
رضا پدیدار 

رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران   

بــا وجــود آنكه جهان شــاهد ورود به یك 
قرنطینــه دیگــر به دلیل افزایش مــوارد ابتالی 
كشــورهای  از  برخــی  در  كرونــا  ویــروس  بــه 
اروپایــی و آســیایی اســت، نشــانه های قابــل 
توجهی وجود دارد كه ثابت می كند با توجه به 
پیشــی گرفتن تقاضا از عرضه باید به افزایش 

قیمت نفت در سال 2021 امیدوار بود.
از  نفتــی  بــزرگ  از طرفــی شــركت های   
راهبردهــای جدیدی صحبت می كنند كه ناظر 
بــر تغییــر فــاز انــرژی و گــذار بــه انــرژی ســبز 
اســت. آنهــا اعتقاد دارند كــه تقاضای نفت در 
سال جاری و نیز در سال های آتی به سمت و 
سوی انرژی های نو حركت می کند و به تدریج 
ســهم نفــت در اقتصــاد 2021 رو بــه كاهــش 

خواهد گذاشت.
 تقریبــا دو مــاه پیــش زمانــی كــه بــرای 
نخستین بار خبر قطعی كشف واكسن كرونا 
اعالم شــد به فاصله چند ســاعت قیمت نفت 
در هر بشــكه 3  تا 10  دالر افزایش داشــت . 
ایــن افزایش قیمــت با وجود برخــی نگرانی ها 
مبنــی بــر طوالنی شــدن زمان رهایــی كامل از 
ویروس كرونا البته با سرعت كمتری همچنان 
ادامــه دارد. در ایــن بــاره آژانــس بیــن المللــی 
انــرژی نیــز در گــزارش جدیــد خــود اگــر چه از 
میــزان تقاضــا بــرای نفــت در مقایســه گزارش 
قبلی خود بین 200 تا  500 هزار بشكه در روز 
كاســته، تاكید كرده اســت كه در ســال 2021 
تقاضــا به انــدازه اطمینان بخشــی بــاال خواهد 

رفت.
كــه  از مهم تریــن دالیلــی  یكــی   البتــه   
باعــث می شــود اطمینان نســبت بــه صعودی 
بــودن قیمت نفت در ســال جدیــد بطور جدی 
مطــرح باشــد، بــه اوضاع سیاســی و اجتماعی 
در آمریــكا مربوط می شــود. همگــی در جریان 
نتایــج انتخابــات ریاســت جمهــوری در آمریكا 
هســتیم و بــه تبعــات قابــل توجهــی كــه بــرای 
بازار نفت و فرآورده های نفتی به همراه دارد، 
آگاهیــم. اوضــاع سیاســی و اجتماعــی حاكــم 

در آمریــكا نشــانگر آن اســت 
كــه در حقیقــت، تمركز قدرت 
دموكرات هاســت  دســتان  در 
کــه باعــث می شــود تــا تولیــد 
نفــت در آمریــكا حداقــل برای 
افزایــش  آینــده  ســال  چهــار 
آمریــكا  اگرچــه  نكنــد.  پیــدا 
اکنــون تــوان تولید 13 تا 13.5 
میلیون بشــكه نفــت در روز را 

دارد،  بــه دلیل كاهــش قیمت نفت به ویژه در 
شــش ماهه گذشــته، این كشــور بیشــتر از 11 
میلیــون تــا 11.5 میلیــون بشــكه نفــت در روز 

تولید نكرده  است.
 از طرف دیگر، با توجه به امضای مجدد 
معاهده زیست محیطی از سوی دولت جدید 
آمریــكا می تــوان پیش بینــی کــرد كــه قوانیــن 
ســخت گیرانــه نســبت به تولید نفــت همانند 
دوره ریاســت جمهوری باراك اوباما در دستور 
تولیــد  گیــرد و محدودیت هایــی در  قــرار  كار 
داخلــی و نیــز واردات نفــت از شــمال كانــادا 

