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یک میلیون بشکه نفت 
ایران پشت کانال سوئز

موسســهرهیابینفتکشهاطیتوئیتینوشــت،
یــکمیلیــونبشــکهنفتخامایرانازدریایســرخدر

حالنزدیکشدنبهکانالسوئزاست.
بــه گــزارش فــارس، تنکر ترکــرز، موسســه رهیابی 
نفتکش ها طی توئیتی نوشت، یک میلیون بشکه نفت 
خام ایران از دریای سرخ در حال نزدیک شدن به کانال 

سوئز است.
این محموله بخشی از یک ناوگان بزرگ نفتکش هاست 

به مقصد بندر بانیاس سوریه حرکت می کنند.
نخســتین محموله حدود 3 روز دیگر به مقصد می رسد 

اما این به میزان ترافیک و شلوغی بستگی دارد.
هفته گذشته کانال سوئز به علت به گل نشستن 
یک کشتی غول پیکر در کانال سوئز به مدت حدود یک 
هفتــه مســدود شــد که ایــن ترافیک شــدیدی در ورودی 
این کانال ایجاد کرد اما اکنون گفته می شود وضع این 

کانال به حالت معمول درآمده است.

خبـــــــــــــــــر

 ۱۳۹۹ ســال رئیسجمهــوری اول معــاون
راســالبســیارســختیبرایکشــوردانســتاما
اطمیناندادکهســال۱۴۰۰ســالکاســتهشدن
ازمشــکالت،فشــارهاوتنگناهــاخواهــدبــود.
جهانگیــریهمچنیــنخبــردادکــهبــااقدامــات
دولت،واکســنکروناتاپایانتابســتانبهوفور

دراختیارمردمقرارخواهدگرفت.
اســحاق جهانگیــری کــه صبــح شــنبه بــرای 
سفری یک روزه وارد مشهد شده بود در نشست 
ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی افزود: در 
تبیین این ســختی همین بس که کشــور در سال 
۱3۹۰ بــه میــزان ۱۰۰ میلیــارد دالر درآمــد نفتــی 
داشت اما در سال ۱3۹۹ این میزان به حدود ۱۰ 
میلیــارد دالر رســید کــه کمتر از پنــج میلیارد دالر 

آن نصیب دولت شد. 
وی اقتصــاد ایــران را جــزو ۲۰ اقتصــاد بزرگ 
جهــان بــر اســاس حجــم تولیــد ناخالــص داخلــی 
توصیــف و بیــان کــرد: بخاطــر مشــکالتی که برای 
مــردم ایجــاد شــده عذرخواهیــم زیــرا مشــکالت 
اقتصــادی و صــف مــرغ قابل دفاع نیســت اما در 
پایان فعالیت دولت طوری عمل خواهیم کرد که 
از تحریمها عبور کرده باشــیم و واکســن کرونا به 

وفور در اختیار مردم قرار گرفته باشد. 

 الزمهتوسعهملی،استفاده

ازفرصتهااست
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه نشســت 
ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: الزمه 
توسعه ملی کشور استفاده از فرصتهای اقتصادی، 
سیاســی و بین المللی اســت و هنر مدیران دلسوز 

نیز استفاده از این فرصتها برای ایران است.
وی افــزود: آمریــکا کــه خود اعتــراف کرد در 
سیاست فشار حداکثری و تحریمها به کشورمان 
شکســت خورده، ظرف ســالهای اخیــر تحریمهای 

مختلفی را اجرا کرد.
بــرای  ابتــدا  البتــه  داد:  ادامــه  جهانگیــری 
تحریمها ســقف مشــخص کردند که مثال تا فالن 
مقــدار می توانید نفت بفروشــید امــا در آن زمان 
برخی کشورهای دوست نظیر چین و هند حاضر 
نبودنــد بیشــتر از آن مقــدار از ما نفت بخرند لذا 

فهمیدیم باید گلوگاههای تحریم را بشناسیم. 
وی گفــت: هرچند مذاکرات به خوبی انجام 
شد و توافقهایی به دست آمد اما به نقض دائم 
تحریمهــا امیــد نداشــتیم لــذا پروژه هــای اقتصــاد 
مقاومتــی را تعریــف کردیــم و خــدا را شــاکریم 

بــا صبــوری ملــت و تدابیــر رهبــر معظــم انقــالب 
اسالمی فشارها را پشت سر گذاشتیم. 

