اخبار
قیمت نفت جهش کرد

قیمت نفت جهش کرد و شاخص برنت
به باالترین قیمت امسال خود رسید ،اما
رشد قیمتها محدود شد.به گزارش مهر
به نقل از رویترز ،روز پنجش��نبه ،قیمت
نفت جهش ک��رد و ش��اخص برنت به
باالترین قیمت امسال خود رسید ،اما رشد
قیمتها پس از آن محدود شد که انتشار
گزارش��ی از افت هزینهکردها در بخش
خردهفروش��ی آمریکا ،نگران��ی بازارها
از کند ش��دن اقتصاد جهان��ی را تقویت
کرد.پ��س از این که در گزارش��ی اعالم
شد که میزان فروش خردهفروشیهای
آمری��کا ،بزرگتری��ن اقتص��اد جهان ،به
کمترین میزان خ��ود در بیش از  ۹سال
اخی��ر رسی��ده اس��ت ،بازاره��ای سهام
آمریکا افت کردند.چش��مانداز اقتصادی
آمریکا همچنین با دادههای دیگری که
نش��اندهنده افزایش غیرمنتظره تعداد
آمریکاییهای��ی بود ک��ه تقاضای بیمه
بیکاری کرده بودند ،تیرهتر شد.اما جدای
از این عامله��ای محدودکننده قیمت،
عام��ل اصلی باال برن��ده قیمت نفت در
معامالت دیش��ب ،امی��د سرمایهگذاران
به حل ش��دن اختالفات تجاری آمریکا
و چین در دور اخیر مذاکرات تجاری دو
کشور بود که از امروز با مقامات ردهباال
پیگیری میش��ود.قیمت پیشخرید هر
بش��که نفت خام برنت دریای ش��مال،
بنچم��ارک بینالمللی قیمت نفت ،با ۹۶
سنت ی��ا  ۱.۵۱درصد جهش ،به ۶۴.۵۴
دالر رسید .ش��اخص برنت در معامالت
دیشب به رکورد سال  ۲۰۱۹خود دست
یافت و  ۶۴.۸۱دالر شد.
کره جنوبی در ماه ژانویه  228تن
نفت خام از ایران خرید

آمارهای گمرک کره جنوبی نشان داد این
کش��ور پس از  4ماه وقف��ه ،در ماه ژانویه
 227ه��زار و  941تن ی��ا  53هزار و 676
بشکه در روز نفت خام از ایران وارد کرده
است .به گزارش فارس ،آمارهای گمرک
کره جنوبی نشان داد این کشور پس از 4
ماه وقفه ،واردات نف��ت از ایران را در ماه
ژانویه ازسرگرفت اما میزان محموله ها به
نسبت مدت مشابه پارسال  76درصد کمتر
است.کره جنوبی ،پنجمین کش��ور بزرگ
واردکننده نفت خام در جهان در ماه نوامبر
معافی��ت از تحریم های ایران را از آمریکا
دریافت کرد اما بیشتر به علت موضوعات
مرب��وط به پرداخت و بیم��ه محموله ها،
ب��ه سرعت واردات از ای��ران را آغاز نکرد.
آماره��ای گمرک کره نش��ان داد سئول،
یکی از بزرگ ترین مشتریان آسیایی ایران
در م��اه ژانویه  227هزار و  941تن یا 53
هزار و  676بشکه در روز نفت خام از ایران
وارد کرده است .این رقم کمتر از  950هزار
و  13ت��ن نفت واردات��ی از ایران در مدت
مشابه پارسال است.بر اساس این آمار ،در
مجموع ،کره جنوبی در ماه ژانویه 12.46
میلیون تن یا روزانه  2.94میلیون نفت خام
خریده است که  5.9درصد از مدت مشابه
پارسال کمتر است.شرکت ملی نفت کره،
آمار نهایی واردات نفت خام این کشور را
اواخر این ماه اعالم خواهد کرد.
تولید ایرباس  A۳۸۰متوقف شد

