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آلمان ۵ میلیون فرصت شغلی در اروپا 
ایجاد کرد

معاون اول رئیس جمهور در حالی طرح تکمیل خط لوله 
صلــح را به عنوان یکی از پروژه هــای اقتصاد مقاومتی به 
وزارت نفت تکلیف کرده است که این وزارتخانه در سال ۹۲ 
این پروژه را کنار گذاشــته است. به گزارش مهر، صادرات 
گاز به کشــورهای همســایه یکی از اهــداف مهم اقتصاد 
مقاومتی اســت و وزارت نفت نیز از دیرباز در پی انجام این 
مهم بوده است. صادرات گاز به هندوستان و پاکستان یکی 
از مهم ترین مقاصد توسعه صادراتی گاز کشور بود که پس 
از جدایی هند از این طرح به دلیل فشــارهای آمریکا ایران 
و پاکســتان به توافق رسیده و قرارداد ابتدایی صادرات گاز 
به بندر گوادور در خاک پاکســتان را به میزان ۲۱.۵ میلیون 
متر مکعب در سال ۸۷ امضا کردند. این قرارداد بین روسای 
جمهور وقت دو کشور امضا شــد و یک سال بعد یعنی در 
ســال ۸۸ میان وزیــر انرژی پاکســتان و مدیرعامل وقت 
شرکت ملی صادرات گاز ایران بطور رسمی به امضا رسید. 
این قرارداد از بندهای مهمی مثل Take Or Pay بهره 
می برد و بر همین اســاس موعد آغــاز صادرات گاز ابتدای 

سال ۲۰۱۵ ثبت شد.  
با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر گاز رســانی 
به استان سیستان و بلوچستان و همچنین احداث واحدهای 
پتروشــیمی در منطقه چابهار خط لوله هفتم سراســری از 
عسلویه به سوی ایرانشهر  به طول ۱۱۰۰ کیلومتر در دولت 
نهم کلید خورد. خط لوله ای ۵۶ اینچی با ظرفیت انتقال ۶۰ 
میلیون متر مکعب گاز در روز که با نصب تاسیسات تقویت 
فشــار به ظرفیت ۱۱۰ میلیون متر مکعب نیز قابل افزایش 
است. این خط لوله توســط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
ساخته شد و بر همین اساس در دولت دهم تکلیف شد این 
خــط لوله به چهار مقصد دیگر ادامه یابد. یک انشــعاب به 
سمت شمال سیســتان و بلوچستان یعنی شهرهای زابل و 
زاهدان و یک انشعاب هم به سمت جنوب استان یعنی بندر 
چابهار و خط مرزی با پاکستان؛ که قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیا مسئولیت تکمیل این خط لوله را بر عهده گرفت. به 
این ترتیب اواخر دولت دهم بود که این قرارداد نهایی شد.

از ســوی دیگر با ســفر آصف علی زرداری، وزیر نفت و 
منابع طبیعی پاکستان به تهران مقرر شد شرکت های ایرانی 

در آنســوی مرز به کمک پاکستان بروند. بر اساس موافقت 
نامه ای که میان دو کشــور امضا شد ایران از طریق منابع 
شــرکت نفت نیکو، ۵۰۰ میلیون دالر وام با سود مشخص 
برای پاکســتانی ها در نظر گرفت تا در پاکستان هم کارها 
همپای ایران انجام پذیرد و بهانه دیگری برای پاکســتان 
باقی نماند. این در حالی اســت که بــا توجه به هزینه ۱.۵ 
میلیارد دالری ســاخت خط لوله در پاکستان این کمک با 
استقبال اســام آباد مواجه شد. به این ترتیب ایران با یک 
تیر دو هدف را نشانه می  رفت. نخست فعالیت شرکت های 
ایرانی که منجر به اشتغا ل زایی و رونق تولید داخلی می شد 
و از سویی دیگر نیز پروژه احداث این خط لوله با وام ایران 
و بازپرداخت پاکستان احداث می شد. البته این پرداخت به 
شــرکت های ایرانی به این شرط که این شرکت ها  صورت 
وضعیت پروژه را به شــرکت ملی گاز ایران ارائه داده و در 
قبال آن پول دریافت کنند، انجام می شــد. برای بازپرداخت 
این وام نیز مقرر شــده بود پس از آغاز صادرات گاز، ۵۰۰ 
میلیون دالر اعتبار هزینه شــده، روی صورتحســاب های 