معــاون اول رئیس جمهــوری »ســتاره خلیــج 
فــارس« را از مهمتریــن طرحهای اقتصاد مقاومتی 
ذکــر و بیــان کــرد: بــا وجــود تحریمهــای ظالمانــه 
توانســتیم بــه موفقیتهــای خوبــی در حــوزه نفت و 
گاز دست یابیم.  وی افزود: کشور قطر سال ۱3۹۹ 
حــدود دو و نیــم برابــر ایران از میدان گازی مشــترک 
پارس جنوبی گاز برداشت می کرد اما اکنون با افتتاح 
همین طرحها کشــورمان بیشــتر از قطر و به میزان 
۶۰۰ میلیون مترمکعب برداشت گاز دارد حال آنکه 
قطر در سقف ۵۵۰ میلیون مترمکعب مانده است. 
جهانگیــری ادامــه داد: پیشــتر زمــان مــورد 
نیــاز بــرای صــدور مجــور شــروع یــک فعالیت ۷۲ 
روز بــود امــا هم اینک اعالم این زمان به ســه روز 
کاهش یافته است لذا باید در راستای همینگونه 

اقدامات حرکت کرد.

انتقادازمصوبهمجلس

وی در ادامــه بــه طــرح انتقــال آب از دریــای 
عمــان و خلیــج فــارس بــه خراســان رضــوی نیــز 
پرداخــت و گفــت: بــا ایــن قیمــت آب، صنعــت 
می تواند فعالیت کند، چرا برخی گمان دارند آب 
کشــور اینقدر بی ارزش اســت و نسبت به قیمت 
تمام شده انتقال آب از خلیج فارس موضع گیری 

می شود. 
از  همچنیــن  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
مصوبه مجلس شــورای اســالمی در مورد مناطق 
آزاد اقتصــادی انتقــاد کــرد و اظهــار کــرد: دولــت 
بــرای رفع مشــکل مــردم در قالب لوایــح جداگانه 
پیشــنهاد ارتقــای مناطــق آزاد اقتصــادی »زابــل، 
جاسک، مریوان، مهران، سرخس و دوغارون« را 
به مجلس ارائه کرد اما نمایندگان مجلس هفت 
منطقــه آزاد را بــه آنهــا اضافــه کــرده و همه را در 

یک مصوبه به تصویب رساندند. 
جهانگیــری گفــت: شــورای نگهیــان نیــز بــه 
دلیــل بــار بودجــه ای بــا آن مخالفــت کــرد. ما نیز 
بــا وجــود بــار بودجه موافــق رفع مشــکالت مردم 

بودیــم امــا ایــن مســاله مربــوط بــه دولــت اســت 
زیــرا در کار هــم دخالــت می کنید. بایــد به قانون 
و  بــه عنــوان میثــاق ملــی عمــل شــود  اساســی 

دستگاهها وارد فعالیت یکدیگر نشوند. 
وی همچنیــن بــا گرامیداشــت ۱۲ فروردیــن 
»روز جمهــوری اســالمی«  تصریــح کــرد: ملــت 
ایــران در قالــب ایــن رفرانــدوم بــه خواســته های 
تاریخی ۱۰۰ ســال گذشــته که اســتقالل، آزادی و 

حق تعیین سرنوشت بود دست یافت.
معــاون اول رئیس جمهــوری ادامــه داد: این 
رفرانــدوم بــا دوراندیشــی امــام خمینــی )ره( در 
روزهــای پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی انجام 
شــد، اقدامی که به این ســرعت در سایر انقالبها 
انقــالب  افتخــارات  از  ایــن  و  نداشــت  ســابقه 
اســالمی اســت لــذا امیدواریــم بتوانیــم آرمانهــای 

این رفراندوم را محقق کنیم. 

خراسانرضویظرفیتهای
عظیمبرایتوسعهدارد

جهانگیــری در بخــش دیگری از ســخنانش 
رضــوی  خراســان  مقاومتــی  اقتصــاد  ســتاد  در 
گفــت: این اســتان دارای ظرفیتهــای عظیم برای 
توســعه اســت لذا باید با اســتفاده از اختیارات 
اقتصاد مقاومتی مشــکالت پیش روی خراســان 
و  اقتصــادی  مختلــف  بخشــهای  در  رضــوی 

ســرمایه گذاری رفع شوند. 
انــد  داده  گــزارش  کــه  آنطــور  افــزود:  وی 
دو  مــدت  ظــرف  کامیــون  دســتگاه  یــک  ظاهــرا 
هفتــه بــار خــود را بــه مــرز دوغــارون می رســاند 
امــا همیــن کامیــون تــا 3۰ روز در مــرز معطــل 
می شــود لــذا بایــد اســتاندار خراســان رضــوی از 
اختیــارات خــود بــرای رفع این مشــکل اســتفاده 
اقتصــادی  اختیــارات ســتاد  بــه  اتــکا  بــا  و  کنــد 

مقاومتی وارد عمل شــود. 
معــاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: باید 
بــا مجموعــه  سیاســتها از تولیــد پشــتیبانی کــرد 
و فضــای فرهنگــی را برای فعالیتهــای بنگاههای 

اقتصادی مناســب و همراه کرد.

رئیــسدفتــررئیسجمهوریتاکیــدکردکه
برخــیازافــرادکــهامروزحرفهایپوپولیســتی
وانتخاباتــیمیزننــد،طــی۸،۴و۱۲ســالقبل
کاندیــدبودهانــدوهمینحرفهــاراهمزدهاند
امــامــردمپسشــانزدهانــد؛چــراکــهبــهایــن

حرفهایبیپایهواساستوجهنمیکنند.
بــا خبرنــگار  محمــود واعظــی در گفت وگــو 
ایلنــا، درباره برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری 
۱۴۰۰ و دیــدگاه برخــی از جریان ها مبنی بر اینکه 
حضــور حداقلــی و بعضاً 3۰ درصدی مردم را پای 
صندوق هــای رای مطــرح می کنند، گفــت: افرادی 
کــه چنیــن حرف هایــی می زننــد پایــگاه اجتماعــی 
ندارند و برایشان هم انتخابات مهم نیست. این 
اشــخاص معنــی انتخابــات را نمی داننــد و درک 
نکرده انــد که برگزاری انتخابات با مشــارکت باال، 
به انسجام و وحدت بیشتر در کشور می انجامد.
رئیــس دفتــر رئیس جمهوری با بیــان این که 
پیام هــای  رای  صندوق هــای  پــای  مــردم  حضــور 
متفاوتی در داخل و خارج از کشــور دارد، عنوان 
کــرد: مشــارکت بــاال در انتخابــات ایــن پیــام را به 
خارج از کشــور ارســال می کند که ما دارای قدرت 
هستیم و شما نمی توانید هر برنامه  و طرحی که 

بــرای ما در نظــر گرفته اید را اجرایی کنید؛ چراکه 
با مردم روبه رو هستید.

وی تاکید کرد: این که عده ای راضی هستند 
3۰ درصــد از مــردم پــای صندوق هــای رای بیاینــد 
عالمــت بســیار غلطــی اســت که برخــی در داخل 
می خواهنــد بگوینــد یک انتخاباتی بــا یک اقلیتی 
انتخــاب  را  خودشــان  نماینــده  و  شــده  برگــزار 
کرده اند، به خارج از کشــور هم نشــان می دهند 

با ۷۰ درصد مردم هیچ ارتباطی ندارند.
واعظــی با بیان  این که معموالً یک انتخابات 
برگــزار  مــردم  درصــدی   ۵۰ حضــور  بــا  نرمــال 
 ۱۰۰ بگویــم  نمی خواهــم  کــرد:  اظهــار  می شــود، 
درصــد مــردم پــای صندوق هــای رای می آینــد؛ در 
هیــچ کجــای دنیــا چنیــن اتفاقــی رخ نمی دهــد. 
معموالً در ســایر کشــورها ۵۰، ۶۰ و یا ۷۰ درصد 
مــردم پــای صندوق هــای رای می آینــد و هیچ کجا 
حضــور صــد درصدی مــردم پــای صندوق های رای 

