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اقتصاد

دولت باید
کابینه جوانتر و
ریسکپذیرتری را
انتخاب کند

یک کارشناس اقتصادی گفت :دولت باید کابینهای جوانتر انتخاب کند که اعضای کابینه جرات ریسک را نیز داشته باشند .چون بخشی از مشکالتی که مطرح شد صرفا با تصمیمات عادی قابل حل نیست .هادی حقشناس در
گفتگو با خبرآنالین با اشاره به اولویتهای اقتصادی دولت دوازدهم گفت :دولت دوازدهم در حالی استقرار پیدا میکند که هم شرایط متغیرهای کالن اقتصادی مانند نرخ تورم تحت کنترل دولت است و از طرف دیگر رشد اقتصادی
سال  ۹۵برای ورود به سال  ۹۶رشد مناسبی است .حقشناس عنوان کرد :دولت در واقع درگیر یک کار بزرگ است؛ همانطور که برخی از اقتصاددانها گفتند دولت با ابر چالشها مانند بیکاری ،بحران صندوقهای بازنشستگی ،بحران
آب و محیط زیست و مسائل از این دست درگیر است .طبیعتا در این شرایط دولت باید تصمیمات بهینه بگیرد .در دولت یازدهم با توجه به اینکه شرایط بحرانی در دولت دهم داشتیم دولت کابینهای را انتخاب کرد که بخش عمدهای
از این کابینه ریســک گریز بودند یا به عبارت دیگر در تصمیماتشــان ریسکپذیری دیده نشد .این کارشناس اقتصادی ادامه داد :در دولت دوازدهم همانطور که رییسجمهور نیز وعده داده به نظر میرسد دولت باید کابینهای جوانتر
انتخاب کند که اعضای کابینه جرات ریسک را داشته باشند.

گزارش مركز پژوهشهاي مجلس از عوامل تاثيرگذار بر توافق اخير نفتي
ســازمان اوپک با دارا بودن  1.213میلیارد بشکه ذخایر
اثبات شــده نفتخام ،حدود  71درصد از کل ذخایر اثبات
شــده نفت جهان را در اختیار دارد .به گزارش خبرآنالین،
ســازمان اوپك با هدف ایجاد هماهنگی در خطمشیهای
نفتی كشــورهای عضو و تعیین بهترین شیوه برای تامین
منافع فردی و جمعی اعضا ،تالش برای تثبیت قیمت نفت
در بازارهای بینالمللی و حذف نوسانات مضر و غیرضروری،
ضرورت تضمین درآمدی ثابت برای كشورهای تولیدكننده
و در نظر گرفتن مصالح كشورهای تولیدكننده نفت و نهایتا
عرضــه كافی و منظم نفت به كشــورهای مصرفکننده و
یك بــازده منصفانه برای كشــورهایی كه در صنعت نفت
سرمایهگذاری میکنند ،ایجاد شد.
این ســازمان طی سالیان گذشته فراز و فرودهای زیادی
داشــته و در راستای رســیدن به اهداف خود ،تمهیدات و
تصمیمات مختلفی را اتخاذ كرده كه مهمترین آن ،سیاست
كنترل عرضه از طریق مکانیسم سهمیهبندی و بعدا هدف
تولیــدی بود .با این حــال ،در این دوران بــا چالشهای
مختلفی مواجه بوده اســت .اگرچه چالشهای اوپك دارای
ابعــاد داخلی و خارجــی و همینطور جنبــه كوتاهمدت و
بلندمــدت دارند ،اما همه آنها به نوعــی مرتبط با یکدیگر
بــوده و همدیگر را تحــت تاثیر قرار میدهنــد .در همین
راستا ،مرکز پژوهشهای مجلس به تحلیل  13چالشهای
فراروی اوپك پرداخته است.
 -1پیشــرفتهای فنــاوری در زمینه برداشــت از منابع
نامتعارف و متعارف نفت بهخصوص نفت شــیل در آمریکا:
در چند سال گذشته پیشــرفتهای تکنولوژیکی در زمینه
برداشت از منابع نامتعارف نفت و گاز در آمریکا باعث وقوع
تحوالت اساســی در بازارهای جهانی انرژی شــده است.
درســت زمانی كه كشف منابع جدید نفت متعارف هر سال
ســختتر میشد و بیشتر اكتشــافات نفتی در مقیاسهای
كوچكتر و در مناطق دورافتادهتر انجام میشــد و بیشــتر
فعالیتهای اكتشــافی با شکست مواجه میشد ،تولید نفت
شیل شدت گرفت.
تركیبی از حفاری افقی و عملیات شکســت هیدرولیکی
موجب شده است كه برداشــت حجم قابل توجهی از نفت
و گازی كه بــا تکنولوژیهای قبلی اقتصــادی نبود جنبه
تجاری به خود گیرد .این مســاله تاثیــر قابل توجهی را بر
وضعیــت عرضه منابع متعارف نفت و گاز ،تقاضای جهانی،
صنعت پاالیش و قیمتهای نفت گذاشت و سازمان اوپك
را با چالشــی جــدی و جدید مواجه كــرد .زیرا در صورتی
كه بخواهد از یك ســطح قیمتــی باال حمایت كند و بدین
منظور ســطح تولید خود را كاهش دهد ،بخش بیشــتری
از منابع شیلی اقتصادی میشــود و در مدت كوتاهی وارد
بازار میشود و آثار اقدام اوپك را خنثی میكند .تولید نفت
شــیل از مارس  2015روند نزولی بهخــود گرفت ،اما اوال
كاهــش آن كمتر از حد انتظارات اولیه بود و از طرف دیگر
از اواخر ســال  2016كه قیمتها تحتتاثیر توافق اوپك و
غیراوپك برای كاهش  1.8میلیون بشــکه در روز از تولید،
روند صعودی بهخود گرفت ،خیلی زود رشــد مجدد تولید