فراهم شود. 
بر  اســاس آخرین اطالعات منتشر شــده 
به ویــژه از ســوی آژانــس بیــن المللــی انــرژی 
بــرای  مالیــات  رفتــن  بــاال  بــا  كــه  گفــت  بایــد 
تولیدكننــدگان نفــت در آمریكا، عمال شــماری 
از ســرمایه گذاری ها در ایــن بخــش به دلیل به 
صرفه نبودن فعالیت كنار گذاشته خواهد شد. 
همچنیــن بــر اســاس آخرین اخبــار و اطالعات 
منتشرشــده، رئیس جمهــوری منتخــب آمریــكا 
مجــوز پــروژه 9  میلیــارد دالری خــط لولــه كــی 
 اســتون را بــه عنــوان یكــی از اولیــن اقداماتش 
لغو كرد. ابطال مجوز خط لوله كی اســتون در 
فهرســت اقدامــات اجرایــی كــه برای نخســتین 
روز ریاســت جمهوری بایدن برنامه ریزی شــده 
بــود، عملی شــد؛ چراكه پیش تر قــول آن داده 
شــده بــود كه در صــورت پیــروزی دموكرات ها 
ایــن  انتخابــات ریاســت جمهــوری، مجــوز  در 
خط لوله باطل شــود . ســفیر كانادا در آمریكا 
اعــالم كــرده بــود كــه همچنــان بــه ترویــج این 
پروژه ادامه خواهد داد زیرا به نفع برنامه های 

كشــور  دو  هــر  محیط زیســتی 
اســت. ایــن پــروژه كــه نفــت را 
نبراســكا  بــه  كانــادا  آلبرتــای  از 
منتقل می كند، به دلیل مسایل 
پیشــرفت  آمریــكا  در  حقوقــی 
كندی داشته است. همچنین با 
مخالفت فعاالن محیط زیســت 
روبه روســت كــه بــا ضدیــت بــا 
خطــوط لوله جدیــد برای منتقل 
كــردن نفت به پاالیشــگاه ها، بــه دنبال كنترل 

توسعه شیل نفتی كانادا هستند .
 در ایــن زمینــه نخســت وزیر ایالت آلبرتا 
در توئیتــر هشــدارداد ابطــال مجــوز ایــن خــط 
لولــه به حذف مشــاغل، تضعیــف روابط میان 
آمریــكا و كانــادا و تضعیف امنیت ملی آمریكا 
به دنبال افزایش وابستگی به واردات نفت از 
اوپك منجر می شود. در این صورت وابستگی 
واردات نفــت آمریــكا بــه اوپــك وضعــی را بــه 
وجــود مــی آورد کــه میــزان تولیــد اوپــك فراتــر 
از اعــداد و ارقــام در نظــر گرفته شــده باشــد و 
ســطح قیمــت رو به افزایش گــذارد. همچنین 
بــا باالرفتن مالیــات بــرای تولید كنندگان نفت 
در آمریــكا عمــال شــماری از ســرمایه گذاری ها 
نبــودن  بــه صرفــه  بــه دلیــل  ایــن بخــش  در 
فعالیــت كنــار گذاشــته خواهــد شــد. در ایــن 
جدیــد  رئیس جمهــوری  كــه  همان طــور  حــال 
آمریكا وعده داده اســت، پیش بینی می شــود 
تصــدی  از  کوتاهــی  زمــان  در  واشــنگتن  كــه 
رئیس جمهــوری دموكــرات بــر كاخ ســفید بــه 
موافقتنامه اقلیمی پاریس كه باعث می شــود 
آمریــكا محدودیت هــای بیشــتری نســبت بــه 
ســوخت های فســیلی داشته باشــد، بپیوندد.  
در ایــن بــاره الزم بــه توضیح اســت كه یكی از 
اصلی تریــن دالیــل مازاد عرضه قبلی بر تقاضا 
در بازارهــای نفــت به ویــژه در نیــم دهــه اخیــر 
به باال رفتن مضاعف تولید نفت شیل آمریكا 
مربوط می شود. به این ترتیب، طبیعی خواهد 
بود كه با افزایش ســخت گیری ها به تولید در 
آمریــكا و پاییــن آمــدن تولیــد نفــت شــیل كــه 
بــدان اشــاره رفــت، قیمت همچنــان تمایل به 

افزایــش داشــته باشــد، بــه طریقی كه ســطح 
قیمت هــا مــی تواند بین 60 تــا 65 دالر در هر 