اتفاق نمی افتد.
وی افزود: اقلیت ها بدانند نظر مقام معظم 
بــوده  بــر مشــارکت حداکثــری  رهبــری همیشــه 
اســت، آن چیــزی هــم که دولــت دنبــال می کند، 
یــک مشــارکت حداکثــری اســت تا به دنیا نشــان 

دهــد کــه مردم همه با هم هســتند و سرنوشــت 
کشورشان برایشان مهم است.

رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری دربــاره این که 
عــده ای امــروز مطــرح می کننــد اگــر مــردم رغبتی 
بــه  ندارنــد  رای  پــای صندوق هــای  بــرای حضــور 
عملکــرد دولــت باز می گــردد و آنچــه کــه رخ داده 
تقصیــر دولــت اســت و به نوعی تــوپ را در زمین 
دولــت انداخته انــد، گفــت: بحثــی که امــروز باب 
شــده و عــده ای می گوینــد که دولت مقصر اســت 
کار اشــتباهی اســت، چرا که ما درگیر یک جنگ 
اقتصــادی هســتیم کــه همــه دنیــا بــه آن اعتقــاد 
دارنــد و مقام معظم رهبری بارها نســبت به این 

نکته تذکر داده اند.
چنیــن  کــردن  مطــرح  این کــه  بیــان  بــا  وی 
مباحثی در واقع تطهیر آمریکا است، اظهار کرد: 
طی ســه ســال گذشــته بــا فشــاری که آمریــکا بر 
مردم آورده روزهای سختی را پشت سر گذراندیم 
و کســانی کــه ایــن امــر را نادیــده می گیرنــد، کار 
خطرناکــی را شــروع کرده انــد؛ چراکــه مــردم بــه 
خوبی می دانند مشــکل از کجاســت و چه جنگی 

در کشور وجود دارد.
واعظی یادآور شد: مگر ما یک جنگ هشت 

ســاله با عراق نداشــتیم؟ آن زمان هم مردم پای 
صندوق های رای آمدند، مگر آن زمان وضع شــان 
خیلــی بهتــر از حــاال بــود؟ معتقــدم ادامــه ایــن 

بحث های سیاسی به نفع کشور نیست.
می گوینــد  امــروز  عــده ای  داد:  ادامــه  وی 
گوشــت نیســت و مردم در صف می آیند، کسانی 
بیاینــد  می کننــد،  مطــرح  را  چیــزی  چنیــن  کــه 
مقایســه کنند توزیع گوشــت قرمز در ماه اسفند 
و فروردیــن نســبت بــه ماه هــای قبــل آیــا کمتــر 
شــده اســت یا بیشــتر؟ ســوال اینجاســت افرادی 
کــه این حرف ها را مطــرح می کنند چگونه زندگی 
می کنند؟ باید بگویم افرادی که چنین حرف هایی 
را می زننــد فقط کار پوپولیســتی انجــام می دهند 

که برای انتخابات ۱۴۰۰ است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: 
برخــی از افــراد که امروز حرف های پوپولیســتی و 
انتخاباتــی می زننــد، طــی  ۴، ۸ و ۱۲ ســال قبــل 
کاندیــد بوده انــد و همیــن حرف هــا را هــم زده اند 
اما مردم پس شــان زده اند چرا که به عاقبت این 

حرف های بی پایه و اساس توجه نمی کنند.
وی تاکیــد کــرد: جالــب اســت برخــی از ایــن 
تــازه  انــگار  کــه  افــراد  طــوری صحبــت می کننــد 

مــردم  کــه  ندارنــد  خبــر  و  شــده اند  ایــران  وارد 
می داننــد، در ۴۰ ســال گذشــته همــه این هــا در 
تمــام تصمیم گیری هــا بوده انــد و مســئولیت های 
مــردم  هــم  بــاز  اتفاقــا  و  داشــته اند  مختلفــی 
می دانند در زمانی که مسئولیت بر عهده ایشان 

بوده چگونه عمل کرده اند و موفق نبوده اند.
واعظــی گفــت: معتقدم امــروز مطرح کردن 
حرف هــای انتخاباتــی کــه پایــه و اســاس درســتی 
ندارد، صحیح نیست.  باید همه دست به دست 
هــم دهیــم تــا تحریم هــا را برداریــم و بــه خــارج 
از کشــور ایــن پیــام را بدهیــم کــه مــردم در کنــار 
هــم هســتند و نشــان دهیــم کســانی کــه فشــار 
بــر مــردم وارد کرده انــد، شکســت  حداکثــری را 

خورده اند و تحریم شان به جایی نرسیده است.
وی گفــت: انشــاهللا بــا حضــور مــردم پــای 
صندوق هــای رای گرفتاری هایــی کــه برایشــان از 
فشارها و تحریم ها به وجود آمده خنثی می شود 
و همــه توطئه هایــی کــه در منطقــه علیــه کشــور 
مــا صــورت گرفتــه از بیــن مــی رود. اعتقــاد دارم 
آینــده روشــنی پیــش رو داریــم و در ســال جدیــد 
فضای بهتری را همراه با رفاه و سالمتی خواهیم 

داشت.

بهگفتهرئیسکمیسیونفناوریاطالعات
وارتباطــات،ســالگذشــتهبــاافزایــشضریــب
بــرای مــردم میــان در فــاوا از اســتفاده نفــوذ
کارهــایروزمــرهوهــمدرمیانتجاربرایانجام
انــواعفعالیتهایتجارینقطهعطفیدرحوزه
فنــاوریاطالعــاتوارتباطــاتبهحســابمیآید
وتحقــقشــعارســالجدیــدهــمدرگــرویآن
اســتکهبخشدولتیعزمخودرابرایتعامل
و کنــد بــابخــشخصوصــیجــزم صددرصــدی

بیجهتبهتولیدقانونیجدیداقدامنکند.
مرکــز  گــزارش  طبــق  ایســنا،  گــزارش  بــه 
پژوهش هــای مجلــس بــا عنــوان »تأثیــر شــیوع 
و  اطالعــات  فنــاوری  بخــش  بــر  کرونــا  ویــروس 
ارتباطات«، با شــیوع ویروس کرونا از اســفندماه 
سال ۱3۹۸ و تشدید بیماری کووید-۱۹ از ابتدای 
فنــاوری  حــوزه  کســب وکارهای   ،۱3۹۹ ســال 
اطالعــات بســته بــه مــدل کسب وکارشــان وضــع 

متفاوتی را تجربه می کنند.
کسب وکارهای نوپایی که بیشتر به کاهش 
تماس فیزیکی کمک می کنند، با افزایش فروش 
و رشد بازار مواجه شده اند و کسب وکارهایی که 
فعالیت هــای دارای تماس فیزیکی را ســاماندهی 
می کننــد بــه نســبت وابستگی شــان بــه فعالیــت 

فیزیکی با کاهش فروش مواجه شده اند.
مثــالً کســب وکارهای نوپــای فعــال در زمینه 
دورکاری و برگزاری جلســات و کالس های آنالین 

افزایــش ۵۰ تــا ۴۰۰ درصدی تراکنش و فروش و 
برعکــس، شــرکت های تســهیل کننده رویدادها و 
مجامــع و جلســات حضــوری کاهــش ۷۵ تــا ۱۰۰ 

درصدی تراکنش های خود را گزارش کرده اند.
ثباتقوانینوشفافیتستون

پشتیبانیومانعزداییازتولیداست
نفــوذ  افزایــش  باوجــود   ۱3۹۹ ســال  در 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، تعــدد قوانیــن و 
مقــررات ایــن حــوزه بــه گفتــه محمدرضــا طالیی، 
رئیــس کمیســیون فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
اتــاق ایــران منجــر بــه ایجــاد مشــکالت فراوانــی 
بــرای فعــاالن این حوزه شــد. بر اســاس اطالعات 
فدراســیون فنــاوری اطالعــات و ارتباطات، طالیی 
بــا آغاز ســال جدیــد و نامگــذاری آن تحت عنوان 
»تولیــد، پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا« از ســوی 
مقــام معظــم رهبــری، ثبــات قوانیــن و مقررات و 
شــفافیت را دو مولفــه مهمــی عنــوان می کنــد که 
باید مورد توجه تصمیم گیران قرار گیرد که نقش 
مهمــی هــم در تامیــن امنیــت ســرمایه گذاری ایفا 