 ۱۳چالش پیش روی اوپک

نفت شیل از سر گرفته شد.
 -2سیاســتهای مختلف اعضای اوپــك در بازار نفت:
اعضای اوپك سیاســتهای مختلفی را در بازار نفت دنبال
میکننــد كه میتواند تصمیمات اوپــك را با چالش مواجه
ســازد .برای مثال ،از گذشــته بازار آمریکا برای عربستان
سعودی اهمیت استراتژیك داشــته و تحت هیچ شرایطی
حتــی با اعطای تخفیفهای قابل توجه حاضر نیســت كه
سهم خود را در این بازار از دست بدهد.
 -3ناهمگونی اعضای اوپك از لحاظ حجم ذخایر ،تولید،
صادرات ،مصرف داخلــی و ظرفیت مازاد تولید و همینطور
پراكندگی جغرافیایی اعضا :كشورهای عضو اوپك از لحاظ
تولیــد وضعیت همگونی ندارند .تولیــد آنها بین  200هزار
بشــکه كه مربوط به كشور گابن است و تولید عربستان كه
حدود  10میلیون بشکه در روز تولید میكند ،متفاوت است
و از طرف دیگر ،در مــورد ذخایر ،صادرات ،مصرف داخلی
و ظرفیت مازاد تولید نیز همین دامنه قابل مشــاهده است.
عالوه بر این ،پراكندگی گســتردهای را از لحاظ جغرافیایی
دارند كه برای برگزاری اجالس به ویژه اجالس اضطراری
یك مشکل عمده است.
 - 4توســعه اســتفاده از انرژیهــای جایگزین بهویژه
سوختهای زیستی و هیدروژن در بخش حملونقل :بخش
عمده انرژی مصرفی دنیا توســط انرژیهای فسیلی شامل
نفت ،گاز طبیعی و زغالســنگ تامین میشــود .تا قبل از
شــوك اول نفتی ( )1973تصور عمومی این بود كه منابع
نفتی به اندازه كافی وجود دارد ،اما با وقوع شوك اول نفتی،
تصور وفور منابع تبدیل به كمبود منابع شــد و زنگ خطر
برای كشــورهای صنعتی كه تا آن موقع بــا اتکا به نفت
ارزانقیمت چرخهای توســعه خود را بــه گردش در آورده
بودند ،به صدا درآمد .از اولین اقدامات این كشورها ،تدوین
سیاســتهایی در زمینه متنوعسازی منابع انرژی بود .یکی
از سیاســتهایی كه در جهت متنوعســازی منابع عرضه
انرژی مطرح شد ،سیاست توسعه تکنولوژی تولید و عرضه
انرژیهــای جایگزین و تجدیدپذیر به جــای انرژیهای
فسیلی بود و در این بین توسعه سوختهای زیستی شامل
بیودیزل و بیواتانول و پیلهای سوختی هیدروژنی در بخش
حملونقل ،تهدیدكننده رشد تقاضای نفت در آینده است.
 -5مسائل زیستمحیطی و گرمایش كره زمین :نگرانی
نســبت به گرمایش كره زمین در اثر مصرف سوختهای
فسیلی باعث شــده كه مقررات سختگیرانهتری نسبت به
انتشــار گازهای گلخانهای در سطح ملی و فراملی تصویب

و به اجرا درآید .تصویب این قوانین باعث شــده رشد تقاضا
برای نفت را با محدودیت مواجه سازد.
 -6سرمایهگذاری برای افزایش كارآیی انرژی و بهرهوری
در كشورهای توسعهیافته و درحال توسعه :بهرهوری انرژی
عبارت از میــزان تولید كاال و خدمــات در ازای هر واحد
انرژی مصرف شــده است كه با شاخص شدت انرژی مورد
ارزیابی قرار میگیرد .طی چند دهه گذشــته كشــورهای
توسعهیافته سیاســتهای مختلفی را برای افزایش كارآیی
و بهــرهوری انرژی اتخاذ كردند و موفق شــدند شــدت
انرژی خــود را بهطور قابل مالحظــهای كاهش دهند كه
پیامد آن كاهش رشــد مصرف انرژی در این كشورها بود
و پیشبینی میشود این روند در آینده ادامه یابد .در مقابل
كشورهای درحال توسعه دارای بهرهوری انرژی پایینتری
نسبت به كشــورهای توسعهیافته هســتند و در سالهای
اخیر ســرمایهگذاری برای افزایش بهرهوری انرژی در آنها
افزایش یافته و پیشبینی میشــود كه نرخ رشــد مصرف
انرژی بهویژه مصرف نفت كاهش یابد.
 -7همکاری یا رقابت بــا غیراوپك :یکی از چالشهای
اوپــك ،تولیدكننــدگان و صادركننــدگان غیرعضو اوپك
هســتند .این كشــورها به راحتی حاضر بــه همکاری با
كشــورهای اوپك نیســتند و در صورتی كه اوپك بخواهد
بدون همکاری آنها ســطح تولید خود را كاهش دهد ،عمال
به معنای واگذار كردن سهم بازار خود به این كشورهاست.
 -8نبود مکانیســم اجرایی موثر بــرای اجرای توافقات
سازمان :اوپك از سال  1982سیاست تحدید و سهمیهبندی
تولیــد را برای حمایت از قیمت نفت اتخاذ كرد ،اما در تمام
دورههایی كه این ســازمان تصمیم میگرفت ،سطح تولید
خــود را كاهش دهد ،بعضی از اعضا از ســهمیه تولید خود
تخلــف میكردند و عمال هیــچ مکانیســم اجرایی برای
جلوگیــری از تخطی اعضای متخلف و مجــازات آنها در
اوپك موجود نیست .از این رو بعضی از اعضا با تخلف خود
موجب بیاثر شدن تصمیمات جمعی اوپك میشدند .البته
در توافــق اخیر اوپك میزان پایبنــدی اعضا باال بوده و از
استثناها در تاریخ اوپك محسوب میشود .متوسط پایبندی
اعضــا در دورههای قبلی حدود  70درصد بوده كه در چهار
ماه اخیر به حدود  100درصد رسیده است.
 -9نبود اســتراتژی بلندمدت در سازمان اوپك :اوپك در
طول حیات خود فراز و نشیبهای زیادی را طی كرده است
و عملکردهای مختلفی داشته است .با آنکه در این دوران به
موفقیتهای زیادی نائل شده است ،با این حال ضعفهایی
متوجه این ســازمان بوده اســت و در مقاطعی نتوانسته در
راستای رسیدن به اهداف خود نقش موثری در بازار جهانی
نفت ایفا كند .یکی از نکات ضعف این ســازمان نداشــتن
استراتژی بلندمدت بوده اســت .فقدان استراتژی بلندمدت
باعث شــده كه ســازمان در تصمیمــات ،جهتگیریها و
اولویتهای آینده ،رویه مســتقل و یکســانی نداشته باشد.
از این رو در ســال  2003اوپك تصمیم گرفت اســتراتژی
بلندمدت را تدوین كند و گروهی از كارشناسان اوپك پس
از  2.5ســال آن را تدویــن و نهایتا در ســپتامبر  2005به

زهرا علی اکبری
در شــرایطی ،دولت یازدهم آخریــن روزهای فعالیت خود را
پشت ســر می گذارد که هنوز بار سنگین یارانه های نقدی بر
دوش اقتصاد مانده و به نظر می رســد هنوز ،عوارض اجتماعی
طرحی که بدون بررسی کارشناسی و کافی در سال  1389آغاز
شــد بر مواهب اقتصادی آن می چربد .هفتاد و ششمین یارانه
نقدی در بیست و پنجمین روز از خرداد ماه به حساب سرپرستان
خانوار واریز شد تا حساب یارانه های دریافتی هر ایرانی از ابتدای
اجرای این طرح تا کنون به  3میلیون و  458هزار تومان برسد.
پرداخت یارانه نقدی از آذر ماه ســال  1389تا کنون ،هر ماه 45
هزار و  500تومان بابت یارانه نقدی از دریافت کرده اســت .این
رقم حاال از پس هفتاد و شــش ماه ،بــه  3میلیون و  458هزار
تومان رسیده اســت ،اما هنوز طرحی برای اتمام دوره پرداخت
یارانه منتشر نشده است.
طبق پیش بینیهای صورت گرفته در قانون برنامه ششــم،