گازی پاکستان محاسبه شود شود.
با آمدن زنگنه به وزارت نفت قرارگاه ســازندگی با اینکه 
کار را آغاز کرده بود از این پروژه کنار گذاشته شد و شرکت 
کیسون برای ادامه پروژه بکار گرفته شد. کیسون هم پس 
از مدتــی کنار رفت و حاال صحبت از ادامه کار با شــرکت 
غدیر به میان آمده اســت. به جرات می توان گفت از سال 
۹۲ تا ۹۶ هیــچ اقدامی برای احداث خط لوله به مرز ایران 
و پاکستان انجام نشــد. حال آنکه طی ۴ سال سه شرکت 
آمدند و رفتند در حالی که اگر اجازه داده می شــد پیمانکار 
نخســت به ادامه کار خود مشغول باشد اتفاق بزرگی برای 
ایران رخ می داد تا معاون اول رئیس جمهور بعد از ۴ ســال 
روی پروژه ای تاکید نکند که توسط وزیر نفت دولت متوقف 
شده است. وزیر نفت در توجیه اقدام خود برای عدم اعطای 
وام ۵۰۰ میلیون بدهی عدم توانایی مالی پاکســتان برای 
تسویه وام را مطرح کرده بود و بر همین مبنا تصمیم گرفت 
برای صادرات گاز به پاکستان هیچ اقدامی نکند در شرایطی 
که طبق قرارداد اگر ایران تا پایان ســال ۲۰۱۴ به تعهدات 
خود یعنی رســاندن گاز به نقطه صفر مرزی عمل می کرد 

می توانست بر اساس بند مهم Take Or Pay  غرامت 
سنگینی را از پاکستان طلب کند.  به این ترتیب نه در ایران 
خط لوله کامل شــده، نه کمک ایران به پاکستان پرداخت 
شــده است و به این ترتیب صادرات گاز به همسایه شرقی 
را در بن بســت رسانده اســت. زنگنه در حالی معتقد است 
پاکســتانی ها پولی برای پرداخت بهای گاز ایران را ندارند 
که به اســتناد اطاعات در دسترس، پاکستان هم اکنون با 
خرید سوخت مایع که ۳۵ درصد گران تر از گاز ایران است 
مشکلی برای پرداخت ســوخت خریداری شده خود ندارد. 
با چنیــن وضعیتی ابهام در پرداخت پــول گاز ایران کمی  
غیرقابل باور است. در صورت پذیرش گفته های وزیر نفت 
در این باره، وزارت نفت باید در نظر داشته باشد که صادرات 
گاز ایران به پاکســتان بر پایه یک قرارداد  قانونی اســت 
که مرکز داوری آن الهه تعیین شــده اســت پس می توان 
با مراجعه بــه داوری اختافات را حل کــرد همانطور که 
ترکیه توانســت با اســتفاده از این ابزار قانونی ۱۴ ماه گاز 
رایــگان از ایران دریافت کند یا حتــی ایران که با تکیه بر 
بنــد Take Or Pay بیش از ۱.۳ میلیارد دالر از ترکیه 

غرامت دریافت کند.
صادرات روزان ۱.۵ میلیــارد فوت مکعب گاز 

مایع به پاکستان 
وزیر نفت و منابع طبیعی پاکســتان گفت: این کشــور تا 
پایان ســال ۲۰۱۷ میادی، کمبود گاز خــود را با واردات 
روزانــه ۱.۵ میلیارد فوت مکعــب از ایران تامین می کنیم. 
به گزارش رویترز، شــاهد خاقان عباسی، وزیر نفت و منابع 
طبیعی پاکســتان گفت: در فوریه ســال جــاری میادی، 
دولت این کشــور یک قرار داد ۱۵ ســاله با قطر به منظور 
واردات ســاالنه ۳.۷۵ میلیون تــن گاز مایع طبیعی )ال ان 
جــی(  را امضاء کرده اســت. وی تصریح کــرد، در حال 
حاضر پاکســتان در مسیر مناسبی برای واردات روزانه ۱.۵ 
میلیارد فوت مکعب گاز مایع طبیعی از ایران تا پایان ســال 
۲۰۱۷ میادی است. عباســی خاطرنشان کرد، این مقدار 
واردات گاز از ایــران باعث می شــود تا مجموع کمبود گاز 
این کشــور به نصف کاهش پیدا کند. وزیــر نفت و منابع 
طبیعی پاکستان گفت: کار بر روی پروژه های واردات مسیر 
سریع گاز که شــامل خط لوله ایران-پاکستان و خط لوله 
ترکمنستان افغانستان  پاکستان - هند است را شروع کرده 
ایم. بر پایه این گزارش، در حال حاضر پاکستان برای تامین 
گاز مورد نیاز خود با مشــکل روبرو است و به دنبال واردات 