بشكه در نوسان باشد.
 البتــه پــس از برگــزاری نشســت وزارتــی 
اعضــای اوپــك پــالس در ژانویــه گذشــته و بــه 
توافــق نرســیدن اعضــاء بــرای توقــف افزایــش 
بــه طــور  ، عربســتان تصمیــم گرفــت  تولیــد 
یك جانبــه یــك میلیــون بشــكه نفــت در روز 
از تولیــدات خــود بكاهــد و این تصمیم  ســبب 
شــد تا برای نخســتین بار از ماه مارس 2020  
)اســفند 1398( قیمــت نفــت در هــر بشــكه 
بــه باالتــر از 50 دالر افزایــش پیــدا كنــد. ایــن 
موضــوع به خوبی نشــان دهنده نقش اعضای 
اوپــك پــالس در تعییــن قیمت نفت به شــمار 
می آیــد؛  هــر چنــد كــه نباید فرامــوش كرد كه 
بــا كاهــش تولیــد نفت شــیل آمریــكا، مجددا 
مصرف كننــدگان نفت با اشــتیاق بیشــتری به 
ســوی تولیدكننــدگان حاضــر در بلــوك اوپــك 
بــه نظــر نگارنــده  پــالس تمایــل پیــدا كننــد. 
ایــن موضــوع می توانــد قــدرت تعیین كنندگــی 
قیمــت از ســوی اوپــك پــالس را افزایش دهد 
و جهت دهــی بــازار به ســمت و ســوی افزایش 
قیمــت نفــت گام بردارد. رشــد اقتصــادی یكی 
از مهمترین عوامل باالبردن قدرت خرید نفت 
از سوی كشورهای مصرف كننده آسیایی و در 
راس آنهــا چین و هندوســتان اســت. بنابراین 
آســیا  بازارهــای  در  كــه  می شــود  پیش بینــی 
به ویــژه در كــره جنوبــی، ژاپــن و ســپس هنــد 
تقاضــا بــرای نفــت افزایــش پیــدا كنــد و رونــد 

مصرف انرژی رو به رشد باشد.
و  پیش گفتــه  نــکات  اینكــه  آخــر  كالم 
نشــانه های اشاره شــده حاكی از آن اســت كه 
بــا وجــود نگرانی هــای مربــوط بــه مــوج ســوم 
بازگشــت قرنطینه هــای سراســری در جهــان، 
احتمــال صعودی بــودن قیمت نفت به مراتب 
بیشــتر از كاهشــی بــودن آن در ســال 2021 
اســت و همانگونــه كــه اشــاره شــد قیمــت در 
شــش ماهــه اول ســال در محــدوده 55  دالر 
و در شــش ماهه دوم ســال خود را به مرز 60 

دالر و یا بیشتر خواهد رساند.
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هوالرزاق

با كاهش تولید نفت شیل آمریكا، مجددا مصرف كنندگان نفت با اشتیاق بیشتری به سوی تولیدكنندگان 
حاضر در بلوك اوپك پالس تمایل پیدا كنند که این موضوع می تواند قدرت تعیین كنندگی قیمت از سوی 

اوپك پالس را افزایش دهد
در سایت روزنامه بخوانید:

 انتخاب بنگاه اقتصادی تحت مدیریت شما را به عنوان

5 شرکت برتر از نظر رشد سریع )در زمینه تغییر رتبه 
فروش طی چهار سال اخیر در میان فهرست صد شرکت 

دوم برتر ایران(
 در بیست وسومین همایش رتبه بندی  IMI 100 را تبریک عرض می کنیم 

 وامیدواریم در آغاز سده شمسی جدید شاهد موفقیت های روز افزون

شما عزیزان باشیم .

                                                                       
روزنامه عصراقتصاد آلومینای ایران 

صبا فوالد خلیج فارس بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری

فوالد تاراز چهار محال 

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 

سرمایه گذاری و توسعه گل گهر 

مدیران عامل و اعضای محترم هیئت مدیره شرکت های

اعتراض مدیران 
روزنامه های غیردولتی 

به مصوبه دولت 
درباره آگهی های 
مناقصه و مزایده

مدیــران  انجمــن 
غیردولتــی  روزنامه هــای 
در اعتــراض بــه مصوبــه 
آگهــی   انتشــار  حــذف 
عمومــی  معامــات 
در  مزایــده(  و  )مناقصــه 
روزنامه ها که در ماده 14 
»آیین نامه نحوه فعالیت 
دســتگاههای اجرایــی در 

ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت« به تصویب هیات 
وزیران رسیده است، بیانیه ای صادر کرد.

متــن بیانیــه انجمــن صنفــی مدیــران روزنامه هــای 
غیردولتی به این شرح است: 

ویــژه  بــه  کشــور  مطبوعــات  کــه  شــرایطی  در 
روزنامه هــای بخش خصوصی به لحاظ اقتصادی )از باب 
افزایــش شــدید هزینه هــا و کاهش چشــمگیر درآمدها( 
در شــرایط بســیار ســخت و دشــواری قرار دارند و شاهد 
انتشــار اخبــار تعطیلــی و توقــف فعالیــت آنهــا یکی پس 
از دیگری هستیم، متاسفانه مصوبه اخیر هیات محترم 
وزیــران بــا عنوان نحــوه فعالیت دســتگاه های اجرایی در 
سامانه ستاد  به شماره 136159/ت55289هـ در تاریخ 
1399/11/25 ضربــه مهلکــی بــر بدنه جامعــه مطبوعاتی 
بــود و تشــدید رونــد تعطیلــی بســیاری از روزنامه هــا و 
بیــکاری  و  ارکان دموکراســی  ایــن  از  مــردم  محرومیــت 