فایناس۱۳میلیارد دالری
کره از محل پول نفت
نیست

وزیــر اقتصاد با بیان اینکــه فاینانس  ۱۳میلیارد دالری
کشور کره از محل پول نفت ایران نیست و منابع آن از کره
تامین میشود ،گفت :مشکالتی در رابطه با کیفیت قرارداد
تجاری و متن ضمانت نامه بــود که در حال رایزنی برای
حل آن هستیم .علی طیبنیا در پاسخ به این سوال که آیا
فاینانس  13میلیارد دالری با کشــور کره همان پولهای
نفت کشور است یا کرهایها از منابع خود فاینانس میدهند،
اظهار داشت :این منابع برای تأمین مالی پروژههای کشور
پیشبینی شــده و مدتی اســت در حال مذاکــره در مورد
کیفیت قــرارداد تجــاری و متــن ضمانتنامههای الزم
هســتیم .به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از فارس ،وزیر
امــور اقتصادی و دارایی افزود :خوشــبختانه کمکم نتیجه
مثبت حاصل خواهد شــد .وی با تأکید بــر اینکه قرارداد
فاینانس با کشور کره ارتباطی با موضوع و موانع FATF
ندارد ،تصریح کرد :این فاینانس جدای از پولهای فروش
نفت خودمان اســت و ارتباطی با پول نفت ندارد .طیبنیا
در مورد قرارداد فاینانس با کشور چین نیز گفت :مشکالتی
در رابطه با ضمانتها و مجوزهای بینالمللی وجود داشت
که با رایزنی حل خواهد شــد .وزیر امور اقتصادی و دارایی
در مورد اجالس آینده گــروه اقدام مالی ( )FATFبرای
خروج کامل ایران از لیست سیاه گفت :مقام معظم رهبری
به بنده برای این موضوع اعتماد کردهاند و قطعا منافع ملی
در نظر گرفته خواهد شد.

پرداخت یارانه نقدی تا آخرین سال قرن حاضر نیز تداوم خواهد
داشــت و به این ترتیب به نظر می رسد بار سنگین یارانه های
نقدی تا چهار ســال آتی نیز بر دوش دولت ایران سنگینی کند.
دولت یازدهم در اولین ســال های فعالیــت خود تالش کرد ،
اقداماتــی را برای رهایی از وضعیت موجود در دســتور کار قرار
دهــد .در این قالب با راه اندازی کمپینــی تحت عنوان "نه به
یارانه" از شهروندانی که نیازی به دریافت یارانه نداشتند خواست
داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند .در این قالب هر
چند در حدود دو میلیون و چهارصد هزار شهروند پیشگام شدند اما
طرح ،طرح موفقی از آب درنیامد و در سال های بعد این مجلس
بود که دولت را مکلف می کرد نســبت به حذف یارانه بگیران
برخوردار اقدام نماید .مروری بر مواضع وزرای دولت یازدهم عمق
نارضایتی کابینــه را از طرح مذکور به نمایش می گذارد .به کار
بردن عباراتی نظیر "مصیبت عظمی" برای توصیف طرح یارانه
نقدی مدتها دستمایه منتقدان دولت بود .انتخابات دوازدهمین
دوره ریاســت جمهوری کشش سیاسی این طرح اقتصادی که

برخــی از آن به عنوان چاه ویل اقتصاد یاد می کنند را بار دیگر،
وقتی کاندیداهای رقیــب تالش کردند از نمد یارانه ها کالهی
برای جمع آوری آرا بدوزند به نمایش گذاشــت .در شرایطی که
دولت یازدهم آخرین روزهای فعالیت خود را پشت سر می گذارد
که هنوز بار سنگین یارانه های نقدی بر دوش اقتصاد خودنمایی
می کند و به نظر می رســد هنوز ،عوارض اجتماعی طرحی که
بدون بررسی کارشناسی کافی در سال  1389آغاز شد بر مواهب
اقتصادی آن می چربد .اقدام دولت یازدهم مبنی بر افزایش یارانه
نقدی اقشار فرودســت جامعه در عین تداوم برنامه حذف یارانه
ثروتمندان نشان می دهد ،محتمل ترین گزینه پیش روی دولت
در سال های آغازین فعالیت دولت دوازدهم حفظ وضع موجود و
بهبود اندک و بطئی فضا در این حوزه خواهد بود .به این ترتیب
 ،در حالی که ایران در سالهای پس از  ،1389یکی از دشوارترین
مقاطع تاریخی خود را پشــت سر گذاشت ،نسبت به توزیع 259
هزار و  350میلیارد تومان پول نقد در میان شــهروندان ایرانی
اقدام کرد اما این تالش توانست بهبود وضعیت اقتصادی مردم را

سبب شود و نه موجبات رقابتی تر شدن فضای اقتصادی ایران را
فراهم کرد .بسیاری از کارشناسان معتقدند آرای مردم در بیست و
نهمین روز از اردیبهشت ماه سال جاری را می توان در مقیاسی،
رفراندومی در خصوص یارانهها نیز دانست چرا که اکثریت آرا از
آن کاندیدایی بود که شــعاری در خصوص افزایش یارانه های
نقدی نداشت .با این وجود به نظر می رسد همچنان نتایج این
رفراندوم نمی تواند موید اقدامی برای اتمام دوره طوالنی پرداخت
یارانه های نقدی در کشور باشد .براساس قانون پیش بینی شده
مقرر بود یارانه نقدی ظرف شصت ماه پرداخت شده و عملیات
پرداخت یارانه نقدی از پس دوره ای  5ســاله اتمام یابد اما حاال
 ،اخبــار پرداخت هفتاد و هفتمین یارانه نقدی همچنان بر صدر
رســانه های خبری جای می گیرد .به نظر می رسد یارانه های
نقدی همچنان حیات خود را در اقتصاد سیاست زده ایران حفظ
خواهند کرد و به این ترتیب ،پایان قرن حاضر را می توان محتمل
ترین زمان برای خداحافظی یارانه نقدی از ساختار اقتصادی ایران
دانست.

الزام بررسی ادعای وجود مازاد گندم برای صادرات

نماینده مردم زنجان در مجلس گفت :موضوع مازاد تولید
گندم در حال حاضر تنها یک ادعا است که باید در مجلس به
شور گذاشته شده و کامال بررسی شود .علی وقفچی ،عضو
کمیسیون کشــاورزی مجلس در گفتگو با ایلنا ،در خصوص
حجم تولید مازاد گندم در ســه ماهه نخست سال  96اظهار
کرد :طبق گفته وزارت جهاد کشاورزی در سه ماهه نخست
سال  3میلیون تن گندم مازاد داریم که از این میزان  2میلیون

تــن آن امکان صــادرات دارد .وقفچی با توجه به مصادف
شدن طرح این ادعا با تعطیالت دورهای مجلس ،خاطر نشان
کرد :در حال حاضر نمیتوان در این زمینه پیش بینی کرد و
باید تا پایان تعطیالت مجلس و تشــکیل جلسه علنی صبر
کنیم .این موضوع بســیار مهم اســت و نمی شود تنها با در
نظر گرفتن سه ماه نخســت سال ،ادعای خودکفایی و مازاد
برای صادرات داشــت و در این خصوص شــتاب زده ،اقدام

کرد .وی در رابطه با تولید ســال  95عنوان کرد :در حالی که
در ســال  95آمارها از تولید  14میلیونی گندم خبر می داد اما
برخی منابع خبر دادند پس از صادرات با کمبود مواجه شدیم
و مجددا واردات صورت گرفت .عضو کمیســیون کشاورزی
مجلس گفت :این امر که بتوانیم به خارج از کشــور صادرات
داشــته باشیم بسیار خوب است اما نیازمند بحث کارشناسی،
برنامه ریزی و بررسی همه جانبه این موضوع است.

کاهش صادرات نفت ایران به هند

صادرات نفت ایران به هند در ماه گذشــته میالدی۹ ،درصد
کاهش یافت که نشــا ن از اجرای برنامه هندیها برای کاهش
واردات نفت از ایران ،به دلیل مناقشــه بر سر میدان گاز «فرزاد
بــی» دارد .به گزارش رویترز ،صادرات نفت ایران به هند در ماه
گذشته میالدی یعنی می به کمترین رقم از ماه ژوئن سال ۲۰۱۶
میالدی به بعد رسید؛ این در حالی است که کاهش واردات نفت
خام ایران از ســوی هندی ها می تواند تالفی در برابر مناقشه
هند با ایران بر ســر توسعه میدان گازی «فرزاد ب» تلقی شود.
در همین حال صادرات نفت ایران به هند ،دومین مشتری بزرگ
نفتی جمهوری اسالمی ایران در ماه می در مقایسه با ماه قبل از
آن تقریبا  ۹درصد کاهش یافت و به  ۴۸۷هزار و  ۶۰۰بشکه در
روز رسید و در مقایسه با ماه اکتبر سال سال گذشته میالدی که
بیشترین رقم صادرات نفت ایران به هند محسوب می شود ،روند
نزولی تقریبا  ۴۰درصدی را به خود گرفته است.
البته به دنبال اختالف میان هند و ایران بر ســر توسعه میدان