سریع گاز از ایران و کشورهای دیگر روی آورده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون از آغاز طرح رتبه بندی تعاونی ها از دو هفته آینده خبر داد. مهدی حسین نژاد درباره آخرین وضعیت اجرای طرح رتبه بندی تعاونی ها گفت: در حال حاضر زیرساخت های اجرای این طرح 
در حوزه نرم افزاری تقریبا نهایی شده و تا حدود دو هفته آینده نهایی و طرح رتبه بندی اجرا خواهد شد. وی با بیان اینکه در قالب اجرای طرح رتبه بندی، در فاز اول شرکت های تعاونی رتبه بندی خواهند شد گفت: با همکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعدادی از شرکت های تعاونی رتبه بندی می شوند و هر چند ماه یکبار رتبه شرکت ها تجدید نظر خواهد شد. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ادامه داد: پس از اجرای فاز نخست طرح، در 
فازهای بعدی شرکت های تعاونی باقی مانده و شرکت های غیر تعاونی مشمول این طرح می شوند. حسین نژاد با اشاره به اینکه شاخص های رتبه بندی شرکت ها از کامل ترین شاخص های بین المللی است، ادامه داد: با اجرای طرح رتبه 
بندی، فعالیت شرکت ها شفاف می شود؛ همچنین شرکت ها با دریافت گواهینامه رتبه بندی یک شخصیت حقوق پیدا می کنند و با تقویت زنجیره تولید، برای مشتریان قابل اعتمادتر خواهند شد. به گفته وی، بیش از ۹۹ درصد تعاونی ها 

از عدم بهره وری و مشکات مدیریتی رنج می برند که با اجرای طرح رتبه بندی از نقاط ضعف با هدف تقویت بخش تعاون شناسایی و اعام می شود.

آخرین خبر 

فعالیت 
تعاونی ها 

شفاف سازی 
حاشیه بازار  می شود

اقتصاد آلمان موجب شــده که تقریبا ۵ میلیون فرصت شغلی به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم از طریق بازار تقاضای این کشور، در قاره سبز ایجاد 
شــود. به گزارش دویچــه وله، در حال حاضر اقتصاد آلمان پاســخگوی ۴ 
میلیون و ۸۰۰ هزار شــغل در قاره اروپا است و به عبارت دیگر، بزرگترین 
اقتصاد اروپا یعنی آلمان، چیزی نزدیک به ۵ میلیون اشــتغالزایی را در قاره 
ســبز رقم زده اســت که در نوع خود کم نظیر است؛ این در حالی است که 
تقاضای باال در آلمان نه تنها مانع کاهش پیشــرفت کشورهای همسایه آن 
نمی شــود؛ بلکه همچون یک موتور محرک اقتصادی مهم برای آنها ایفای 
نقش می کند. همچنین قدرت باالی صنعتی آلمان و نیز تقاضای این کشور 
بــرای واردات،  ســود آوری و منافع ویژه ای را برای کشــورهای همجوار 
آلمان به همراه دارد. در حال حاضر کشورهای هلند، فرانسه، بلژیک، ایتالیا، 
لهســتان و جمهوری چک بعنوان تامین کننده هــای اصلی برخی قطعات 
صنعتی و کاالهای مصرف کننده در آلمان هســتند که این موضوع، موجب 
اشتغال زایی مســتقیم و غیرمستقیم توســط آلمان ها در سایر کشورهای 
اروپایی شــده اســت. برای مثال، فقط در کشور لهســتان ۸۹۰ هزار شغل 
مســتقیم در ارتباط با بازار تقاضای آلمان وجود دارد که بیشترین سهم در 
میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است. بر همین 
اساس، رقابتی بودن صنعت آلمان نه تنها موجب لطمه وارد کردن به سایر 
کمپانی های اروپایی نمی شــود؛ بلکه کشورهای اروپایی از قدرت اقتصادی 
آلمان نفع می برند و می توانند محصوالت بیشتری را بفروشند، ضمن اینکه 

نیازهای خود را با محصوالت آلمانی برطرف کنند.

سرعت پایین در صادرات گاز به پاکستان

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تحریم های آمریکا علیه ایران اظهار کرد: ایران 
در حــال ارائه مجموعه ای جذاب از فرصت های ســرمایه گذاری به عنوان چهارمین 
ذخایر بزرگ نفت و اولین منابع بزرگ گاز دنیا اســت و به دشواری می توان پذیرفت 
که تیلرســون به عنوان عضوی از کابینه ای که عنــوان ثروتمندترین کابینه تاریخ 
ایــاالت متحده را به خود اختصاص داده، عاقمند به تشــدید تداخل فرکانس های 
سیاسی با منافع اقتصادی و تضعیف آنها باشد. عبداهلل یونس آرا در گفت وگو با ایسنا، 
با تاکید بر اینکه صنعت نفت ایران، مسیر خود برای تبدیل شدن به بازیگری جهانی 
را ادامه می دهد، با اشاره به تحریم های اخیر وضع شده از سوی ایاالت متحده علیه 
ایران و روســیه گفت: در خصوص نوع تحریم های وضع شــده باید به این موضوع 
دقت کرد که نقطه آغازین این تحریم ها، ســنای آمریکا بوده اســت. از سوی دیگر 
تحریم ها در مورد روســیه ناظر بر بخش انرژی این کشــور است و به نظر می رسد 
تحوالت اخیر در کنار ســایر جریانات سیاسی که مسکو را در برخی مناطق از جمله 
خاورمیانه و ســوریه در مقابل واشنگتن قرار داده اســت، احتمال دخالت روسیه در 
انتخابات ریاســت جمهوری سال گذشته آمریکا، محرک اصلی سناتورها برای وضع 

این تحریم ها است.
وی افزود: از ســوی دیگر به نظر می رسد جهت گیری تحریم های وضع شده علیه 
روسیه که برخاف ایران، بخش انرژی این کشور را هدف گرفته است، بیانگر نوعی 
تقابل بین سیاســت های مورد نظر دولت ترامپ و اکثریت نمایندگان جمهوری خواه 
در سناســت. به طوری که سنا در مصوبه خود فضائی برای انعطاف پذیری و اعمال 
اراده و تصمیم رئیس جمهوری در اجرای تحریم ها و حتی تلطیف آن باقی نگذاشته 
و  رئیس جمهوری را وادار به اجرای این تحریم ها کرده است. این کارشناس انرژی 
بــا بیان اینکه اقدامات ترامپ در ماه های اخیــر در ملغی کردن معاهدات بین المللی 
بخصوص توافق پاریس و ســایر پیمان هایی که ایاالت متحده در آنها حضور داشته 
اســت توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، تصریح کرد: به نظر من اما بررسی 
اقدامات صورت گرفته نشــان می دهد که اقتصاد و منافع تجاری یکی از مهم ترین 
محرک هــا و در عین حــال خطوط قرمز دولت ترامــپ در تنظیم مجدد محورهای 
تعاملی ایاالت متحده با اقتصاد و سیاســت جهانی است. تیلرسون که قبا در راس 
شــرکت اکسون موبیل یکی از بزرگ ترین غول های نفتی آمریکا و دنیا قرار داشت 
به کســب و کار صنعت نفت در ســطح بین المللی و جایگاه هر یک از بازیگران در 
این چرخه آشــنائی الزم را دارد و بــه عنوان عضوی از کابینــه میلیاردرها، حامی 
سرمایه گذاری گسترده تر در منابع نفتی با هدف افزایش سود سهامداران از یک سو و 

تداوم دوران رونق و برتری نفت و گاز در سبد جهانی انرژی است.
 یونس آرا ادامه داد: تیلرسون پس از توافق ایران با غرب بر سر برنامه هسته ای و 
به عنوان مدیرعامل اکســون موبیل )درسال ۲۰۱۶( گفته بود "اکسون منتظر خواهد 
مانــد تا ببیند آیا موقعیت برای شــرکت های آمریکائی فراهم خواهد شــد. ما قطعا 
شرایط را تحت نظر خواهیم داشــت، چرا که ایران دارای یکی از بزرگ ترین ذخایر 
دنیاست. به دشــواری می توان پذیرفت که تیلرسون به عنوان عضوی از کابینه ای 
که عنوان ثروتمندترین کابینه تاریخ ایاالت متحده را به خود اختصاص داده اســت، 
عاقمند به تشــدید تداخل فرکانس های سیاســی با منافع اقتصادی و تضعیف آنها 
باشــد. وی در ادامه با اشــاره به وضعیت صنعت نفت ایران گفت: صنعت نفت ایران 
در حال ارائه مجموعه ای جذاب از فرصت های ســرمایه گذاری به عنوان چهارمین 
ذخایر بزرگ نفت و اولین منابع بزرگ گاز دنیا اســت. در نمایشگاه نفت و گاز امسال 
تهران شاهد حضور بی سابقه شرکت های غربی و حتی آمریکائی برای کسب سهمی 
مناســب از فرصت های کم نظیر ارائه شــده در صنعت نفت و گاز ایران بودیم. این 
کارشــناس اقتصادی افزود: بسیاری از شرکت های تراز بین المللی صنعت انرژی در 
حال بازگشــائی دفاتر خود در تهران هستند و انتخاب مجدد دکتر روحانی به عنوان 
رئیس جمهوری، اطمینان الزم برای ســرمایه گذاران بیــن المللی حوزه نفت برای 

شروعی دوباره و پرقدرت در صنعت نفت ایران را ایجاد کرده است.

فروش باالی ساعت های هوشمند در ایران

رخداد 

                  تكلیف معاون اول رئیس جمهور درباره خط لوله صلح

بعید است 
تحریم های آمریكا 
تاثیری در صنعت 

نفت ایران داشته باشد

ساعت هوشمند به عنوان یکی از گجت های پوشیدنی و جذاب، فروش بسیار خوبی 
در ایران دارد و اپل واچ پرفروش ترین ساعت هوشمند در بازار ایران است. به گزارش 
ایلنا، بازار ســاعت های هوشمند به عنوان یکی از گجت های پوشیدنی جدید و جذاب 
مخصوصا برای نســل جوان که توجه ویژه ای به فناوری و ظاهر و پوشش خود دارند، 
یکی از بازارهای داغ در کشــور است. ساعت های هوشمند زیادی از برندهای مختلف 
با قیمت هایی از ۱۵۰ هزار تومان تا بیشــتر از ۵ میلیون تومان وارد بازار ایران شــده 
است اما در این میان ساعت های نسبتا گران قیمت شرکت اپل یعنی اپل واچ فروش 
بسیار خوبی در بازار ایران دارد. یک فروشنده محصوالت اپل از جمله اپل واچ به ایلنا 
گفــت: اپل واچ به دلیل جذابیت و تنوع رنگ، بند، لوازم جانبی و مخصوصا الکچری 
بودن اپل واچ توانســته انتخاب اول دختران و پسرانی باشد که می توانند بیشتر از یک 
و نیم میلیون تومان هزینه کنند و باال بودن تعداد این خریداران باعث شده تا اپل واچ 
پرفروشترین ساعت هوشمند بازار ایران باشد. بعد از آن به ترتیب ساعت های شرکت 
سامســونگ، هواوی، سونی، ال جی و سایر برندها قرار بگیرند. یک فروشنده ساعت 
کاســیک در گفتگو با ایلنا گفت: موبایل و مخصوصا ســاعت های هوشمند در بازار 
ساعت کاسیک از لحظه ورود به ایران تا به امروز تاثیر بسیار زیادی داشته است اما 
هیچ گجتی جای ساعت و مخصوصا ساعت کاسیک را به دلیل خاص بودن و کیفیت 
به مراتب باال نخواهد گرفت و همواره جایگاه ساعت های کاسیک حفظ خواهد شد.

کمك گسترش بازارهای 
صادراتی به کاهش قیمت 

خودرو

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس کاهش قیمت 
خودرو را به شــرطی امکان پذیر دانســت کــه تیراژ تولید 
افزایش و بازار فروش توســعه یابد، صادرات رونق گرفته 
و روابط بین المللی دو و چند جانبه ایران با سایر کشورهای 
جهان گسترش یابد. محمدرضا نجفی گفت: تولید خودروی 
باکیفیت با قیمت مناسبی که به هنگام به بازار عرضه شود 
باید مورد توجه مسئوالن و متولیان صنعت خودروی کشور 
قرار بگیرد .به گزارش ایســنا، نماینــده تهران در مجلس 
متذکر شــد: گام بلند و اساســی کاهش هزینه های تولید، 
کاهش هزینه های سرباری و غیرعملیاتی بار شده بر تولید 
است که  باعث می شود ســهم بیشتری از هزینه ها بر هر 
واحد تولید افزوده شــود و موجب گران تر شدن تولید شود. 
وی با بیان اینکه اولین کاری که برای کاهش هزینه تمام 
شــده خودروی تولیدی که آثار و وزن بیشــتری نسبت به 
سایر فاکتورها دارد، افزایش تیراژ تولید است، گفت:  برای 
کاهش قیمت خودرو باید مقیاس اقتصادی تولید یا افزایش 
تیراژ تولید اتفاق بیفتد. هر قدر تعداد بیشتری خودرو تولید 
شــود، هزینه های ســرباری بر تعداد محصول بیشــتری 
سرشــکن می شــود در نتیجه قیمت تمام شده هر دستگاه 
خــودرو کاهش می یابد. عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس ادامه داد: البته برای دســتیابی به تیراژ باالتر تولید 
باید بازار فروش خودرو توســعه یابد. توســعه بازار به این 
معناست که باید صادرات داشته باشیم و برای صادر کردن 
حتما باید روابط بین الملل و رابطه با سایر کشورهای منطقه 
بهبود یابد و توافقات دو و چندجانبه امضاء شود تا موانعی از 
تحریم ها که پیش پای تولید داخلی گذاشــته شده است به 
مرور  کم رنگ شــود. نجفی تاکید کرد: با افزایش راندمان  
و بهره وری تولید و کاهش هزینه های جذب نشده راه برای 

کاهش قیمت خودرو باز می شود.

وقتی یك موسسه مالی محلی ۴۸۰شعبه در کشور ایجاد می کند
عضو هیئت رییســه کمیســیون اقتصادی مجلس، گفت: 
قانون و مقررات بانک مرکزی قدیمی بوده و اختیارات الزم را 

برای ورود بدوی به ساماندهی موسسات نداده است. 
سید حسن حسینی شــاهرودی در گفتگو با خانه ملت ، با 
اشاره به اظهارات رییس کل بانک مرکزی درباره ساماندهی 
موسســات مالی و اعتبــاری، گفت: در ابتــدای فعالیت این 
موسســات، هیچ موسســه مالی غیر مجازی در کشور وجود 
ندارد و تمامی موسســات پولی و مالی در قالب صندوق های 
قرض الحسنه، تعاونی ها، موسسات اعتباری و بانک ها هستند، 

که تمامی این نهادهای اقتصادی به نوعی از دســتگاه های 
دولتی و حاکمیت همانند وزارت تعاون یا بانک مرکزی مجوز 
دارند. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس، با بیان اینکه 
حیطه و نوع فعالیت برخی از این موسسات مالی از حد مجاز 
عبور کرده است، افزود: گاهی یک صندوق قرض الحسنه و 
یا یک موسســه مالی و اعتباری برای یک محدوده خاصی 
تعریف شــده است، اما زمانی که نظارت توسط دستگاه های 
مجوزدهنده جامع و کامل نیست، یک موسسه همانند ثامن 
الحجج ۴۸۰ شــعبه در کشور ایجاد می کند، که مشکات و 

چالش های سیاســی، اجتماعی و امنیتی در کشور ایجاد می 
کند. حسینی شاهرودی با اشــاره به اینکه ایجاد ۴۸۰ شعبه 
توسط یک موسســه محلی ناشــی از عدم نظارت دستگاه 
هایی بوده که مجوز صادر می کنند، ادامه داد: زمانی که یک 
سوپرمارکت در یک محله افتتاح می شود، از اتحادیه مربوطه 
تا اماکن نیروی انتظامی از این سوپرمارکت درخواست مجوز 
می کنند، اما یک تعاونی مالی افتتاح می شود و میلیاردها پول 
افراد جامعه جمع آوری می شــود، اما نظارتی بر آن صورت 

نمی گیرد.

تاکید جهانگیری بر لزوم جلوگیری از تشدید بحران آب
سی امین جلسه شــورای عالی آب عصر شنبه به ریاست 
اســحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور تشکیل شد. 
اسحاق جهانگیری در این نشست بیان کرد: باید با مدیریت 
دقیــق و برنامه ریزی جامع با بحران کــم آبی مقابله کرد 
و اصاح الگوی کشــت نقش تعییــن کننده ای در کاهش 

استفاده از منابع آبی کشور دارد.
 به گــزارش اقتصاد آناین به نقــل از ایبِنا، معاون اول 
رییس جمهور در این جلسه با تاکید بر اینکه امروز موضوع 

آب یک مطالبه و دغدغه عمومی اســت،  گفت: بحران کم 
آبی یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی کشــور است 
و باید با مدیریت دقیق و برنامه ریزی جامع از تشــدید این 

بحران و پیامدهایش جلوگیری کرد.
جهانگیری بــا بیان اینکه همه بخش های کشــاورزی، 
صنعت و شــرب نیازمند اصــاح الگوی مصرف اســت، 
اظهارداشت: با توجه به اینکه بخش کشاورزی بیش از ۹۰ 
درصد منابع آبی کشــور را مصرف می کند تهیه طرح جامع 

الگوی کشــت به عنوان کار جدی مــی تواند نقش تعیین 
کننده ای در کاهش اســتفاده از منابع و ذخایر آبی کشــور 

داشته باشد.
وی افزود: تهیه طرح جامع الگوی کشــت مناسب برای 
مناطق مختلف کشــور و اباغ آن می تواند موجب افزایش 
بهره وری و ســطح درآمد کشــاورزان کشور شود،  بنابراین 
وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه های خود را در این زمینه 

با قوت پیش برده و نهایی کند.

بررســی ها نشان می دهد از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۵ ارزش 
اسمی بورس اوراق بهادار تهران ۱۷۲ درصد و ارزش بازاری آن 
۸۸.۶ درصد رشــد داشته است. به گزارش ایسنا، بررسی ارزش 
بازاری بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ 
بیانگر رشــد ۸۸.۶ درصدی ارزش جاری و رشد ۱۷۲ درصدی 
ارزش اسمی است. ارزش جاری بازار از حدود ۱۷۰ هزار میلیارد 
تومان در ســال ۱۳۹۱ به ۳۳۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال 
۱۳۹۵ رسیده است. طی این دوره ارزش اسمی بازار از ۵۰.۶ هزار 
میلیارد تومان در ســال ۱۳۹۱ به ۱۳۷.۸ میلیارد تومان در پایان 
سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. طی این دوره متوسط بازار نیز با 
افزایش بیش از یک واحدی از ۵.۳۵ واحد در سال ۱۳۹۱ به ۶.۸۴ 
واحد در پایان سال ۱۳۹۵ رسید. شاخص کل ارزش - وزنی نیز 
همراستا با سایر نشــانگرهای بورس با رشد ۱۰۱.۱ درصدی از 

۳۸ هزار و ۴۰۸ واحد در سال ۱۳۹۱ به ۷۷ هزار و ۲۳۰ واحد در 
پایان سال ۱۳۹۵ رسید. نکته دیگر این که ارزش جاری بازار در 
ســال ۱۳۹۴ حدود ۳۳۴ هزار میلیارد بود که این رقم یک سال 
بعد یعنی در سال ۱۳۹۵ به ۳۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. 
همچنین متوســط  بازار که در سال ۱۳۹۵، ۶.۸۴ بود یک سال 
قبل از آن به ۷.۴۵ می رســید. عاوه بر رشــد ارزش معامات 
بورس اوراق بهادار حجم کل معامات بازار از ۸۰ میلیارد سهم 
در سال ۱۳۹۱ با رشد ۲۲۱ درصدی به ۲۷۵ میلیارد سهم در سال 
۱۳۹۵ بالغ شــد. همچنین طی این دوره تعداد دفعات معامات 
بازار از پنج میلیون نوبت به ۱۵ میلیون نوبت افزایش یافته است. 
آمارها نشــان می دهد که تعداد دفعات کل بازار در سال ۱۳۹۲، 
۱۷ میلیون نوبت، در ســال ۱۳۹۳، ۱۳ میلیون نوبت و در سال 
۱۳۹۴، ۱۴ میلیون نوبت بوده اســت. این آمار نشان می دهد که 

در سال ۱۳۹۱ کمترین دفعات معامله و در سال ۱۳۹۲ بیشترین 
دفعات معامله در بورس اوراق بهادار تهران انجام و از سال ۱۳۹۳ 
با مقداری کاهش رو به رو شــده و تا سال ۱۳۹۵ با شیب نسبتا 

ثابت رشد داشته است.

نگاهی به ارزش معامالت بورس تهران از سال ۹۱ تا ۹۵

براســاس برآورد گــزارش ماه مــی ۲۰۱۷ دبیرخانه اوپک، 
تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۶ به حدود ۹۵.۱ میلیون بشکه 
در روز رســید که نسبت به ســال ۲۰۱۵ به مقدار ۱.۴ میلیون 
بشکه در روز رشد داشت. به گزارش خبرآناین، در سال ۲۰۱۶ 
عرضه نفت غیراوپک ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داشت، از 
این رو تقاضا برای نفت اوپک به مقدار ۲.۱ میلیون بشکه در روز 
رشد داشت، اما برآوردهای انجام شده برای سال ۲۰۱۷ متفاوت 
از ســال ۲۰۱۶ است. از یک طرف، پیش بینی میشود روند رشد 
عرضه غیراوپک که در ســال ۲۰۱۶ متوقف شده بود، در سال 
۲۰۱۷ مجددا از ســر گرفته شود و از طرف دیگر، رشد تقاضای 

جهانی کمتر از ســال ۲۰۱۶ باشد. ماهنامه اوپک رشد تقاضای 
جهان در ســال ۲۰۱۷ را ۱.۳ میلیون بشکه در روز برآورد کرده 
اســت که ۱۰۰ هزار بشــکه در روز کمتر از سال ۲۰۱۶ است. 
 OECD بخش عمده رشــد تقاضا متعلق به کشورهای غیر
خواهد بود. به هر حال از آنجا که رشد تولید غیر اوپک کمتر از 
رشد تقاضای جهانی خواهد بود، برآورد می شود در سال ۲۰۱۷ 
تقاضا برای نفت اوپک افزایش یابد، اما حجم آن نسبت به سال 

۲۰۱۶ کمتر خواهد بود.
براســاس ماهنامه بازار نفت )مــی ۲۰۱۷( آژانس بین المللی 
انرژی، پیش بینی می شــود تقاضای جهانی در سال ۲۰۱۷ به 
مقدار ۱.۳ میلیون بشــکه در روز رشد داشته باشد که ۳۰۰ هزار 
بشکه در روز کمتر از سال ۲۰۱۶ خواهد بود. ازسوی دیگر، این 
نهاد برآورد کرده عرضه نفت کشــورهای غیراوپک که در سال 
۲۰۱۶ روندی کاهشی داشته و با ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش 
به ۵۷.۷ میلیون بشکه در روز رسیده است، در سال ۲۰۱۷ رشد 
منفی آن متوقف شود و عرضه غیراوپک با ۴۰۰ هزار بشکه در 

روز افزایش به ۵۸.۳ میلیون بشکه در روز برسد. عاوه بر این، با 
توجه به رشد ۱.۳ میلیون بشکه ای تقاضا در سال ۲۰۱۷ برآورد 
می شود که تقاضا برای نفت اوپک در سال ۲۰۱۷ با ۷۰۰ هزار 
بشــکه در روز افزایش به ۳۲.۸ میلیون بشکه در روز برسد. به 
نظر می رسد این سطح باالتر از سطح تولید توافق شده اعضای 
اوپک باشد. بدین معنا که در صورتی که کشورهای عضو اوپک 
به توافق پایبند باشــند، مازاد عرضــه ای در بازار نخواهد بود و 

مصرف کنندگان باید از ذخیره سازی های خود برداشت کنند.
در ســه ســال گذشــته یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر 
قیمت نفت، مازاد عرضه بوده است. مازاد عرضه عاوه بر اینکه 
خود باعث کاهش قیمت نفت می شــود، باعث افزایش سطح 
ذخیره سازی ها شده و اثر مضاعفی را در تضعیف قیمت دارد و تا 
زمانی که مازاد عرضه از بازار خارج نشود، نمی توان انتظار تقویت 
قیمت نفت را داشت. در سال ۲۰۱۵ ، باالترین حجم مازاد عرضه 
رو به کاهش گذاشته و بازار به تعادل نزدیک شده است، اما هنوز 
حجمی از مازاد عرضه در بازار وجود دارد و برآورد می شــود در 

نیمه دوم سال ۲۰۱۷ حجم آن کاهش قابل توجهی داشته باشد. 
براساس برآوردهای سه مرجع ســازمان اوپک، اداره اطاعات 
انرژی آمریکا و آژانس بین المللی انرژی، در ســال ۲۰۱۵ حجم 
مازاد عرضه در بازار حدود ۱.۶ تا ۲ میلیون بشکه در روز بود که 

در سال ۲۰۱۶ به حدود ۰.۴ تا ۱.۱ میلیون بشکه در روز رسید.
 برآورد شــده که در فصل اول ۲۰۱۷ حجم مازاد عرضه بین 
۰.۲ - تا ۰.۸ هزار بشکه در روز بوده و در فصل دوم به ۰.۸ - تا 

۰.۱ هزار بشکه در روز برسد.
 هر سه نهاد برآورد کرده اند در صورتی که اوپک سطح تولید 
کنونی خود را ادامه دهد، در فصل سوم ۲۰۱۷ مازاد عرضه ای در 
بازار وجود نخواهد داشت و مصرف کنندگان مجبور می شوند تا از 
ذخیره سازی های خود برداشت کنند و انتظار می رود این وضعیت 

در فصل چهارم ۲۰۱۷ نیز ادامه یابد. 
البته براســاس برآوردهای اداره اطاعات انرژی آمریکا، در 
فصل چهارم ۲۰۱۷ حدود ۵۰۰ هزار بشــکه در روز مازاد عرضه 

در بازار وجود خواهد داشت.

پیش بینی تقاضا برای نفت اوپك در چهار فصل ۲۰۱۷


