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از سوی مدیر بازرگانی یک شرکت نفتی استرالیایی اعالم شد

مدیر یک شــرکت مشــاوره و بازرگانی ،خــروج قطر از
سازمان کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) را زمینه ساز
عرضه نفت ایران در بازارهای آســیا و اروپا توســط دوحه
ارزیابی کرد.ســم باردن ،مدیر شرکت استرالیایی مشاوره و
بازرگانی بینالمللی «اس بی آی مارکتس» روز ســه شنبه
به خبرگــزاری ترند جمهوری آذربایجان گفت :این تصمیم
میتواند هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی درست
باشد.سعد الکعبی ،وزیر انرژی قطر اعالم کرد که این کشور
ژانویه  ۲۰۱۹از اوپک خارج میشــود.باردن ،با مطرح کردن
این دیدگاه کــه باقی ماندن در اوپک امتیازی برای قطر به
همراه ندارد ،افزود :اول از همه ،قطر در قیاس با دیگر اعضای
اوپک یک تولیدکننده کوچک نفت است و حفظ مناسبات با
اوپک در سطوح وزارتی و اجرایی مستلزم زمان زیادی است
که برای قطر به صرفه نیست.وی افزود :قطر باید تمرکز خود
را بر گاز معطوف کند نه نفت ،زیرا چشــم انداز جهانی گاز
روشن تر از نفت اســت.این کارشناس بازرگانی خاطرنشان
کرد :قطر به عنوان بزرگترین تولید کننده گاز مایع طبیعی
(ال ان جی) ،مقر مجمع کشــورهای صادرکننده گاز (جی
ایی سی اف) اســت و با توجه به عضویت روسیه به عنوان
یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز در این نهاد یازده
عضوی که گاهی از آن به عنوان اوپک گازی یاد میشــود،
قطر اکنون میتواند به تعمیق همکاریهایش با مسکو و نیز
تهران بپردازد.باردن ،با این اســتدالل که روسیه و ایران به
همراه چین و دیگر کشورهای آسیایی با هدف در امان ماندن
از خطر تحریمها احتمــاال از معامله با دالر فاصله خواهند
گرفــت ،تصمیم قطر مبنی بر خــروج از اوپک را به لحاظ
اقتصادی و سیاسی تصمیمی منطقی دانست.وی گفت :قطر
بــا خروج از اوپک میتواند نفت ایران را در بازارهای آســیا
و اروپــا عرضه کند و این اقــدام میتواند عرضه را به میزان
چشــمگیری افزایش داده یا ســهم دیگران را در بازار نفت
از آن قطر کند.این کارشــناس افزود :این اقدام میتواند با
هماهنگی روســیه و چین به عنوان بخشی از راهبرد کلی
تامین بودجه و اجرای ابتکار عمل ‹یک کمربند ،یک جاده›،
که بزرگترین پروژه زیرساخت در جهان است ،صورت بگیرد.
بــه عقیده او ،این اقدامات به احتمال زیاد فروپاشــی نظام
تجارت با دالر آمریکا را تســریع میکند؛ تحولی که به نفع
صلح و تجارت آزاد جهانی خواهد بود.

ضرورت بررسی دالیل خروج قطر از اوپک

وزیر نفت بررسی دالیل خروج قطر از سازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) را ضروری دانســت و گفت :اوپک
مشکالت بزرگی از ســوی برخی تولیدکنندگان نفتی دارد
کــه قطر جزو آنها نیســت.به گزارش ایرنــا« ،بیژن نامدار
زنگنــه» در حالی این موضوع را پس از حضور در نشســت
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی مطرح کرد که قرار
است یکصد و هفتاد و پنجمین نشست اوپک پنجشنبه این
هفتــه (پانزدهم آذرماه) در ویــن -پایتخت اتریش -برگزار
شود.در آســتانه برگزاری این نشســت ،شرکت ملی نفت
قطر دوشنبه به طور رسمی اعالم کرد این کشور قصد دارد
پس از  57سال از اوپک خارج شود.نماینده ایران در هیات
عامل ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) امروز
زیان تقریبی کشــورهای عضو و غیرعضو از کاهش قیمت
نفت در ســه ماه گذشته را حدود  9میلیارد دالر اعالم کرد.

امکان فروش نفت ایران توسط قطر

حســین کاظمپور اردبیلی افزود :قطر مانند برخی اعضا از
یکهتازی و بدون تعهد بودن «کمیته مشترک وزارتی نظارت
بر توافق اوپک  -غیر اوپک» ( )JMMCناراحت است ،زیرا
آنها موظف بودند هر نوع تغییر در تولید را با اطالع و اجماع
اعضای اوپک و احتماال با هماهنگی میان اعضای غیراوپک
اعمال کنند.کاظمپور گفــت :زمانی که اعضای کوچکتر و
برخی کشورهای عرضهکننده با ظرفیت محدود ،از یک سو
با تقاضای کاهش تولید روبرو شوند و از سوی دیگر ،ظرفیتی
برای افزایش آن در مواقع لزوم نداشته باشند ،احتمال ریزش
تقویت میشود.