«فرزاد بــی» ،مقامات هندی پیش از این اعالم کرده بودند که
در سال مالی منتهی به مارس  ۲۰۱۸میالدی ،هند قصد دارد تا
واردات نفت خام از ایران را به یک چهارم کاهش دهد.
همچنین «دارمندرا پرادهان» ،وزیر نفت هند در پاسخ به این
سوال که آیا هند همچنان امیدوار به گرفتن امتیاز توسعه میدان
گازی «فرزاد بی» است یا خیر اینگونه جواب داد که ما در زمان
های دشوار کنار ایران ایســتاده بودیم و هنوز هم مقادیر قابل
توجهی نفت از این کشــور خریداری میکنیم و انتظار رفتاری
متقابل از ایران را داریم.
این در حالی اســت که رسانههای هندی گزارش داده اند که
ایران بر سر توسعه میدان گازی «فرزاد بی» با شرکت گازپروم
روسیه به توافق رسیده است.
بر پایه این گزارش ،بخشی از کاهش تقاضا برای صادرات نفت
خام ایران به هند در ماه گذشــته به دلیل کاهش تقاضا نفت در
هند بر می گردد وبرای مثال پاالیشگاه «باتیندا» هند که ظرفیت
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واردات آبمیوه عربی با نام خاص به ایران

تصویب وزرای نفت اوپك رســید .این ســند هدفهایی را
درباره درآمدهای نفتی بلندمدت كشــورهای عضو اوپك،
قیمتهــای عادالنه و باثبات ،نقش نفت در تامین نیازهای
انرژی آینده ،ثبــات بازارهای جهانی نفــت ،ایجاد امنیت
عرضه پایــدار نفت برای مصرفكنندگان و امنیت تقاضای
جهانی نفت مشــخص میكند .با این حال ،این سند عالوه
بر اینکه دارای ضعفهایی بود و باید به تدریج نقاط ضعف
آن برطرف و روزآمد میشــد ،نهتنها روزآمد نشد ،بلکه وارد
فاز اجرایی نشد و عمال كنار نهاده شد.
 -10وابســتگی اقتصادی اعضای اوپــك به درآمدهای
نفتی :اگرچه وابستگی كشورهای عضو اوپك به درآمدهای
نفتی متفاوت اســت ،اما اكثر این كشورها وابستگی زیادی
به درآمدهای نفتی دارنــد و زمانی كه قیمت نفت كاهش
مییابــد بهتبــع آن ،درآمدهای این كشــورها نیز كاهش
مییابد و بعضی از كشــورها تالش میکننــد كه با تولید
بیشــتر ،كاهش درآمدی خود را جبران كنند و این مســاله
یك تهدید برای سیاست اوپك در جهت تحدید تولید است.
 -11ورود شــركتهای خارجی به بخش باالدستی نفت
اعضای اوپك :صنعت نفت در اغلب كشورهای عضو اوپك
ملی است و این كشورها تالش كردهاند كه نقش حاكمیتی
خود را در بخش باالدستی نفت حفظ كنند ،اما طی سالیان
گذشته بعضی از كشورها از جمله عراق و آنگوال اجازه ورود
شــركتهای بینالمللی را به بخش باالدستی دادهاند .ورود
شــركتهای بینالمللی به بخش باالدستی باعث میشود
كه این شركتها در زمانی كه كشور متعهد به كاهش تولید
شده ،از انجام آن خودداری كنند.
درحال حاضر عراق با كاهش قیمت نفت و از طرف دیگر،
تعهد به كاهش تولید ،در پرداختهای خود به شركتهای
نفتی با مشکل مواجه شده است و این مساله در آنگوال نیز
وجود دارد.
 -12اثرگــذاری اهداف سیاســت خارجی كشــورهای
عضــو برای اتخاذ تصمیمات در اوپــك :یکی از مهمترین
چالشهــای اوپك طی چنــد دهه گذشــته ،تاثیرگذاری
سیاست خارجی هر یك از اعضای اوپك بر تصمیمات آنها
در اوپك بوده است.
نمونههای بیشماری از آن وجود دارد و آخرین مورد آن
طرح فریز نفتی مطرح شده توسط عربستان سعودی برای
جلوگیری از رشد تولید نفت ایران در دوره پسابرجام بود.
 -13سیاســتهای انــرژی كشــورهای مصرفکننده:
كشــورهای مصرفکننــده در زمینه تامین انــرژی خود
سیاســتهای مختلفی را اتخاذ كرده و به آن پایبندند .این
سیاستها در برخی موارد بر اوپك نیز تاثیرگذار است .این
سیاســتها طیف وســیعی از پرداخت یارانه به انرژیهای
جایگزین نفت تا ایجاد ذخیرهســازی نفت را دربرمیگیرد.
در حال حاضر حجم باالی سطح ذخیرهسازیهای تجاری
و استراتژیك یکی از عواملی است كه توافق اخیر اوپك را
تحتتاثیر قرار داده و برای پایین آوردن آن تا متوســط پنج
سال گذشته ،الزم است اوپك توافق كاهش تولید را برای
مدت بیشتری ادامه دهد تا قیمتها تقویت شود.