می کند.
بــه اعتقــاد او، در طــول چندســال گذشــته 
شعارهایی که برای سال جدید انتخاب می شده، 
حــول محــور تولیــد و اقتصــاد اســت که نشــان از 
درک درســت مقــام معظــم رهبری از شــرایط روز 
دارد و نیازمند این اســت که ســه قوا، با همکاری 

یکدیگــر موانــع و مشــکالت تولیــد را حــل کننــد؛ 
ایــن امــر هــم محقــق نمی شــود مگــر بــا همراهی 

بخش خصوصی و فهم دقیق نیازهای تولید.
بخشدولتیبیجهتاقدامبه

تولیدقانونیجدیدنکند
طالیی اظهار کرد: تحقق اهداف گفته شــده 
کــه بــا توجه به شــعار ســال هم نقــش مهمی در 
گــروی  فــاوا دارد، در  رونــق فعالیت هــای حــوزه 
آن اســت کــه بخــش دولتــی عــزم خــود را بــرای 
تعامــل صددرصــدی با بخــش خصوصی جزم کند 
و بی جهــت اقــدام بــه تولیــد قانونی جدیــد نکند. 
ضروری است مسووالنی در راس امور قرار گیرند 
کــه در کنــار فعــاالن بخش خصوصی، نقشــه راه 

توسعه اقتصادی کشور را رقم زنند.
کــه گذشــت نقطــه  کــرد: ســالی  بیــان  وی 
عطفــی در حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
به حســاب می آید، زیرا در این ســال ضریب نفوذ 
اســتفاده از فــاوا هم در میــان مردم برای کارهای 
روزمــره و هــم در میــان تجــار و بازرگانــان بــرای 
انجــام انــواع فعالیت هــای تجــاری در مقایســه با 

سال ۱3۹۸ بسیار افزایش پیدا کرد.
و  اطالعــات  فنــاوری  کمیســیون  رئیــس 
و  قوانیــن  حــوزه  در  امــا  داد:  ادامــه  ارتباطــات 
مقــررات، متأســفانه بــه دلیــل همــکاری نکــردن 
دولــت، بخــش خصوصــی نتوانســت از فرصتــی 

کــه به واســطه جهــش نــرخ ارز بــه وجــود آمــد به 
نحــو مطلوبــی اســتفاده کند و به شــیوه کارآمدی 
در بازارهــای بین المللــی کاالهــا و خدمات خود را 

عرضه کند.
طالیــی تصریــح  کــرد: بــرای نمونــه در همیــن 
حــوزه به رغــم اینکــه برخــی از شــرکت ها، مجــوز 
فعالیت استخراج رمزارز از وزارت صنعت داشتند، 
امــا به دلیل ناهماهنگی هــای پیش آمده میان این 
وزارتخانه و بانک مرکزی، امروز شاهد آن هستیم 
کــه فعــاالن ایــن حــوزه دچــار مشــکالتی فراوانــی 
شــده اند. بــدون توجــه به این موضــوع که فعالیت 
در حــوزه رمزارزهــا تــا چه انــدازه می توانــد ارزآوری 

قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.

نمایشگاهمجازیامکانعبوراز
محدودیتهایکروناوتحریمرا

تسهیلمیکند
وی با تاکید به برگزاری نخســتین نمایشگاه 
مجــازی ایــران،  گفــت: برگــزاری ایــن نمایشــگاه 
در اوضاعــی کــه به واســطه شــیوع ویــروس کرونا 
امکان تبادل هیات های تجاری و مالقات حضوری 
نیســت، نقطــه عطفــی به شــمار مــی رود. در این 
نمایشــگاه تــالش شــده اســت تــا بــا اختصاصــی 
ســالنی مجزا بــه اســتارت آپ های ایرانی، فرصتی 
فراهــم شــود تا این شــرکت ها بــه معرفی آخرین 