چرخش قطر و ضرباتش بر بنیانهای اوپک

تحوالت در بازار نفت با اعالم خروج قریب الوقوع قطر از
«اوپک» شرایط را برای صادرکنندگان نفت خام پیچیده تر
کرد؛ اکنون تحلیلگران حتی تضعیف بیشتر و حتی فروپاشی
این ســازمان به علت مسائل درونی و بیرونی را پیش بینی
میکنند.بــه گزارش ایرنا« ،ســازمان تولیدکنندگان نفت»
موســوم به «اوپک»( )OPECاز روزهای اوج قدرت نمایی
به عنوان بزرگترین کارتل جهان دور شــده و هر روز شاهد
کاهش بیشتر قدرت و توان تاثیرگذاری خود بر جریان انرژی
در جهان اســت .اکنون اعالم خروج رســمی قطر به عنوان
یکی از اعضای قدیمی این سازمان نفتی زنگ خطر را برای
منطــق مدیریتی و حتی موجودیت این نهاد مهم اقتصادی
به صدا در آورده اســت.اگرچه از چند ســال قبل مشخص
شد که به تدریج از قدرت تاثیرگذاری اوپک کاسته میشود
اما با اینحال به اندازه کافی اهرم فشــار در اختیار داشت تا
قادر باشد به مدیریت بازار انرژی به ویژه در حوزه نفت خام
بپردازد .در دوره اخیر تک روی برخی اعضای این سازمان در
کنار تاثیرپذیری سازمان از خط مشیهای بازیگران پرقدرت
بینالمللی باعث شــد تا این ســازمان از اهداف اصلی خود
منحرف شــود و به نوعی به ابزار سیاسی کشورهای عضو و
غیرعضو اوپک تبدیل شود.نمونه بارز ناتوانی اوپک در تغییر
اوضاع به نفع خود را در چند ســال اخیر شاهد بودیم .پس
از رشــد ناگهانی قیمت هر بشکه نفت خام تا بیش از 100
دالر در ســالهای  2011و  2012به تدریج در سال 2016

قطر و آینده مبهم اوپک

تحلیلگران خروج قطر از اوپک را نشــانه ای نامطلوب از
ضعفهای درونی و بیرونی این سازمان میدانند که میتواند
مقدمه ای برای تنش بیشــتر و شــاید فروپاشی آن شود.
تارنمای تحلیلی خبری «مارکت واچ» ()MarketWatch
که صرفا بــر بازارهای تجاری تمرکز میکنــد اعتقاد دارد
خروج قطر از اوپک احتمال نابودی این ســازمان را افزایش
میدهد.براســاس این تحلیل اگرچه ممکن است این اقدام
قطر تاثیرســریع و بزرگی را بر صــادرات نفت از خاورمیانه
نداشته باشد اما شکافها در این سازمان حدود  60سالهها
را آشــکار میســازد و میتواند عاملی برای اضمحالل آن
باشــد.حتی برخی تحلیلگران این اقــدام دوحه را همچون
شکستن ســتون فقرات اوپک تعبیر میکنند و شدت این
ضربه به اندازه ای میدانند که شــاید این ســازمان قادر به
دوام آوردن در مقابل این فشار نباشد .تارنمای شبکه خبری
«بلومبرگ» هم خروج قطر از این کارتل بزرگ نفتی را نشانه

 ۳۰۰۰میلیارد تومان تسهیالت صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی
عملکرد تســهیالت ریالی صندوق توســعه ملی
نشــان میدهد فقط از یــک حکم قانونــی تاکنون
 ۳۰۵۷میلیارد تومان در نیمه نخســت سال به بخش
خصوصــی ،تعاونی و بنگاههــای اقتصادی غیردولتی
اختصاص یافته است.به گزارش خبرنگار مهر ،عملکرد
تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی در نیمه نخست
ســال جاری منتشر شــد.بر این اساس؛ در شش ماه
ابتدایی سال  ۱۳۹۷تسهیالتی از سوی صندوق توسعه
ملی در بخشهای آب ،کشــاورزی ،صنایع تبدیلی و
تکمیلــی ،منابع طبیعی و محیط زیســت ،صادرات
محصوالت کشــاورزی ،صنعت ،معدن ،گردشگری و
صــادرات کاالهای صنعتی و معدنــی در نظر گرفته
شــده است.در این راســتا صندوق توسعه ملی مبلغ
 ۳۰.۳۰۰میلیارد ریال در  ۱۵بانک دولتی و خصوصی
سپردهگذاری کرده اســت.در توزیع این منابع عالوه
بر میزان عملکرد هر بانک ،درخواســتهای بانکها و
مراجع ذیصالح مانند وزارت صنعت ،معدن ،تجارت،
وزارت جهاد کشــاورزی ،وزارت نیرو ،سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری ،معاونت علمی
و فناوری ریاســت جمهوری و نیز مدنظر قرار گرفته
شــده اند.مانده قابل تخصیــص از محل قراردادهای
ســپردهگذاری ریالی فعال تا  ۳۱شــهریور ماه ،مبلغ
 ۶۲.۷۱۷هزار میلیارد ریال بوده اســت.همچنین در

وزیر نفت برای شرکت در نشست اوپک
راهی وین شد
ای ناخوشایند برای اوپک ارزیابی کرد و عنوان داشت اگرچه
قطر تولیدکننده ای خُ رد بود اما با اقدام خود ناتوانیهای در
حال افزایش این ســازمان را به نمایش گذاشت.این گزارش
ضمن نامگــذاری این اقدام دوحه با عنــوان «،»Qatexit
رهبری غیررســمی عربســتان بر اوپک را دلیلی بر خروج
از این ســازمان دانست زیرا مزیتهای دیپلماتیک ناشی از
حضور در اوپک برای قطر دیگر چندان متقاعدکننده نیست.
بلومبرگ هم جبنههای سمبولیک اقدام عضو قدیمی اوپک
جهان اوپک تغییر کرده
را مهم و چشمگیر دانست و افزود:
ِ
و این سازمان در زمینه مقابله با آن ناتوان است .واقعیت این
است که اکنون این سازمان به روسیه غیرعضو متکی شده
است .ظهور دوباره ایاالت متحده به همراه رشد سریع تولید
و صادرات نفت این کشــور به مهمترین چالش برای اوپک
تبدیل شــده است .نبود زمان در کنار افت قیمتها موجب
شــده اند تا ناکارآمدی رویکردهای ســنتی این سازمان در
مدیریت عرضه و تقاضا برای ایجاد توازن در بازار آشکار شود.

عراق در نوبت بعدی خروج از اوپک

از قیمت نفت خام کاسته شد و به سطح باور نکردنی کمتر
از  40دالر رســید .این ســازمان قادر نشد راه حلی را برای
حل این بحران که تاثیر فراوان بودجه ای را بر کشــورهای
عضو داشــت پیدا کند .در نهایت اوپک از اواخر سال 2016
با کشــورهای غیر عضو به ویژه با همکاری روسیه توافقی را
نهایی کرد و توانست پس از حدود یک سال به بازار قیمتها
سروسامان بدهد .تولیدکنندگان نفت با کاهش عرضه قادر
شدند از اواســط ســال  2018بهای نفت خام را به سطح
قیمتی  70دالر برسانند .اما بار دیگر سیاستهای بزرگترین
تولید کننده نفت یعنی عربستان سعودی در کنار اقدامات
سیاســی و اقتصادی کاخ ســفید و شکاف در صف حامیان
توافق کاهش تولید باعث شد که نفت خام بار دیگر کاهش
شــدیدی را تجربه کند و تا حــدود  50دالر کاهش یابد.به
اعتقاد تحلیلگران ادامــه همین روند در کنار افزایش تولید
عربستان سعودی ،روســیه و ایاالت متحده موجب کاهش
بیش از پیش قیمتها میشود .به همین دلیل قطر دلیلی
نمیبیند خود را که تولیدکننده تاثیرگذار و بزرگی در اوپک
نمیداند ،به تواففقات این سازمان متعهد نگاه دارد.

شــش ماههی اول ســال جاری صنــدوق در مرحله
دوم و با اعالم ســازمان برنامه و بودجه کل کشــور،
نسبت به ســپردهگذاری مبلغ  ۱۵۰۰۰میلیارد ریال
در بانکهای کشــاورزی ،توسعه تعاون ،پست بانک و
صنــدوق کارآفرینی امید و با هــدف ارتقای تولید و
ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری
اقدام کرده اســت.همچنین بر اساس اطالعات ثبت
شده در ســامانه مدیریت فرآیند تسهیالت صندوق
توسعه بانکها ،در شش ماههی ابتدایی سال ۱۳۹۷
از محــل قراردادهای فعال مبلغــی بالغ بر ۳۰.۵۷۶
هزار میلیارد ریال به متقاضیان اختصاص یافته است.
همچنین در  ۶ماه ابتدایی ســال  ۱۳۹۷و بر اساس
بند (الف) از ماده ( )۶آییننامه اجرایی قانون حمایت
از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و
عشایری ،که بر اساس آن صندوق توسعه ملی موظف
گردیده به میزان ســهم تعیین شده توسط سازمان
برنامه و بودجه کشور ،نســبت به انعقاد قراردادهای
سپردهگذاری ریالی با بانکها و صندوقهای مشخص
شــده در قانون اقدام کند ،با عنایت به نامه شــماره
 ۲۳۸۷۵مورخ  ۲۶/۰۱/۱۳۹۷معاون رئیس جمهور و
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۴ ،فقره قرارداد
مجموعــاً به مبلغ  ۱۵هزار میلیــارد ریال در اجرای
قانون مذکور اعالم شده است.

