس��ت
کمیته مش��ترک تجاری دو کش��ور در تهران،
ابراز امیدواری ک��رد و افزود :با امضای تفاهم
نامهها و توافقنامههای مشترک در این نشست،
همکاریهای میان دو کش��ور توسعه خواهد
یافت .وی با اشاره به تصویب مصوبات مربوط
به مبادالت مرزی در مجلس شورای اسالمی
ایران عالقه مندی کش��ورمان را برای توسعه
مبادالت با پاکستان در حوزه مرزها اعالم کرد.
مهلت اظهارنامه مالیات ارزش افزوده
پاییز تمدید شد

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی
کشور اعالم کرد :مهلت ارایه اظهارنامه مالیات
بر ارزش افزوده دوره سوم پاییز  99تا پانزدهم
بهمن ماه تمدید شد.به گزارش فارس به نقل
از رسانه مالیاتی ایران ،محمد مسیحی با اشاره
به بند  6بخشنامه شماره  66/99/200رییس
کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت :مودیان
مالیاتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
تا پانزدهم بهمن ماه فرصت دارند نس��بت به
تکمیل و تس��لیم اظهارنامه فص��ل پاییز 99
اقدام نمایند.معاون درآمدهای مالیاتی سازمان
امور مالیاتی کشور افزود :مهلت ارائه و تسلیم
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون
 15روز پس از پایان هر فصل می باشد لیکن
بر اساس مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد
ملی مدیریت کرونا ،مهلت تکمیل و ارس��ال
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره س��وم
س��ال ( 1399فصل پاییز) و سررسید پرداخت
مالیات آن ،یک ماه تمدید گردیده اس��ت.وی
در پای��ان تاکیدکرد :مودیان مالیاتی به منظور
برخ��ورداری از هرگونه تس��هیالت قانونی و
جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی ،می بایست
از طریق س��ایت عملیات الکترونیکی مالیات
بر ارزش افزوده ب��ه آدرس www.evat.ir
در موعد مقرر نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات
بر ارزش اف��زوده دوره پاییز  1399و پرداخت
مالیات و عوارض متعلقه اقدام نمایند.