خدمات و کاالهای خود بپردازند و از طرفی تمام 
تالش ما این است تا با اختصاص روزهای تجاری 
بــه کشــورهای مختلــف ازجمله اســپانیا، آلمان و 
فرانسه امکان معرفی ظرفیت های تجاری هریک 

از این کشورها به صورت مجازی فراهم شود.
و  اطاعــات  فنــاوری  کمیســیون  رئیــس 
ارتباطــات اتــاق ایــران معتقد اســت برگــزاری این 
نمایشــگاه فرصت بســیار خوبی فراهم می کند تا 
شــرکت های فعــال در حــوزه فاوا بتواننــد فارغ از 
تحریم هایــی کــه در طول دو ســال گذشــته وجود 
داشــت، برنامه ریزی هــای جدی تــری بــرای آینــده 

خود کنند.
ریاســت  انتخابــات  بــه  تاکیــد  بــا  طالیــی 
جمهــوری ســال آینــده تأکیــد کــرد: موتــور محرک 
اقتصــاد کشــورهای پیشــرفته، فنــاوری اطالعــات 
و ارتباطــات اســت و امــروز کشــورهایی قدرتمنــد 
هســتند که از حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
به نحو مطلوبی استفاده می کنند. به عبارتی هم 
از این حوزه برای ارزآوری استفاده می کنند و هم 
این حوزه را مبنای توسعه سایر کسب وکارها در 
نظر می گیرند؛ بنابراین تنها انتظاری که می شود 
از دولت جدید در ســال آینده داشــت این اســت 
که به حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات هم برای 
افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید نگاه 
کند و هم از ظرفیت های این حوزه برای صادرات 

به کشورهای هدف بهره گیرد.

طالیی:بخشدولتیبرایبخشفناوریاطالعاتوارتباطاتقانونجدیدتولیدنکند

واعظی:مردمکسانیراکهحرفهایپوپولیستیمیزنند،قبالپسزدهاند

جهانگیری:۱۴۰۰سالکاهشمشکالتاست

بازار نفت در یكسال 
گذشته

ادامهازصفحه۱

در حالــت دوم چنانچــه فــرض كنیــم از ۴۹.۵ درصد 
درآمدهــای نفتی كشــور كه به دولــت اختصاص می یابد، 
نیمــی از آن بــا نــرخ ۴۲۰۰ تومانی و نیمی دیگر با نرخ ارز 
نیمایــی تســعیر شــود، در این صورت اگر نــرخ ارز نیمایی 
را ۱۶ هــزار تومــان در نظر بگیریم میانگین وزنی شــاخص 
نرخ ارز حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بدست می آید . حال 
اگــر ایــن نــرخ ارز را برای تبدیــل درآمدهای ریالــی و ارزی 
در نظــر بگیریــم، درآمــد ۷۷ هــزار میلیارد تومانی كشــور 
كه بدان اشاره رفت حدودا" ۶.۷ میلیارد دالر خواهد شد 
. ایــن درآمــد نفتــی با فرض اینكه قیمت نفــت را ۴۰ دالر 
در نظر بگیریم ، با فروش روزانه حدود ۴۱۲ هزار بشــكه 
نفت میسر می شود . مقایسه این رقم ۶.۷ میلیارد دالری 
با رقم ۲۲.۵ میلیارد دالری درآمدهای نفتی كه در بودجه 
امسال تعیین شده بود نشان از كسری شدید درآمدهای 
دولــت از مســیر فروش نفت به پیش بینــی بودجه دارد . 
همچنین در صورت اینكه تمام درآمدهای كشور از محل 
فروش نفت با نرخ ارز نیمایی تســعیر شــود و نرخ آن را 
۱۶ هزار تومان در نظر بگیریم ، در این صورت درآمدهای 
نفتی كشور برابر ۴.۸ میلیارد دالر خواهد شد . این رقم 
تقریبــا" معــادل ۲۱% درصد از درآمد نفتــی ۲۲.۵ میلیارد 
دالری پیش بینی شده در بودجه ۱3۹۹ باید باشد . یعنی 
صادرات نفتی ما باید زیر ۴۰۰ هزار بشــكه در روز باشــد 
. بــه هــر صورت كســری درآمدهای نفــت از محل فروش 
نفت بر هیچ كســی پوشــیده نیست و در بهترین شرایط 
دولــت می توانــد به درآمــد ۱۱ میلیــارد دالری و در بدترین 

شرایط به درآمد ۴.۴ میلیارد دالری دست یابد . 
بــه هــر حــال و با ذكر آنچــه كه از نظر گذشــت باید 
گفــت كــه دولــت در ســال ۱3۹۹ بــا كســری قابــل توجــه 
درآمدهــای نفتــی روبــرو بــوده و این شــرایط كــه به نوعی 
بــر اقتصــاد ایران تحمیل شــده معلول عوامل سیاســی و 
اقتصادی مانند تحریم های نفتی و بانكی است و مادامی 
كه این شرایط نامساعد بر اقتصاد ایران تحمیل می شود 
نمــی تــوان  انتظار داشــت كــه اقتصاد به تعادل و ســطح 
رفــاه پیشــین بازگردد. هر چند ســئوالی كــه ذهن مردم و 
سیاست گذاران اقتصادی را مشغول خود كرده این است 
كــــه دولــت چگونــه می تواند منابــع دیگری را بــرای تامین 
بودجــه خــود در نظر بگیــرد . آنچه كه اكثر اقتصـــاددانان 
توصیــه می كنند ، مجموعــه ای از اقدامات در بخش مالی 
و پولی است كه بتواند اقتصاد ایران را در تعادل جدیدی 
كــه دیگــر نفــت موتــور محركــه آن نیســت تثبیــت كنــد . 
اقداماتــی چون ظرفیت ســازی برای ایجــاد بدهی و تامین 
كسری بودجه از طریق بازار بدهی، واگذاری سهم دولتی 
، اصــالح نرخ ارز مبنای محاســبه حقــوق ورودی ، كاهش 
فرار مالیاتی با اســتفاده از شــفافیت تراكنش های بانكی 
و ارتقای حكمرانی در حـــوزه ریال،  مولدســازی زمین های 
منابــع طبیعــی و بازآفرینــی و توســعه مناطــق شــهری و 
همچنیــن حــذف یــا كاهــش ارز ۴۲۰۰ تومانــی ، می تواند 
برای عبور كشــور از این پیچ تاریخی موثر واقع شــود. به 
هر صورت بازار جهانی نفت بســیار مكانیســم پیچیده ای 
دارد، به بیان دیگر كوچك تـرین تغییر در نظام بین المللی 
می توانــد قیمــت نفــت را به حركــت وادار كنــد . ضمنا" از 
زمانی كه الیجه بودجه سال آینده به مجلس تقدیم شد، 
تاكنــون قیمت نفت از كانــال ۴۰ دالری به ۶۰ دالر در هر 
بشــكه رســیده و قلـــه یكســاله را فتح كرده اســت. با این 
احتســاب ، درآمــد نفتــی دیده شــده در ایــن الیحه بدون 
رسیدن به فروش ۲.3 میلیون بشكه ای هم قابل تحقق 
است چرا كه با فرض رسیدن قیمت نفت صادراتی به ۶۰ 
دالر و باقی ماندن صادرات در محدوده ۱.۵ میلیون بشكه 
در روز ، تقریبا" همان درآمد كسب خواهد شد . ناگفته 
نمانــد كــه كاهش یا رفع محدودیت های بانكی از شــروط 

رسید به این سناریو است .
الگــوی  آینــده،  ســال  در  پیــش رو  فرصت هــای  در 
مصــرف انــرژی جهــان و تغییــرات قابل مالحظه پرشــتاب 
آن را بررســی و مزیت هــای اقتصــادی آن را مــورد مطالعه 
قــرار خواهیــم داد . هــر چند كه انرژی هــای تجدیدپذیر و 
تغییرات پرشــتاب آن در ســه دهه آینده، جایگاه نفت و 
فرآورده های هیدروكربوری را تحت تاثیر شدید خود قرار 

خواهد داد .