یــک تحلیلگر غربی پیشبینی کرد پــس از قطر ،عراق
ممکن است کشور بعدی باشــد که اوپک را ترک میکند.
همبســتگی در داخل اوپک در پی تضاد منافع در خصوص
کاهــش تولید نفت و خروج ناگهانی قطــر از این گروه زیر
سوال رفته اســت.اگرچه خروج این کشور کوچک از اوپک
تا حدود زیادی نمادین بوده و بعید اســت به خروج دیگران
منجر شود اما یک تحلیلگر انرژی برجسته معتقد است اگر
قرار باشد کشور دیگری از اوپک خارج شود ،آن کشور عراق
خواهد بود.مایکل کوهن ،مدیر تحقیقات بازار انرژی در بانک
بارکلیز به شــبکه سی ان بی ســی گفت :تصور میکنم در
میان همه کشورهای عضو اوپک ،عراق بوده که در شش یا
هشت ماه گذشته متمایز بوده است.وی در ادامه افزود :عراق
مرتبا از هدف تولید خود فراتر رفت و بنابراین اگر محدودیت
تولید شدید باشد ،عراق ممکن است احساس کند به نفعش
اســت دیگر عضو اوپک نباشد.عراق که دومین تولیدکننده
بزرگ عضو اوپک در میان  ۱۵کشــور عضو این گروه است
پس از سالها جنگ و تحریم ،هنوز با زیرساخت ضعیف و فقر
دست و پنجه نرم میکند و بنابراین انگیزه دارد که شیرهای
نفت خود را باز نگه دارد .طبق اعالم آژانس بینالمللی انرژی،
بیش از  ۹۰درصد درآمد دولت عراق از نفت اســت.کوهن
به دیدار دو مــاه پیش خالد الفالح ،وزیر انرژی عربســتان
ســعودی از بغداد اشاره و خاطرنشان کرد که موضوع گفت
و گوی مقامات دو کشور علنی نشد .به اعتقاد این تحلیلگر،
دیدارهای مذکور نشــان میدهد نگرانی زیادی در خصوص
همراه نگه داشــتن عراق وجود دارد.طبق گزارش رسانهها،
فالح با همتای عراقی خود و عادل عبدالمهدی ،نخست وزیر
عراق برای مذاکــره در خصوص افزایش همکاری در بخش
انرژی و برق دیدار کرد .آمریکا برای مقابله با گسترش نفوذ
ایران در کشور همسایهاش ،عربستان را به گسترش سرمایه
گذاری و بازسازی عراق تشویق کرده است.صنعت نفت عراق
از زمان تهاجم آمریکا به عراق در ســال  ،۲۰۰۳موفقترین
تحول را در میان صنایع این کشور داشته است و تولید نفت
عراق در اکتبر به رکورد  ۴.۷۶میلیون بشــکه در روز رسید.
تولید فزاینده این کشور و لیبی ،در افزایش عرضه جهانی در
پاییز امسال نقش داشت.

درآمد  ۱۲میلیون تومانی با احداث نیروگاه در پشتبام
عضو هیات مدیره انجمــن انرژیهای تجدیدپذیر
گفت :درآمد احداث نیروگاههای پشــتبامی متفاوت
است ،اما بهطور میانگین احداث یک نیروگاه در پشت
بام منزل مســکونی ،بین  ۷۰۰تــا یک میلیون تومان
در ماه درآمدزایی دارد.ســیدمحمد جواد موسوی در
گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه در حال حاضر استقبال
بسیار خوبی از احداث نیروگاههای پشت بامی در منازل
مسکونی میشود ،اظهار کرد :سودآوری احداث نیروگاه
پشت بامی ،ساالنه حدود  ۲۲تا  ۲۵درصد است.وی با
تاکید بر این مســاله که ایجاد نیروگاههای پشت بامی
ســودی بیشتر از ســود بانکی دارد ،ابراز کرد :همین
مساله موجب شده که این نیروگاهها با استقبال باالی
مردم مواجه شــود .البته باید گفــت که میزان درآمد
این نوع نیروگاه در مناطق مختلف متفاوت اســت.به
گفته عضو هیات مدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر
قطعا در مناطق خوشتابش میزان درآمدزایی نســبت
به مناطق شــمالی کشور بیشتر است ،اما در مجموع
باید گفت که احداث این نوع نیروگاه به نفع مشترکان
اســت.وی درباره هزینههای احداث یک نیروگاه پشت
بامی گفت :بسته به ظرفیت این هزینه متفاوت است،
اما برای ظرفیت پنج کیلووات با ارز نیمایی حدود ۴۲
تا  ۴۵میلیون تومان هزینه ایجاد یک نیروگاه اســت.
عضــو هیات مدیــره انجمن انرژیهــای تجدیدپذیر