خداحافظی با یارانه نقدی در پایان قرن

یکشنبه

7

روزانه  ۱۸۰هزار بشکه نفت را دارد ،تعطیل بوده است.
این در حالی اســت که صادرات نفــت ایران به هند در  ۵ماه
نخست سال جاری میالدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
 ۶۴درصد افزایش نشان می دهد و صادرات نفت ایران به ترکیه
و اروپا هم در ماه می به بیشترین رقم از برداشته شدن تحریم ها
در سال  ۲۰۱۶میالدی به بعد رسیده است.

معاون خانه صنعت ،معدن و تجــارت ایران از واردات آبمیوهای به ایران که متعلق
به یکی از وابســتگان آل ســعود اســت خبر داد و اعالم کرد :این محصول وارداتی،
تولید شرکتی است که تحت نام موهوم "الخلیج" فعالیت میکند .بیژن پناهیزاده در
گفتوگو با ایســنا ،با تاکید بر اینکه آبمیوههای بسیار با کیفیتی در داخل کشور تولید
میشوند ،اظهار کرد :طی چند سال گذشته برخی افراد با واردات محصوالت از کشور
عربستان این محصوالت وارداتی را در داخل کشور مورد استفاده قرار میدهند که به
طور ویژه یکی از این محصوالت مربوط به شــرکتی است که حتی نام آن هم دارای
اشــکال است .وی ادامه داد :گفته میشود این شرکت متعلق به یکی از وابستگان آل
سعود بوده و حال پرسش بنده این است که آیا واردات کاال از کشور عربستان با توجه
به مشکالتی که آنها طی چند سال گذشته ایجاد کردهاند ،درست است یا خیر؟ عالوه
بر این مسئوالن باید پاســخگو باشند که چه افرادی و از چه طریقی میتوانند چنین
محصوالتی آن هم به میزان بسیار زیاد به داخل کشور وارد کنند؟ معاون خانه صنعت،
معدن و تجارت ایران با طرح این پرسش که آیا نظارتی بر واردات چنین محصوالتی
به کشور انجام میشود یا خیر ،بیان کرد :آیا اگر این محصول به شیوه رسمی به کشور
وارد میشود باید در ارتباط با آن بازنگری شود .عالوه بر این اگر محصول مورد نظر به
صورت قاچاق به کشــور وارد شده ،مسئوالن ذیصالح باید هر چه سریعتر در ارتباط
با آن تصمیمگیری کنند .پناهی زاده افزود :پرســش بنده این است که آیا ارزهایی که
به ســختی وارد کشور میشود درست است که به این راحتی تقدیم کشورهایی نظیر
عربستان و حامیان آنها شود؟ به گفته معاون خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران ،این
آبمیوه وارد شده به ایران از کشور عربستان مربوط به شرکتی به نام اتحاد خلیج لالغنیه
است که تحت عنوان موهوم الخلیج فعالیت میکند.
رخداد

بازديد جهانگیری از پروژه آزادراه تهران-شمال

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسالمی ایران روز گذشته از پروژه
آزاد راه تهران  -شــمال همراه با «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرســازی و دیگر
دســت اندرکاران این پروژه بازدید و وضعیت پیشــرفت و چگونگــی اجرای کار را
بررسی کرد .قطعه یک آزاد راه تهران  -شمال به طول  32کیلومتر از تقاطع بزرگراه
آزادگان و شــهید همت شــروع و با عبور از مناطق کن ،سولقان و امامزاده عقیل و
تونل تالون و دره النیز به ســه راهی شهرستانک می رسد .به گزارش ایرنا ،با افتتاح
این قطعه قســمتی از راه فعلی که از طریق کرج می گذرد حذف و مســیر تهران به
شــمال حدود  60کیلومتر کوتاه می شود .شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل
و نقل و شــرکت آزاد راه تهران  -شــمال در صدد است این قطعه تا اوایل تا بستان
 1396زیــر بار ترافیک رود .این قطعه  32کیلومتــری دارای  16پل و  32هزار متر
تونل رفت و برگشت است.
طراحی و معماری این آزاد راه به گونه ای انجام شــده است که هموطنان هنگام
رانندگی در تمام مســیر آن از زیبایی هــای این آزادراه لذت خواهند برد .برای آماده
ســازی این آزادراه  123کیلومتری در مجموع باید  145تونل در باند رفت و برگشت
این مسیر بین اســتان تهران و مازندران به طول تقریبی  88کیلومتر ساخته شود و
تعداد پلهای بزرگ این مســیر در باند رفت و برگشــت نیز  97پل به طول حدود
 13کیلومتر اســت و با شیب  6درصدی جاده ،تردد در این محور بیش از  35درصد
کاهش مصرف سوخت خواهد داشت .برای ساخت این آزاد راه به خصوص در قطعه
یک آن مشکالت زیادی در خصوص زمین های معارض وجود داشت که خوشبختانه
با همکاری تمام دســتگاه های اجرایی ،وزارت راه و شهرســازی و بنیاد مستضعفان
مشکالت مربوط به زمین های معارض این منطقه حل شد و شرکت آزاد راه تهران
 شمال که وابسته به بنیاد مستضعفان و وزارت راه و شهرسازی است در نظر دارد بااحداث قطعات دو و سه در نهایت این آزادراه در سال  99به بهره برداری کامل برسد.
معــاون اول رئیس جمهوری ،وزیر راه و شهرســازی ،رئیس بنیاد مســتضعفان و
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل بارها از روند اجرایی ساخت
این آزادراه مهم بازدید و برای تسریع در اجرای عملیات آن دستورهای الزم را صادر
کرده اند .پیشــرفت قطعه یک این آزاد راه تا پایان ســال  1393و میانگین  19سال
گذشته فقط  33درصد بوده ،اما با تالش تمام دست اندرکاران دولت یازدهم پیشرفت
این قطعه از 1394تا  1395به بیش از  45درصد رسید و هم اکنون پیشرفت فیزیکی
این بخش به بیش از  85درصد رسیده تا برای بهره برداری هموطنان آماده شود.
قطعه دوم این آزادراه حدفاصل دو آب شهرســتانک  -پل زنگوله به طول تقریبی
 25کیلومتر اســت ،تونل های بلند البرز هر یک به طول  6هزار و  450متر در این
منطقه قرار دارد و با اجرای این قطعه طول مســیر جاده فعلی کرج  -چالوس حدود
پنج کیلومتر کوتاهتر می شود.
قطعه سوم آزادراه تهران  -شمال ،حد فاصل پل زنگوله ،سه راهی دشت نظیر ،به
طول تقریبی  46کیلومتر است ،این مسیر دارای دو خط رفت و دو خط برگشت بوده
و اخیرا شــرکت آزاد راه تهران  -شمال با یک شرکت کره ای برای سرمایه گذاری
یک میلیارد و  300میلیون دالری در این قطعه به توافق رسیده است.
قطعه چهار آزاد راه تهران  -شــمال حدفاصل سه راهی دشت نظیر  -چالوس به
طول حدود  20کیلومتر اســت به صورت دو خط رفت و دو خط برگشــت بوده و در
قســمت های بلند آن یک خط کندرو نیز وجود دارد که با همت دســت اندرکاران
به خصوص شرکت آزادراه تهران  -شمال تابستان  94زیر بار ترافیک رفته است.

آخرین خبر

مذاکره مقامات ترکیه برای کسب سهم
از بازار قطر

کمتر از دو هفته از اعمال تحریمها علیه قطر ،مقامات ترکیه برای کســب
ســهمی مناسب از بازار این کشور رایزنیهای رسمی خود را کلید زدند؛ در
گام اول وزیــر اقتصاد ترکیه با همتای قطــری خود دیدار کرد .خبرگزاری
آناتولــی ترکیه خبر داد که نهاد زیبکچی ،وزیــر اقتصاد ترکیه با احمد بن
جاســم همتای قطری خود دیدار کرده و در زمینه گسترش همکاری های
دوجانبه میان دو کشور گفتگو کردند .در این دیدار دو طرف در مورد روند
تســریع نیازهای قطر نیز به توافق رسیدند .زیبکچی پس از دیدار با همتای
قطری خود در گفتگو با خبرنگار آناتولی از ارسال مواد غذایی مورد نیاز قطر
دریــک هفته اخیر خبر داده و تاکید کرد که این روند ادامه می یابد .وی با
بیان اینکه این مواد غذایی از ترکیه با هواپیماهای باری به قطر تحویل داده
شده است ،گفت :در حال حاضر استفاده از راه های دیگر مانند دریا و زمین
برای رساندن نیازها نیز مورد بحث بوده و ما در ارتباط با مسائل لجستیکی
هم صحبت کردیم .وزیر اقتصاد ترکیه با اشــاره بــه اینکه طرف قطری از
همکاری های ترکیه ابراز خرسندی می کند ،خاطر نشان کرد :ما به راحتی
قادر به تامین محصوالت مورد نیاز ســوپر مارکت ها و مردم قطر هســتیم.
آنها همچنین از کیفیت این محصوالت هم بسیار راضی اند .در این نشست
همه نوع همکاری مورد بحث قرار گرفت .شــرکت های مان نیز با همدیگر
هماهنگی دارند .پیش از این نیز یک همکاری دو جانبه با قطر داشتیم.