فعاالن شاغل در این رسانه ها را در پی خواهد داشت.
در مــاده 14 ایــن مصوبه، با تکیه بر ماده 50 قانون 
احکام دایمی برنامه های توســعه، مبنی بر انجام فرایند 
برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و برخالف ظاهر 
اســتناد بــه مــاده 13 قانــون برگــزاری مناقصــات که خود 
اجبار و الزام به انتشــار 2 تا 3 نوبت آگهی مناقصات را 
در روزنامه های کثیراالنتشــار تاکید می نماید )و هدف از 
آن ثبت اطالعات مهم معامالت عمومی کشور در حافظه 
مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دســت درازی به 
محتــوای آن می باشــد(؛ فراخوان مناقصــات را به صورت 
الکترونیکــی مکفــی دانســته و انتشــار آگهــی کاغــذی )یا 
روزنامــه ای( را بــا اســتفاده از کلمــه »خــودداری« منــع 

نموده است.
شــعار  بــا  چــه  اگــر  مصوبــه  ایــن  کــه  در صورتــی 
صرفه جویــی و کاهــش هزینه هــای دولتی تصویب شــده 
اســت امــا در عمــل تهدیــد و مــرگ شــفافیت و در نهایت 
افزایــش هزینه هــای حاکمیــت بــا فراهــم شــدن امــکان 
اســتفاده از تغییر محتوای فراخوان های رســمی به طرق 
غیررسمی و در نتیجه تضعیف اعتماد عمومی جامعه را 

در پی خواهد داشت.
مطابق اصل 58 قانون اساسی کشور قانون گذاری 
و وضــع قواعــد کلــی و عام الشــمول بــرای تنظیــم روابــط 
اجتماعــی در صالحیــت انحصــاری قــوه مقننــه اســت و 
مطابــق اصــل 85 و 138 قانــون اساســی امــکان عملــی 
شــبه تقنینی مبنــی بــر تصمیمــات عــام و نوعــی و کلــی 
بــرای مقامــات و نهادهایــی غیــر از قــوه مقننــه در مقــام 
قاعده سازی پذیرفته شده است، ولی تصریح شده است 
که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف 
باشــد. در غیر این صورت قابل ملغی االثر شــدن )توسط 
رییــس مجلــس( یــا ابطال شــدن )توســط دیــوان عدالت 

اداری( است.
لذا قوه مجریه یا دیگر نهاد  ها نمی توانند به استناد 
صالحیــت شــبه تقنینی خــود، قوانیــن مصــوب پارلمــان 
را تغییــر دهنــد یــا نســخ و ابطــال نمایــد و هــم چنیــن 
نمی توانند در موارد خأل قانونی، به جانشینی قوه مقننه 

به وضع مقررات بپردازند.
امــا در مصوبــه مــورد اشــاره ایــرادات زیر مشــاهده 

می شود:
اوالً : مخالف صریح بند ب ماده 13 قانون برگزاری 
مناقصــات کــه مصوب مجلس شــورای اســالمی و مجمع 

تشخیص مصلحت نظام  است، می باشد.
ادامه در صفحه 4

کلیات اصالحیه 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ 

تصویب شد
روز  کــه   1400 بودجــه  الیحــه  اصاحیــه  کلیــات 
گذشــته در دســتور کار جلســه علنــی بــود بــه تصویــب 

نمایندگان مجلس شورای اسامی رسید.
در ابتدای این نشســت احمــد امیرآبادی فراهانی، 
اســالمی،نامه  شــورای  مجلــس  رئیســه  هیــات  عضــو 
رئیس جمهوری را قرائت کرد که در آن به اســتناد اصل 
126 قانــون اساســی اصالحیه الیحه بودجه ســال 1400 

کل کشور را تقدیم مجلس شده بود.
پــس از اظهــارات نماینــدگان مخالــف و موافــق و 
صحبت های محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه 
و بودجــه، کلیــات اصالحیــه الیحــه بودجــه 1400 به رای 
مجلــس گذاشــته شــد که نهایت بــا 211 رای موافق، 28 
رای مخالــف و 6رای ممتنــع از مجمــوع 252 نماینــده 