افزود :طبق برآوردهای صورت گرفته ،درآمد ســاالنه
یک نیروگاه پنج کیلوواتــی ۱۲ ،میلیون تومان بدون
احتســاب تورم اســت و این میزان ظرف چهار تا پنج
سال بازگشت سرمایه دارد.موسوی درباره تاثیر افزایش
دو درصدی عوارض بــرق و تخصیص این مبلغ برای
توسعه تجدیدپذیرها گفت :گرچه در هیات دولت این
مســاله مصوب شــد ،اما باید به این موضوع نیز توجه
کرد که این مبالغ نمیتواند نیاز توسعه تجدیدپذیرها را
برآورده کند.وی تاکید کرد :برای توسعه تجدیدپذیرها
الزم اســت تا بهای برق مصرفی افزایش یابد ،چراکه
اکنون به نسبت سایر کشورهای دنیا ایران یک کشور
پرمصرف در حوزه برق اســت که علــت این موضوع
نیز قیمت پایین انرژی دانســته میشــود.عضو هیات
مدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر با بیان اینکه اگر
اصالح قیمت صورت گیرد ،میزان مصرف نیز متعادل
میشــود ،ابراز کرد :عالوه بر این مساله باید در حوزه
صادرات نیز گامهایی برداشــته شــود ،چراکه توسعه
صادرات به تجدید پذیرها عالوه بر درآمدزایی میتواند
عاملی بر توســعه تجدیدپذیرها باشد.به گفته موسوی
باید مکانیزمهایی در نظر گرفته شــود ،بهگونهای که
با افزایش قیمــت خرید تضمینی برق و راهکارهای از
این قبیل ســرمایهگذاریها را در حوزه تجدیدپذیرها
را توسعه داد.

یک اقتصاددان اعالم کرد

رشد  5800برابری نقدینگی کشور از ابتدای انقالب تاکنون
یک اقتصاددان از رشد  800برابری قیمتها و رشد بیش
از  5800برابری نقدینگی در اقتصاد ایران طی  40ســال
اخیر خبر داد و گفت :تنها راه حل مشکالت اقتصادی تکیه
بر اقتصاد دانشبنیان است.به گزارش ایسنا ،دکتر ابولفضل
شاهآبادی در نشست «بررسی شرایط کنونی اقتصاد ایران»
که امروز ( 14آذر) با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان
در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار
شد ،اشارهای به تحوالت شاخصهای اقتصادی ایران از سال
 57تا پایان ســال  96داشت و افزود :در این مدت قیمتها
 800برابــر ،میزان نقدینگی کشــور  5817برابر و نرخ ارز
 506برابر شــده و در برابر این موارد فقط  3.3برابر رشــد
تولید ناخالص داخلی و  2.2برابر رشــد جمعیت در کشور
داشتهایم.
وی ادامه داد :شــاخصهای دیگری نیز در اقتصاد ایران

وجود دارد که میتوان از آنها به عنوان نقاط ضعف یاد کرد.
بــه عنوان مثال در اقتصاد ایران نرخ رشــد اقتصادی ،نرخ
رشــد بهرهوری و تعداد دیگری از شاخصها نوسان شدید
دارند که این نوسان شدید بیانگر بیمار بودن اقتصاد است.به
گفته این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا تهران ،در اقتصاد
ایران بازار نیروی کار ،سرمایه انسانی ،کارآفرینی ،نوآوری،
تجاریسازی فعالیتهای تحقیقاتی و برخی بازارهای دیگر
دچار چروکیدگی هســتند ،به این معنا که عرضه و تقاضا
برای آنها بسیار کم است.
شاهآبادی خاطرنشــان کرد :در اقتصاد ایران بازار سهام
ســهم ناچیزی در تامیــن منابع مالــی دارد (کمتر از 10
درصــد) ،در حالیکه این عدد در اقتصاد دیگر کشــورها تا
 30درصد هم میرسد ،به عالوه بازار بورس در ایران بازاری
با نوسان شدید ،رکود مستمر و بازدهی پایین است .وی با

بیان اینکه اقتصاد ایران عمدتا حول ســرمایه و ثروتهای
فیزیکــی میچرخد ،اظهار کرد :این ســرمایه فیزیکی هم
گاهی وارداتی و عمدتا دولتی است و دچار برونرانی بخش
خصوصی در اقتصاد هســتیم.این تحلیلگر مسائل اقتصاد
افزایش نرخ بیکاری ،فقدان ارتباط موثر صنعت و دانشگاه،
مهاجرت نخبگان ،بیثباتی نرخ تورم ،تعیین دستوری نرخ
ارز ،نرخ سود بانکی ،نرخ دستمزد و  ...را از دیگر نقاط ضعف
اقتصاد ایران دانست.شــاهآبادی معتقد است ،مجموعه این
عوامل باعث شده اقتصاد ایران ویژگیهای اقتصاد درونزا و
برونگرا را نداشته باشد.
وی راه حل مشــکالت اقتصاد ایران را توجه به اقتصاد
دانشبنیان دانست و یادآوری کرد :در کشوری مانند ایران
عمده رشــد اقتصادی متکی به نیروی کار و سرمایه است،
در حالیکه در کشورهای توســعه یافته بیش از  50درصد

رشد اقتصادی کشــورها به مولفههای اقتصاد دانشبنیان
وابسته است.استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران با بیان اینکه
دانشبنیان دومین بند اقتصاد مقاومتی است ،عنوان کرد:
اقتصاد مقاومتی قطعا در اقتصاد دانشبنیان خالصه میشود
و اگر اقتصاد دانشبنیان در ایران محقق شود دیگر بندهای
اقتصاد مقاومتی نیز به دنبال آن رخ خواهد داد.شــاهآبادی
تکیه بر اقتصــاد دانشبنیان را برای ایران ضروری خواند و
تاکید کرد :ایران مولفههای مثبتی در اقتصاد دارد که باید
در کنار اقتصاد دانشبنیان ،بر آنها تکیه کنیم.
وی یکی از مهمترین این مولفهها را ســرمایه انســانی
متخصص اعالم کرد و ادامه داد :نســبت دانشــمندان به
شاغلین ،نسبت متخصصان شاغل به کل شاغلین و نسبت
شاغلین تحصیلکرده در کشور روبه افزایش است و باید از
این فرصت بهره بگیریم.

گزارش

شدت انرژی ،مفهومی پرتکرار اما مبهم
براساس آمار منتشــر شده بانک جهانی نمودار شدت انرژی ایران در چند
ســال اخیر رونــدی تقریبا صعودی دارد؛ یعنی نه تنها شــدت انرژی کاهش
پیدا نکرده بلکه در بازه  ۱۴ســاله افزایش پیدا کرده اســت.بی شک یکی از
پرتکرارترین مفاهیم استفاده شده در قوانین و برنامههای سالهای اخیر شدت
انرژی اســت .در خبرها و گزارشهای متعددی به این موضوع پرداخته شده و
هر کدام با توجه به هدفی که داشــتهاند نتایج را تحلیل و تفسیر کردهاند .به
طور کلی مفهوم شدت انرژی را میتوان میزان انرژی که برای تولید یک واحد
تولید ناخالص داخلی استفاده میشود ،تعریف کرد.
مفهوم ریاضی آن نیز از تقسیم میزان انرژی مصرف شده در یک کشور به

تولید ناخالص داخلی آن کشــور به دست میآید .در نتیجه هر چه میزان آن
برای یک کشور کمتر باشد وضعیت آن کشور مطلوبتر است؛ اما این شاخص
نیز همچون سایر شــاخصها نقاط ضعفی دارد که در تحلیلها باید به آنها
توجه کرد.حســین جعفری ،کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان
اینکه شدت انرژی شاخص مناسبی برای مقایسه بین دو کشور نیست ،گفت:
علت نامناسب بودن این شاخص این است که عالوه بر بهرهوری مصرف انرژی
و تولید ناخالص داخلی ،عامل دما نقش بسیار تعیین کنندهای در تعیین مقدار
آن دارد .به عنوان مثال کشــور سردی مثل روسیه دارای شدت انرژی باالیی
اســت زیرا انرژی بسیاری برای گرمایش در این کشــور استفاده میشود که
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امری اجتناب ناپذیر اســت.وی ادامه داد :برای مقایسه دو کشور با یکدیگر از
نظر شدت انرژی باید توجه شود که آیا این دو کشور از نظر آب و هوایی شبیه
به هم هســتند یا خیر .به عبارتی دیگر یعنی نمیتوان شدت انرژی روسیه را
با عراق مقایســه کرد و نتیجه گرفت که روسیه در این شاخص وضعیت بدی
دارد.به گفته این کارشناس انرژی برای مقایسه ایران با سایر کشورها نیز باید
به این نکته که دما در ایران چه میزان است ،توجه کرد.
نکتهای که در اکثر تحلیلها به آن توجهی نمیشود و صرفا گفته میشود
وضعیت ایران در این شــاخص بد است زیرا چند برابر میانگین جهانی است.
جعفری با اشــاره به تصویر نمودار در شــکل یک توضیح داد :وضعیت شدت
انرژی چند کشــور منتخب از آمار منتشر شده توسط بانک جهانی نشان داده
شده است.

وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران برای شرکت در یکصد و هفتاد و پنجمین
نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) عصر چهارشنبه تهران را به
مقصد وین اتریش ترک کرد.یکصد و هفتاد و پنجمین نشســت اوپک پنجشنبه
(پانزدهم آذرماه) در مقر دائمی این ســازمان در وین برگزار میشــود .به نوشته
تارنمای وزارت نفت ،کاهش تولید حداقل یک میلیون بشــکهای نفت ،موضوعی
است که برخی اعضای این سازمان در این جلسه آن را پیگیری میکنند.پیش از
این ،اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در نشست سی ام نوامبر
( 2016دهــم آذرماه  )1395تصمیم گرفتند میزان تولید خود را یک میلیون و
 200هزار بشکه در روز کاهش دهند و به سطح  32میلیون و  500هزار بشکه در
روز برسانند10.روز پس از نشست وزیران نفت و انرژی اوپک ،تولیدکنندگان عضو
اوپک و غیراوپک در وین گرد هم آمدند و بر سر کاهش حدود  600هزار بشکهای
از ســوی  10کشور غیر عضو اوپک نیز توافق کردند که در این میان میتوان به
تعهد کاهش روزانه  300هزار بشــکهای روسیه اشاره کرد.توافق کشورهای عضو
و غیر عضو اوپک از ژانویه  2017اجرایی و سپس در نشستهای بعدی ( 172تا
 )174تا پایان سال  2018تمدید شد.در نشست یکصد و هفتاد و چهارم ،با توجه
به اینکه میزان پایبندی برخی کشــورها از  100درصد فراتر رفت ،اعضا اجماع
کردند این میزان را به  100درصد برسانند.

لغو زمانبندی ثبت نام کارت سوخت
بر اساس شماره تلفن همراه

شــرکت ملی پخش فراوردههای نفتی با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد :زمان
بندی ثبت نام کارت سوخت المثنی که بر اساس شماره تلفن همراه اعالم شده
بود ،لغو شد.بنابر اطالعیه صادره از سوی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی از
روز چهارشــنبه( 14آذر) تا  24آذرماه ثبت نام درخواست کارت سوخت المثنی
برای مالکان خودرو و موتورسیکلت فاقد کارت ،بدون در نظر گرفتن زمان بندی
قبلی که بر اســاس آخرین رقم سمت راست شماره تلفن همراه اعالم شده بود،
انجام میشودبر این اساس ،مالکان خودرو ،با هر شماره تلفن همراه که در اختیار
دارند و سیم کارت آن به نام آنها ثبت شده است ،امکان ثبت نام در سامانههای
خدمات دولت همراه ( )www.mob.gov.irو اپلیکیشن خدمات دولت همراه
و کد دســتوری  *4#را دارند.پیش از این ،مالکان خــودرو موظف بودند طبق
جدول زمان بندی که بر اساس شماره آخر تلفن همراه آنها آنها مشخص میشود
به ســامانههای ثبت نام مراجعه کنند.استفاده از کارت سوخت قرار است بزودی
اجباری شــود؛ بر این اساس مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت طبق جدول
زمانبندی تا  24آذر مهلت دارند تا نسبت به ثبت نام اقدام کنند.گفتنی است،در
ماههای اخیر به علت افزایش نرخ دالر ،اختالف قیمت انواع ســوخت در ایران و
کشــورهای همسایه به شــدت افزایش یافته که این موضوع باعث رونق دوباره
قاچاق شده است و همین امر دولت را بر آن داشته استفاده از کارتهای سوخت
را بار دیگر احیا کند.

سرنوشت کارت سوخت پس از خرید خودرو

سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای نفتی گفت :در صورتی که
فردی خودرو خریده باشــد ،اما کارت سوخت به نام مالک قبلی است ،نیازی به
ثبت نام مجدد ندارد و همچنان میتواند از آن اســتفاده کند؛ زیرا کارت سوخت
بر اساس شماره ( VINکد شناسایی  17رقمی) خودرو صادر میشود .سرنوشت
کارتهای سوختی که پس از تغییر مالکیت خودرو ،همچنان به نام مالک قبلی
هستند ،از مهمترین پرسشهایی است که در روزهای اخیر شهروندان در تماس
با ایرنا مطرح میکنند.پرســش این دســته از مالکان این است که پس از خرید
خــودرو و تغییر مالکیت ،آیا نیازی به تغییر کارت ســوخت به نام مالک جدید
وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه تاکنونی اقدامی برای تغییر نام مالک کارت
ســوخت انجام نداده و کارت ســوخت آنها ،همچنان به نام مالک قبلی خودرو
اســت ،آیا الزم اســت که برای ثبت نام مجدد کارت سوخت اقدام کنند؟«زیبا
اسماعیلی» سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای نفتی در گفت و
گو با ایرنا توضیح داد :با توجه به اینکه کارت سوخت بر اساس شماره وی.آی.ان
( - VINکد شناســایی  17رقمی) خودرو و نه اطالعات شناسنامه ای مالک و
یا شــماره پالک صادر میشود ،بنابراین نیازی به ثبت نام مجدد کارت سوخت
نیست.

دولت و مجلس

تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارند

رئیس کمیسیون انرژی گفت :کمیسیون انرژی و نمایندگان مجلس مخالف هر
گونه افزایش قیمت سوخت هستند و تا به امروز نیز بحثی در مورد سهمیهبندی
نشده اســت.به گزارش ایلنا ،فریدون حسنوند درباره نتیجه حضور وزیر نفت در
جلسه روز سه شنبه کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد :در جلسه با وزیر نفت
بعضی دوستان قانع شدند ،دو سوال به صحن میرود یکی موضوع برندینگ است
که طی مدت یک سال کمیسیون با دعوت از جایگاهداران و دیوان عدالت اداری
موضوع را بررسی میکنند ،در مهرماه در صحن علنی مطرح شد و بخش اعظم
مساله پوشش داده شد.وی درباره برنامه طرح جامع انرژی نیز گفت :قبال در مورد
این موضوع کمیسیون انرژی از وزیر نفت و نیرو سوال کرده بود هر دو وزارتخانه
وظایف خود را انجام داده بودند و اکنون منتظریم که از ســوی مجلس مصوب
شــود.رئیس کمیسیون انرژی درباره افزایش قیمت ســوخت نیز اظهار داشت:
کمیســیون انرژی و نمایندگان مجلس مخالف هر گونه افزایش قیمت سوخت
هســتند و تا به امروز نیز بحثی در مورد ســهمیهبندی نشده است .اظهارنظرها
گمانهزنی و ایده برخی افراد است.وی تاکید کرد :دولت و مجلس هیچ تصمیمی
برای افزایش قیمت و سهمیهبندی بنزین ندارند.

تلفات  ۱۱درصدی شبکه توزیع آب تهران
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران با تاکید بر اینکه آب به حساب
نیامده در تهران به حدود  ۲۳درصد رسیده است ،گفت :حدود  ۱۱درصد از این
رقم مربوط به تلفات شــبکه توزیع آب اســت.به گزارش وزارت نیرو ،محمدرضا
بختیاری ،با تاکید بر اینکه آب به حســاب نیامده در تهران به  ۲۳درصد رسیده
اســت ،عنوان کرد :حدود  ۱۱درصد از این رقم مربوط به تلفات شــبکه توزیع
است و شــامل هدررفت آب از لولهها ،شیرهای آب ،انشعابات غیرمجاز ،خطای
کنتورها ،مصارف مجاز تصفیه خانهها و ...میشــود.وی با اشــاره به اینکه آب به
حســاب نیامده تهران از  ۳۰درصد چند سال پیش به حدود  ۲۳درصد رسیده
اســت ،گفت :امیدواریم هر ســال حدود یک درصد این رقم را کاهش بدهیم تا
ظرف هشت سال آینده بتوانیم به رقم  ۱۵درصدی که قانون مشخص کرده است
دست پیدا کنیم.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران در بخش دیگری
از سخنان خود با تاکید بر اینکه برای گذر از پیک تابستان  ۹۸باید تصفیهخانه
هفتم را هر چه سریعتر وارد مدار کنیم ،ادامه داد :مدول نخست این مجموعه به
پایان رســیده است و مدول دوم آن نیز تا پیش از فرارسیدن فصل گرمای سال
آینده آماده و وارد مدار خواهد شــد.بختیاری افزود :در زمینه تصفیهخانه ششم
هم رایزنیهای الزم با آب منطقهای تهران صورت گرفته است تا بتوانیم بخشی
از آن را تا پیش از تابستان  ۹۸وارد مدار کنیم تا مشکل آب غرب تهران را برای
سال آینده برطرف کنیم.

نخستین سکوی فاز  ۱۳پارسجنوبی نصب شد
نخســتین عرشــه دریایی فاز  ۱۳پارسجنوبی با وزنی حدود  ۲هزار و ۲۰۰
تن ،بامداد امروز (چهارشنبه ۱۴ ،آذرماه) در موقعیت مخزنی سکوی  ۱۳Bنصب
شد.به گزارش وزارت نفت ،پیام معتمد ،مجری طرح توسعه فاز  ۱۳پارسجنوبی
با اعالم این خبر گفت :از ابتدای ماه گذشــته دو عرشــه  ۱۳Bو  ۱۳Dبهطور
همزمان در یارد صنعتی صدرا در بوشــهر بارگیری و مهاربندی شدند و آمادگی
کامل برای نصب در موقعیتهای دریایی داشــتند ،اما به دلیل شــرایط ناپایدار
جوی و اهمیت رعایت الزامات ایمنی ،نصب سکوی  ۱۳Bدر نخستین بازه هوایی
مناســب انجام شد.وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی بیش از  ۹۸درصدی ساخت
ســکوی اصلی  ۱۳Bگفت :پس از دریافت گزارش شرایط مساعد آب و هوایی،
عملیات نصب این ســکو با پهلوگیری در کنار جرثقیل دریایی اچ.ال  ۵۰۰۰آغاز
شــد و پس از انجام مراحل جداسازی از شناور  ۱۲۴FLBبا تالش شبانهروزی
مهندسان ،نیروهای فنی کارفرما و شرکت صدرا روی چهارپایه از پیش نصب شده
در این موقعیت قرار گرفت.معتمد ظرفیت برداشت روزانه از سکوی اصلی فاز ۱۳
پارسجنوبی را  ۵۰۰میلیون فوت مکعب (معادل  ۱۴.۲میلیون مترمکعب) عنوان
و پیشبینی کرد پس از انجام عملیات هوکآپ و فعالیتهای مربوط به اتصاالت
سکو ،این عرشه در دیماه امسال به بهرهبرداری برسد.