ایرباس به خاطر کاه��ش فروش ،تولید
هواپیماه��ای  A۳۸۰را متوقف کرد .به
گزارش تس��نیم به نقل از رویترز ،به نظر
می رسد تصمیم ایرباس برای توقف تولید
 A380یک ج��دال تجاری فرا اقیانوس
اطلس��ی بر سر ادعاهای دوطرفه مربوط
به سوبس��یدهای غیرقانون��ی هواپیما به
راه اندازد .ایرباس ی��ک طرح دو ساله را
ب��رای توقف ساخت بزرگترین هواپیمای
مس��افربری جهان اجرایی میکند  .این
هواپیما س��ازی اعالم ک��رد در بحبوحه
نزاع تجاری بی��ن اتحادیه اروپا و آمریکا
بر سر حمای��ت دولتی از ایرباس و رقیب
آمریکایی آن ،بوئینگ  ،توقف تولید این
هواپیما در روز پنجشنبه به خاطر کاهش
فروش ،یک مدل هواپیمای مس��افربری
را ح��ذف کرده است.پ��س از  15سال و
هزاران صفحه اقامه دعوی ،دو طرف در
پروسه داوری در سازمان تجارت جهانی
گیر کردهاند تا میزان خسارتی که هرکدام
از طریق حمایت زدهاند مش��خص شود
 .سازم��ان تجارت جهانی سال گذش��ته
اعالم کرد که اتحادیه اروپا نتوانسته وام
ه��ای توسعه ای دولتی را برای ، A380
بزرگترین هواپیمای مسافری جهان بردارد
و جدیدترین جت دوربرد اروپایی A350
باعث خس��ارت به بویین��گ و کارگران
آمریکایی شده است  .حاال اتحادیه اروپا
آماده می شود به سازمان تجارت جهانی
ثابت کند که سوبسیدهای  A380دیگر
وجود ندارد چون این هواپیما از بازار خارج
شده است.

نیاز به بازنگری رویکرد دیپلماسی

سای ه سنگین تجرب ه کانال خرید برجام بر روی «» INSTEX

گ�روه اقتص�ادی :تجرب��ه کان��ال خرید
برج��ام ک��ه از طریق آن تهی�� ه اقالم و
کاالهای صنعتی انجام میش��د ،نشان
میدهد  INSTEXحت��ی در برآورده
ک��ردن نیازهای غذای��ی و دارویی مردم
ایران هم موف��ق نخواهد بود.به گزارش
مهر ،یکی از اثرات برداشتن تحریمهای
مربوط به هستهای در طی توافق برجام،
کان��ال خرید برجام ب��ود .بر اساس متن
برج��ام ،راهاندازی این کان��ال به منظور
خرید اقالمی صورت گرفت که به دلیل
تحریمهای هس��تهای به ای��ران صادر
نمیش��دند .این اقالم در دو دست ه اقالم
یگانه (منحصرا برای استفاده در صنعت
هستهای) و اقالم دوگانه (دارای قابلیت
استفاده در هستهای و غیرهستهای) طبقه
بندی میشوند که اغلب نیازهای صنعتی
کش��ور در دست ه دوم قرار دارد و لیس��ت
بسیار بلند و پیچیدهای از انواع کاال یعنی
مواد ،قطعات ،تجهیزات ،خدمات ،فناوری
و  ...اس��ت .برای راهان��دازی این کانال
خرید ،کارگروهی متشکل از نمایندگان
کش��ورهای  ۵+۱تش��کیل ش��د و این
کارگروه وظیف�� ه بررسی درخواستهای
خرید را دارد.تقریبا بعد از دو سال فعالیت
این کان��ال ،آمار حاک��ی از آن است که
این کان��ال عم�لا در تامی��ن نیازهای
صنعتی ایران ناموف��ق بوده است .طبق
شش��مین گزارش ش��ش ماه ه کارگزار
اجرای قطعنام��ه  ۲۲۳۱سازمان ملل به
ریاست ش��ورای امنیت سازمان ملل ،در
کانال خرید برج��ام از آغاز اجرا (تیر ماه
 )۹۵ت��ا آذر  ،۹۷مجموعا  ۴۲درخواست
خری��د ثبت ش��ده است ک��ه از این ۴۲
درخواس��ت ۲۸ ،درخواست تایید ش��ده
است .آمارهای گزارشهای وزارت امور
خارجه به مجلس ش��ورای اسالمی نیز
تقریبا اطالع��ات گزارش کارگزار اجرای
قطعنام�� ه  ۲۲۳۱را تایید میکند .مضافا
اینک��ه وزارت ام��ور خارج��ه ،در نهمین
گزارش خود به مجلس شورای اسالمی
تصریح ک��رده است که نمایند ه ایران در
کارگروه کانال خرید برجام ،از کند بودن

روند بررس��ی و تصوی��ب درخواستها
در کان��ال خرید اب��راز نارضایتی کرده و
بازدهی کانال خرید را کمتر از وظیفهای
که در برجام برای آن پیشبینی شده بود
ارزیابی کرده است.
ناکارآمدی کانال خرید برجام


ام��ا ناکارآمدی این کان��ال دالیلی دارد.
ش��اید مهمتری��ن دلی��ل آن بازگش��ت
تحریمه��ای آمری��کا بعد از خ��روج از
برج��ام و ترس از بازگش��ت تحریمهای
آمریکا قبل از خروج از برجام باش��د که
باعث میشود ش��رکتها و بانکیهایی
که میخواهن��د تراکنشهای مربوط به
تجارت این اقالم را تسهیل کنند ،تحت
فشار تحریمهای آمریکا ،برای وارد شدن
در این کانال حاضر به پذیرش ریس��ک
نیس��تند.دلیل مهم دیگ��ر بروکراسی و
رون��د کاری پیچیده ،سنگی��ن و زمانبر
این کان��ال است .به عن��وان مثال۲۰ ،
روز طول میکش��د که درخواست خرید
اقالم در این کانال مورد بررسی کارگروه
کان��ال خرید برجام که همان نمایندگان
 ۵+۱هس��تند ،قرار بگیرد و این زمان تا
 ۵۰روز هم میتوان طول بکشد .افزون

بر این ،در پایان بررسی درخواست خرید،
کارگروه کان��ال خرید برجام بعد از تایید
درخواست ،سفارش مثبتی را به شورای
امنیت سازم��ان ملل میفرست��د و این
شورای امنیت سازمان ملل است که در
مورد انجام خرید تصمیمگیری میکند.
از طرف دیگر ای��ن کانال از نظر کنترل
ص��ادرات و مکانیزمهای نظارت تجاری
دارای س��ه الیه کنترل است .اولین الی ه
کنترل و نظارت ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ایران است که مدارک مربوط به
درخواس��ت خرید را از واردکننده دریافت
کرده و باید طی فرایندی آن را تایید کند.
الی ه دوم نظ��ارت و کنترل ،ادار ه کنترل
ص��ادرات کش��ورهای صادرکنند ه اقالم
است که میتوانند برای نظارت بر روی
جریان کاال و مقصد نهایی کاال ،به کشور
سفر کرده و شرکت مصرفکنند ه نهایی
محصول را بررسی و راستیآزمایی کنند
و تاکنون این اتفاق چندین مرتبه رخ داده
است .الی ه سوم ،نظارت و کنترل شورای
امنیت برای تصمیمگیری انجام خریدها
از طریق کانال خری��د برجام است .این
مکانیزم پیچیده و سنگین نظارتی باعث
ش��ده بس��یاری از ش��رکتهای ایران و

خارج��ی اصال وارد این کانال نش��وند و
عطای آن را به لقایش ببخشند.
س�ای ه ناکارآمدی کانال خرید برجام

بر روی INSTEX

همین دالیلی ک��ه در مورد کانال خرید
ذکر ش��د و باع��ث کارآم��دی پایین آن
شده است ،برای  INSTEXنیز وجود
دارد .اوال ش��رکتها از وارد شدن در این
سازوکار واهمه دارند .به گزارش نش��ریه
اقتصادی فایننشال تایمز ،پاتریک پویانه،
مدیر اجرایی ش��رکت نفتی فرانس��وی
توت��ال در تاریخ  ۱۳مهر ماه نس��بت به
ام��کان فعالیت دوب��اره در ایران با وجود
طرح جدید  SPVگفت« :ما نمیتوانیم
ریسک این کار را بپذیریم چرا که ممکن
است از استفاده از سیس��تم مالی آمریکا
محروم شویم».از طرف دیگر یک مقام
اجرایی ش��رکت نفتی «ان��ی» ایتالیا نیز
ک��ه از واردکنن��دگان فرآوردههای نفتی
ایران به ش��مار م��یرود به فایننش��ال
تایمز گف��ت« :همه ش��رکتها اول به
سهامدارانشان فکر میکنند ،فارغ از این
ک��ه اتحادیه اروپا چ��ه کار میکند .هیچ
کس ریس��ک افتادن به دام تحریمهای

آمری��کا را نخواهد پذیرف��ت» .از طرف
دیگر ،معدود کش��ورهای اروپایی که در
حال حاضر از ای��ران نفت وارد میکنند،
در چارچوب معافیتهای تحریمی آمریکا
عمل میکنن��د و در صورت عدم تمدید
این معافیتها ،اندک صادرات نفت ایران
به اروپا به صفر خواهد رسید.هر چند که
جزییات اجرایی  INSTEXمشخص
نیس��ت ،اما به اذعان سه کشور اروپایی،
این اب��زار ق��رار است تح��ت باالترین
استانداردهای ضدپولشویی و ضدتامین
مالی تروریسم کار کند .اجرای باالترین
سط��ح استاندارده��ای ضدپولش��ویی و
ضدتامین مالی تروریسم ،به معنای ایجاد
سنگینترین نظارتها بر روی این ابزار
است و این برای ش��رکتهای ایرانی و
شرکتهای متمایل برای کار با ایران ،به
معنای باال بودن ریسکهای استفاده از
ای��ن ابزار ،کندی و پیچیدگی بروکراسی
و رون��د استفاده از ای��ن ابزار است و این
عوامل دافعهی جدی ایجاد میکنند.
دول�ت ظرفیت دیپلماس�ی اقتصادی

خود را بازمهندسی کند

بنابرای��ن طب��ق توضیحات ارائه ش��ده
پیشبینی میشود  INSTEXبا وجود
اینکه از بین گس��تر ه کاالهای تحریمی
و غیرتحریمی ،تنها اقالم بشردوستانه را
پوشش میدهد و عمال تعهدات اروپا در
برجام را بدون اجرا باقی میگذارد ،باز هم
ناکارآمد باشد .براین اساس اهمیت دارد
که ظرفیت دیپلماسی اقتصادی دولت در
این رابطه باید بازمهندسی شود و دولت
عم��ده ظرفیتهای خ��ود را در جاهای
دیگر و راهحله��ای دیگر مصرف کند.
چنانچه توج��ه و ان��رژی وزارت خارجه
و دیگ��ر دستگاههای دول��ت عمدتا به
 INSTEXمعط��وف ش��ود (همچنان
که تاکنون به اروپا معطوف ش��ده است)
و در آخ��ر کار ناکارآمدی آن مش��خص
گردد ،این موض��وع میتواند به ناامیدی
و دلس��ردی ش��رکتهای تجاری ایران
منجر شود.

چرا دولت به عواقب تعهدات خود در توافق پاریس بیتوجه است؟

بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که
تعهدات ارائهشده از سوی دولت در توافق
تغییر اقلی��م پاریس که ب��ر اساس متن
توافق ،الزماالجرا نیز هس��تند ،میتواند
کشور را با چالشهای بینالمللی و داخلی
روبرو کند .به گزارش تسنیم ،توافق تغییر
اقلیم پاریس با حمایت کشورهای اروپایی
بهویژه فرانسه در سال  2015در اجالس
ساالنه کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان
مل��ل متح��د ( ،)UNFCCCتوسط
کش��ورهای حاضر مورد موافق��ت اولیه
قرار گرفت .بر اس��اس مبانی علمی این
توافق که هنوز در مورد آن اجماع علمی
به وجود نیامده است ،گازهای گلخانهای
انسانساخت ،عامل اصلی افزایش دمای
ک��ره زمین هس��تند .از همین رو مطابق
توافق پاریس ،کش��ورهای عضو موظف
به کاهش انتشار گازهای گلخانهای خود
تا سال  2030شدهاند.توافق فوق ،دارای
محورهایی چون کاهش انتشار گازهای
گلخان��های ،انطباق با ش��رایط تغییرات
اقلیمی ،تأمین مالی ،انتقال فناوریهای
پیشرفته به کش��ورهای درحالتوسعه و
ش��فافسازی در مورد عمل به تعهدات
است .تعهداتی که توسط خود کش��ورها
باید در سندی تحت عنوان سند تعهدات
ملی ( )NDCارائه شود.هر کشوری در

راستای عمل به موافقتنامه پاریس طبق
م��اده  4آن ،ملزم به ارائه و اجرای سندی
به ن��ام سند تعهدات ملی( )NDCاست
که از سوی خود آن کشور تهیه میشود.
همچنین طبق بند  4ماده  ،16کنوانسیون
اجازه هر اقدامی علیه کشورهایی که قادر
ب��ه اجرای تعهدات خود نبودند را دارد .در
صورت عدم اجرا نیز سازوکار تنبیهی در
نظر گرفتهش��ده است .دول��ت ایران نیز
بهعنوان یک��ی از امضاء کنندگان توافق
پاریس اقدام به تهیه سند مشارکت ملی
نموده است که متأسفانه برخی تعهدات آن
تعهداتی مخاطرهآمیز هستند که میتوانند
عواقب ناخوش��ایند اقتصادی ،سیاسی و
حتی امنیتی در پی داشته باشند .در ادامه
به برخی از این چالشها میپردازیم.
-1ارائ��ه اطالعات در خص��وص میزان
انتشار ،چاهکها و منابع انتشار گازهای
گلخانهای
طبق ماده  13سند اقلیمی پاریس ،جهت
ش��فافسازی در م��ورد عم��ل کردن به
تعهداتوهمچنیناعتمادسازیچندجانبه،
کش��ورهای امضاء کننده موظف به ارائه
اطالعات طبق سازوکار کمیته بینالدولی
تغییر اقلیم ( )IPCCو مصوبات اجالس
اعضا شدهاند .این اطالعات به کمیته فنی
تعیینشده برای بررسی صحت گزارشها

ارسال میش��ود.این احتم��ال وجود دارد
که بر اساس بند  7م��اده  13در راستای
ایجاد ش��فافیت ،از اعضا خواسته شود تا
گزارشهایی را در زمینهی انتش��ارهای
ناشی از فعالیت انسانی با استفاده از روش
موردتوافق اجالس تهی��ه و ارائه نمایند.
انتش��اردهندهها مانند صنایع نفت و گاز،
فوالد ،م��س ،حملونقل ،کش��اورزی و
مهمتر از همه موارد ذکرش��ده ،ش��امل
صنایع نظامی میش��ود .انتشار اطالعات
صنایع بهخصوص صنایع نظامی ،میتواند
اطالعات حس��اس امنیتی کش��ور را در
اختیار بیگانگان قرار دهد و تجربه پرونده
هستهای را تکرار کند.
 -2کاهش  12درصدی انتش��ار گازهای
گلخانهای
تعهد ایران به کاهش  12درصدی انتشار
گازهای گلخانهای ،میتواند چالشهای
جدی ب��رای اقتص��اد ای��ران در دو بعد
بینالمللی و داخلی ایجاد کند.
الف-بعد بینالمللی چالشهای اقتصادی
بررس��ی تعه��دات رقبای نفت��ی ایران
در بازاره��ای جهان��ی مانند عربس��تان،
قطر و ونزوئال نش��ان میده��د که این
کش��ورها تالش کردهاند تا مزیت اصلی
خ��ود در توسعه صنعت��ی و اقتصادی را
حفظ نماین��د .قطر با ارائه تعهدات کیفی

شروعبهفعالیت۱۳۵۲بنگا همشکلدار؛

تثبیت۳۰۴هزارشغلباحمایتاز۱۳۵۷بنگاه

مدی��ر کل حمایت از پایداری مش��اغل وزارت
کار ،با اش��اره به فعالیت  ۱۳۵۲بنگاه مشکل دار
در کش��ور بر اساس آمار  ۹ماه امسال ،گفت :با
حمایت موثر از  ۱۳۵۷بنگاه اقتصادی از ریزش
 ۳۰۴هزار ش��غل جلوگیری شد.کریم یاوری در
گفتگو با مهر ،با اشاره به بروزرسانی گزارشات و
اطالعات وضعیت فعالیت بنگاه های اقتصادی
اظهار داش��ت :در سال  ۹۶بنگاه های اقتصادی
از محل رونق تولید برای تثبیت اشتغال و بهینه
کردن خطوط تولید و ادامه فعالیت حدود بیش از
 ۱۸هزار میلیارد تومان تسهیالت دریافت کردند.
وی افزود :در سال  ۹۷نیز طرح رونق تولید برای
واحدهای صنعت��ی و معدنی کوچک و متوسط
در ح��ال اجرا است؛ همچنین بن��گاه هایی که
نیاز به بازسازی و نوسازی داش��ته و طرح های
نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی  ۶۰درصد به باال
دارند ،مشمول دریافت تسهیالت می شوند که
در سال  ۹۷تاکنون  ۱۸۲۰میلیارد تومان از محل
اجرای طرح رونق تولید به بنگاه های اقتصادی
پرداخت شده است.مدیر کل حمایت از پایداری
مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار ،با بیان اینکه
در راستای صیانت از نیروی کار ،پایداری تولید
و حفظ حی��ات اقتصادی بنگاه ه��ا در  ۹ماهه
س��ال جاری ب��ا حمایت موث��ر از  ۱۳۵۷بنگاه،
موجب��ات تثبیت حدود  ۳۰۴هزار ش��غل فراهم
آمد ،از فعالیت  ۱۳۵۲بنگاه مشکل دار در کشور
خبرداد و گفت :مسائل مربوط به این واحدها را
ب��ا جدیت رصد و پیگیری می کنیم و در جهت
رفع مش��کالت آنها برای پایداری تولید از هیچ

کوشش��ی دریغ نمی کنیم.ی��اوری تاکید کرد:
استانداران به عنوان رئیس کارگروه تس��هیل و
رفع موانع تولید به همراه کلیه اعضای کارگروه
باید به گون��ه ای برنامه ریزی کنند که هر روز
یک بنگاه مشکل دار و یا بحرانی را مورد بازدید
ق��رار داده و از محل بنگاه یا همفکری مدیران،
کارفرمایان و سهامداران کارگران مشکالت آنها
را بررسی و حل و فصل کنند.این مقام مسئول
در وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی ،با تاکید
بر اینک��ه در حال حاضر و در ش��رایط کنونی،
کارگ��ران ،کارفرمای��ان ،سهام��داران ،سرمایه
گذاران و مدی��ران بنگاه های اقتصادی در خط
مق��دم کار و تولید هس��تند ،گف��ت :هم اکنون
کارگران به رغم مضائ��ق مالی و دستمزدهای
حداقلی با تمام ت��وان در پایداری تولید و حفظ
حی��ات اقتص��ادی بن��گاه ها دوش ب��ه دوش
کارفرمایان در رفع مش��کالت بنگاه ها اهتمام
دارند.یاوری ،صیانت از نیروی کار ،کارفرمایان،
کارآفرین��ان ،سرمایه گذاران ،حفظ حیات بنگاه
های اقتصادی ،پایداری تولید و تثبیت اش��تغال
و رسیدگی به مشکالت بنگاه های اقتصادی را
ضروری دانست و گفت :کارفرمایان ،کارآفرینان
و سرمایه گذارانی که بخواهند هر گونه تغییر یا
بازسازی خط تولید و جابجایی کارگاه و ماشین
آالت به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن
تولی��د را در دستور کار خود قرار دهند ،کارگران
آنها در طول مدت زمان اصالح ساختار اقتصادی
با مصوبه ش��ورای عالی کار تحت پوشش بیمه
بیکاری قرار می گیرند.

و خارج از ح��وزه نفتی ،ونزوئ�لا با ارائه
تعهدات کام ً
ال مشروط و عربستان با ارائه
تعهدات غیرقابل ارزیابی و عمدت ًا خارج از
حوزه نفت و گاز توانس��تهاند منابع انرژی
خ��ود را از کاه��ش تولی��د مدنظر توافق
پاریس حفظ کنند .این در حالی است که
مطابق گزارش سوم تغییر اقلیم سازمان
محیطزیس��ت در راستای کاهش انتشار
 12درصدی گازهای گلخانهای ،صنعت
نفت و گاز ایران ب��ا کاهش ارزش تولید
 15درصدی روبرو خواهد شد .این کاهش
هم میتوان��د موجب کاهش سهم ایران
در بازاره��ای جهانی انرژی ش��ود و هم
میتواند توسعه اقتصادی ایران را نسبت
به رقبای خود کند و حتی متوقف نماید.از
سوی دیگر ،به دلیل الزامآور بودن اجرای
تعهدات ارائهش��ده و با توجه به سازوکار
هرچند ناقص برای ارزیابی میزان پایبندی
به تعهدات در ص��ورت ناتوانی در اجرای
تعهدات ارائهش��ده ،ممکن است کشور با
چالشهایی مانند تحریمهای اقتصادی
روبرو شود.
ب-چالشهای اقتصادی داخلی
مطابق گ��زارش یادش��ده ،کاهش 12
درص��دی انتش��ار گازه��ای گلخانهای
ع�لاوه بر تحمیل هزین��ه  52.5میلیارد
دالری در ش��رایط فعل��ی اقتصادی به

دولت ،میتواند حدود  7.2درصد از حجم
کل اقتصاد کشور را کاهش دهد .تقریب ًا
میتوان گفت که هیچیک از بخشهای
اصل��ی اقتصاد کش��ور از کاهش ارزش
تولید در ام��ان نخواهد ماند .جدول زیر،
میزان کاهش ارزش تولید در بخشهای
مختل��ف اقتص��ادی به جه��ت کاهش
 12درص��دی را نش��ان میدهد.مطابق
اطالع��ات ج��دول ف��وق ،بخشهای
حس��اس و استراتژیک اقتصادی کشور
مانند کش��اورزی و نفت و گاز بیشترین
آسیب را از اجرای توافق پاریس خواهند
دید .میزان کاه��ش ارزش تولید در این
بخشها 15 ،درصد است .ازسوی دیگر
با توجه به منابع مشخصش��ده در سند
تعهدات مل��ی ( )NDCمانند صندوق
ملی محیطزیس��ت و یارانههای انرژی،
برخی کارش��ناسان معتقد هس��تند که
هزین��ه اجرای تعهدات ب��ر دوش مردم
خواه��د بود.انتظار میرود دولت با توجه
ب��ه اسناد باالدستی اقتصادی و انرژی و
همچنین تواناییه��ای مالی و ف ّناوری،
سن��د تعهدات ملی را مانند کش��ورهای
رقی��ب و نفت��ی به صورت کیف��ی ارائه
کند تا در ص��ورت کندی یا عدم اجرای
تعهدات ب��ه دلیل تحریمه��ا ،در آینده
کشور گرفتار چالش جدیدی نشود.
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اخبار
رئیس سازمان شیالت ایران
برکنار شد

در حکم��ی از سوی محمود حجتی وزیر
جهاد کش��اورزی،نبی ال��ه خون میرزایی
ب��ه سمت معاون وزی��ر و رئیس سازمان
شیالت ایران منصوب ش��د .به گزارش
پای��گاه اط�لاع رسان��ی وزارت جه��اد
کش��اورزی ،در حکمی از سوی محمود
حجتی وزیر جهاد کشاورزی،نبی اله خون
میرزایی به سمت مع��اون وزیر و رئیس
سازمان ش��یالت ایران منصوب ش��د.در
بخش��ی از این حکم آمده است:مقتضی
است با بهره گیری از توانمندی همکاران
و حمایت از تش��کل ها و سرمایه گذاران
بخش خصوصی در توسعه آبزی پروری
ب��ه ویژه پرورش ماهی در دریا و استفاده
مطلوب از ظرفیت های سواحل ش��مال
و جنوب کش��ور با رعایت استانداردهای
بین الملل��ی اقدام نمایید.ب��ر اساس این
گزارش،وزیر جهاد کشاورزی در حکمی
جداگانه ،حس��ن صالحی رئیس پیش��ین
رئیس سازمان شیالت ایران را به عنوان
مشاور وزیر منصوب کرد.
سود  ۱۷۵هزار تومانی سهام عدالت
تا پایان سال پرداخت میشود

رئی��س کل سازمان خصوص��ی سازی با
بیان این که تالش می کنیم تا پایان سال
سود سهام عدالت سال مالی  ۹۶شرکتهای
سرمایه پذیر را به حساب سایر مشموالن
واریز کنیم گفت :برای یک میلیون تومان
سهام عدالت  ۱۷۵هزار تومان سود پرداخت
می شود .به گزارش تسنیم ،پوری حسینی
در گفتگو با رادیو گفت 49 :میلیون و 226
هزار و  193نفر افرادی می باشند که ثبت
نام ش��ده قطعی سهام عدالت هستند که
البت��ه از این تعداد ،ب��االی  2میلیون نفر
پس از قطعیت ثبت نام سهام عدالت فوت
کرده اند و در حال حاضر حدود  47میلیون
نفر از جمعیت کش��ور دارای سهام عدالت
هس��تند.رئیس کل سازم��ان خصوصی
سازی افزود :به دلیل این که کس��انی که
فوت ک��رده اند کم��اکان سهامدار سهام
عدالت هس��تند و ورثه آنها نیز حق دارند
از سهام عدالت آنها استفاده کنند ،بنابراین
از نظر ما کماکان  49میلیون و  226هزار
و  193نفر در کشور مشمول سهام عدالت
هس��تند.وی اضافه ک��رد :در حال حاضر
مشموالن سهام عدالت نمی توانند سهام
خ��ود را خرید و فروش کنند و تا به امروز
نیز این امکان فراهم نش��ده و هنوز ورقه
سهام یا واحدهای صندوقهای قابل معامله
به مشموالن داده نشده است و مردم فقط
ثبت نام ش��ده سهام عدالت هستند.پوری
حسینی ادامه داد :با این وجود ما به صورت
مجازی از طرف مشموالن ،سهام عدالت
را مراقبت می کنی��م .بر این اساس سود
این مشموالن را از شرکتهای سرمایه پذیر
دریافت کرده و به آنها تقدیم می کنیم.
مسئوالن صنعت نفت هم امیدی
به حضور چین در فاز  11ندارند

آخرین وضعیت دپو  ۱۷هزار تن گوشت قرمز؛

مسئوالندربارهبالتکلیفی ۱۲هزارتنشفافسازیکنند

بررسیها نشان می دهد ،از  ۱۷هزار تن گوشت
دپو ش��ده در منطقه ویژه شهید رجایی  ۵هزار
تن ترخیص یا متروکه شده و اداره بندر مربوطه
بایستی در خصوص تعیین تکلیف کانتینرهای
باقی مانده ش��فاف س��ازی کند .ب��ه گزارش
تس��نیم ،چندی قبل بحث دپو حدود  17هزار
تن گوش��ت وارداتی در منطقه ویژه اقتصادی
بندر شهید رجایی از سوی رسانه ها مطرح شد.
گفتنی است ،اس��ت ابتدا معاون فنی گمرک و
سپس وزیر اقتصاد نیز موضوع دپو  619کانتینر
یخچال دار گوشت قرمز در بندر شهید رجایی
را مط��رح کردند .با پیگیری های انجام ش��ده
توسط تس��نیم ،دادستان محترم بندر عباس با
حضور در گمرک و بندر شهید رجایی در نهایت
موضوع دپو گوشت در منطقه ویژه شهید رجایی
را تایید کرد.ابوالهادی با تأیید دپوی گوشت در
منطقه ویژه اقتصادی ش��هید رجایی گفت :بعد
از اط�لاع از ای��ن موضوع در منطقه مس��تقر
ش��دیم و با هم��ه مس��ئوالن از جمله سازمان
ی و دامپزش��کی
بنادر ،گمرک ،جهاد کش��اورز 
دیدار و مس��تندات را دریافت و بررسی کردیم.
وی در گفتگو با تسنیم ،درباره علت دپوی این
حجم از گوشت در بندر شهید رجایی گفت :به
دلیل اینکه این کار به نفع واردکنندگان بوده تا
از معافیتهای مالیاتی بهرهمند شوند ،عامدانه
اقدام به دپوی گوش��ت در این منطقه کردهاند.
ب��ر اساس آخرین مکاتبات انجام ش��ده درباره
دپو کانتینرهای یخچال دار حاوی گوشت قرمز
در منطقه ویژه شهید رجایی ،طبق جدیدترین

آمار اخذ شده از سامانه جامع گمرک و محوطه
بندر شهید رجایی از تعداد  619کانتینر گوشت
منجم��د اعالمی 59 ،کانتینر حاوی  1376تن
گوشت ترخیص شده است.همچنین موجودی
ت��ا تاریخ  23بهمن ح��دود  565کانتینر حاوی
 14,700تن گوشت میباشد که از این تعداد 25
اظهارنامه به تعداد  89کانتینر به وزن 1698تن
در جری��ان انج��ام تش��ریفات گمرکی(مرحله
صن��دوق) میباش��د.بر ای��ن اساس ت��ا تاریخ
مذکور حدود  13هزار تن گوش��ت در محوطه
بندری باقی مانده است .گفتنی است برای 53
کانتینر نیز به وزن  1325از کانتینرهای مذکور
فرایند تنظی��م اظهارنامه متروکه و تحویل آن
به سازم��ان اموال تملیکی انجام ش��ده است.
الزم ب��ه ذکر اس��ت 40 ،کانتینر گوش��ت به
وزن تقریب��ی  1000تن در جری��ان ارزیابی و
انجام تش��ریفات متروکه میباشد.بر اساس این
گزارش ،الزم مسئوالن اداره بندر شهید رجایی
در خص��وص کانتینرهای باقی مانده ش��فاف
سازی الزم را انجام دهند تا مش��خص ش��ود
ک��ه اگر این کانتینرهای ب��رای مدت بیش از
 2م��اه در این محوطه های بندری باقی مانده
آیا فراین��د اعالم به گمرک و صدور اظهارنامه
متروکه برای آنها انجام ش��ده است یا خیر؟به
گزارش تس��نیم ،در صورت متروکه شدن این
کانتینرها ،گوشتهای مربوطه در اختیار سازمان
ام��وال تملیکی ق��رار خواهد گرف��ت و از این
طریق مجددا عرضه انجام ش��ده و کاال وارد
بازار می شود.

از گفته های مدیرعامل شرکت ملی نفت
ایران چنین برداش��ت میشود که ظاهرا
مسئوالن صنعت نفت ایران امید چندانی
ب��ه حضور چین��ی ها در ف��از  11ندارند.
به گ��زارش ف��ارس مس��عود کرباسیان
مدیر عامل ش��رکت ملی نفت ایران روز
چهارش��نبه در مراس��م تودی��ع و معارفه
مدیرعامل جدید شرکت نفت پتروپارس
گف��ت« :در ص��ورت توافق با ش��رکت
چین��ی برای پروژه فاز  11پارس جنوبی،
پتروپ��ارس میتوان��د با هم��کاری این
شرکت پروژه طرح توسعه فاز  11پارس
جنوبی را پی��ش ببرد و افتخاری دیگر را
رقم بزند .این شرکت در پروژههای خود
 80درص��د از توانمندی داخلی و ساخت
داخل بهره برده است».نوع سخن مسعود
کرباسی��ان در م��ورد ش��رکت س��ی ان
پی سی نش��ان میدهد ک��ه ظاهرا ادامه
همکاری با این شرکت در موضوع فاز 11
پارس جنوبی پیچیده شده و از این جمله
چنین استنباط میشود که شاید باید قید
همکاری با این ش��رکت را همانند توتال
فرانس��ه زد.زمانی که قرار داد توسعه فاز
 ۱۱پ��ارس جنوبی ،روی میز قرار گرفت،
کمتر کس��ی فکر میکرد پرونده این فاز
پرحاشیه بسته نش��ود ،آنچه امروز در فاز
 11ش��اهدش هستیم ،تکرار مطابق نعل
به نعل تاریخ اس��ت که برای این فاز در
سالهای نه چندان دور رخ داده است.