حاضر به تصویب مجلس رسید.
پیــش از ایــن در جلســه علنــی 14 بهمــن مجلــس 
شــورای اســالمی، نماینــدگان بــا کلیــات الیحــه بودجــه 
١4٠٠ کــه بــه تصویب کمیســیون تلفیــق بودجه مجلس 
رســیده بــود، مخالفــت کــرده بودنــد و بر همین اســاس 
روز گذشــته دولت اصالحیه الیحه بودجه را به مجلس 

تقدیم کرد.
رئیــس  ایــن جلســه  در  ایســنا  گــزارش  براســاس 
ســازمان برنامــه و بودجــه کــه به عنــوان نماینــده دولت 
در جلســه علنــی حضــور داشــت خطــاب بــه نماینــدگان 
بــا تاکیــد بــر اینکــه کراهتــی از بابــت بازگشــت الیحــه 
بودجه به دولت وجود داشــته اســت، گفت: با این حال 
اصالحیــه بودجــه آثــار مثبتــی دارد کــه باعــث می شــود 
دولت و مجلس شورای اسالمی با همدلی و قوت سال 

1400 آغاز کنند.
محمدباقر نوبخت در ادامه اظهار کرد: حداقل 15 
مــورد اصالحــات مدنظــر نماینــدگان در اصالحیه بودجه 
انجــام شــده اســت؛ همچنین بــا توجه بــه اینکه نظرات 
مقــام معظــم رهبری بعد از تقدیــم الیحه بودجه واصل 
شــده بــود، مــا در اصالحیــه فرصــت کافــی داشــتیم کــه 
منویات ایشــان را در راستای کاهش منابعی که نسبت 
به مابه التفاوت باالی 20 درصد وجود دارد، اعمال کنیم 
کــه در ایــن راســتا 40 هزار میلیارد تومــان از این محل، 
ســقف منابــع الیحــه تقلیــل پیــدا کــرد. همزمان ایشــان 
نظــری داشــتند که تقویــت بنیه دفاعــی، اعتبارات طرح 
احداث فاضالب شــهر اهواز و شــرکت های دانش بنیان 
در سقف جداول و الیحه بودجه قرار گیرد و از صندوق 
توســعه ملی برداشــت نشــود که ما این را اجرا کردیم و 

همه آن با کاهش هزینه همراه بود.
معــاون رئیــس جمهــوری یادآور شــد: مــا 53 هزار 
میلیارد تومان مصارف را برای این موارد افزایش دادیم 
ولــی 40 هــزار میلیــارد تومــان صرفــه جویــی در ســایر 
هزینه هــا انجــام شــد؛ در اصالحیــه قبلی هــم 53 هزار 
میلیــارد تومــان را می خواســتیم از اوراق تامین کنیم اما 
نظر نمایندگان این بود که اوراق را به حداقل برسانیم؛ 
بنابرایــن نــه تنهــا 53 هــزار میلیــارد تومان را به ســمت 
اوراق نبردیــم بلکــه حداقــل 35 هــزار میلیــارد تومان از 
حجــم فــروش اوراق را تقلیــل دادیــم. همچنیــن حداقل 
49 هزار میلیارد تومان مالیات، گمرک و سایر درآمدها 
افزایــش پیــدا کــرد. مــا نــه تنهــا مقــدار فــروش نفــت را 
افزایش ندادیم و اوراق را تقلیل دادیم و منابع درآمدی 
را افزایــش دادیم، بلکه 34 هزار میلیارد تومان کســری 
تــراز عملیاتــی در ایــن صرفه جویــی انجــام شــده اســت، 
بنابراین هر آنچه مجلس شــورای اســالمی نظر داشــت 

در راستای تامین آن پیش رفتیم.
نوبخــت خاطــر نشــان کــرد: همچنین بــرای این که 
تکانــه ای بــه بــازار کاال و قیمت ها وارد نکنیم توافق شــد 
کــه در شــش مــاه اول ســال آینــده ارز ترجیحی را حفظ 
کنیم و بعد ظرف شش ماه به گونه ای بسترها را آماده 
کنیم که اگر اقدامی به حذف آن شــد تکانه جدیدی به 

بازار کاال و سطح عمومی قیمت ها وارد نشود. 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اضافــه کــرد: این 
اصالحیه برکت دیگری هم داشت رهبری در یک جلسه 
با حضور اعضای شورای عالی اقتصاد بیان کردند که یک 
نظــام تامیــن اجتماعــی را طراحی کنید که خوشــبختانه 
منابع مالی این نظام جامع و فراگیر را دیدیم. همچنین 
همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های 

علوم با علوم پزشکی در این اصالحیه دیده شد.

در سایت روزنامه بخوانید:


