
پنجشنبه 17  آذر   1401- 13 جمادی االولی 1444 - 8 دسامبر 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5876  10   اقتصادی

نفت با امیدواری به چین صعود کرد
قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه با امیدواری به بهبود تقاضای چین 
و ابهامات درباره نحوه اجرای مکانیزم ســقف قیمت غربی برای نفت روسیه، 
اندکی افزایش یافت.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با ۱۳ سنت 
معادل ۰.۱۶ درصد افزایش، به ۷۹ دالر و ۴۸ ســنت در هر بشــکه رســید. 
نفت برنت شــب گذشته برای دومین بار در ســال ۲۰۲۲، به پایین ۸۰ دالر 
ســقوط کرده بود.نفت آمریکا روند کاهشی خود را معکوس کرد و در مقایسه 
با قیمت نهایی ۷۴ دالر و ۲۵ ســنت معامالت روز سه شنبه، ثابت بود.سقوط 
بهای معامالت نفت برنت در روز سه شنبه، بزرگترین کاهش روزانه قیمتها از 
سپتامبر بود.انتظارات برای بهبود تقاضای چین برای نفت، عامل مثبتی بوده 
که از قیمت ها پشتیبانی کرده است. این کشور به مدت دو روز متوالی، موارد 

جدید ابتال به کووید کمتری داشته است.
 لئون لی، تحلیلگر شــرکت »سی ام سی مارکتس« در یادداشتی نوشت: 
چین به ســرعت محدودیت هــای کرونایی را کاهش داده که ممکن اســت 
تقاضا برای ســوخت را تقویت کند.ارزش یوان چین در برابر دالر آمریکا روز 
چهارشنبه که سرمایه گذاران به آمار ضعیفتر از حد مطلوب صادرات و واردات 
این کشور اعتنایی نکردند و منتظر اعالم تسهیل بیشتر تدابیر قرنطینه کووید 
از سوی دولت بودند، تحکیم شد.آمار موسسه امریکن پترولیوم که نشان داد 
حدود ۶.۴ میلیون بشــکه از ذخایر نفت آمریکا هفته گذشــته برداشت شده 
است، از قیمت ها حمایت کرد.با این حال، ابهامات درباره تاثیر مکانیزم سقف 
قیمت غربی برای نفت روســیه روی عرضه در بازار جهانی، به نوسان قیمتها 

منجر شد. 
روزنامه ودوموســتی روز چهارشــنبه گزارش کرد روسیه در حال بررسی 
سه گزینه شامل ممنوعیت فروش نفت به بعضی از کشورها و تعیین حداکثر 
تخفیــف برای فروش نفت خود به منظور مقابله با ســقف قیمتی اســت که 
قدرتهای غربی اعالم کرده اند.خبرگزاری های روسیه به نقل از الکساندر نواک، 
معاون نخســت وزیر روســیه گزارش کردند مکانیزم روسیه برای ممنوعیت 
فروش نفتی که مشمول سقف قیمت تعیین شده توسط کشورهای غربی قرار 
می گیرد پیش از پایان امســال آغاز به کار خواهد کرد. خبرگزاری ریا به نقل 
از نواک نوشت: ما سرگرم کار روی تصمیم مان هستیم وی در پاسخ به اینکه 
آیا این مکانیزم تا پایان ســال اجرایی می شود پاسخ داد بله مطمئن هستم.
نواک پیشــتر گفته بود روسیه ممکن است تولید نفت خود را اندکی کاهش 
دهد معاون نخســت وزیر روسیه اظهار کرد: روســیه در حال تغییر زنجیره 
لجســتیک خود در واکنش به سقف قیمت ۶۰ در هر بشکه است که از سوی 
کشــورهای غربی با هدف محدود کردن توان روسیه برای تامین مالی جنگ 
در اوکراین تحمیل شده اســت.کلودیو گالیمبرتی، نائب رئیس ارشد شرکت 
تحقیقاتی ریستاد انرژی در این باره گفت: هنوز ابهامات فراوانی در بازار وجود 
دارد و کاهش تولید نفت روســیه ممکن است به حدی که پیشتر پیش بینی 

شده بود، نباشد.
بخشــی از ضعف بازار، ناشی از رشد ارزش دالر آمریکا و فعالیت محتاطانه 
در بازارهای سهام آسیایی بوده است. شاخص های سهام وال استریت هم روز 
سه شنبه به دلیل ابهامات پیرامون روند افزایش نرخ های بهره از سوی فدرال 
رزرو و صحبت های بیشــتری که درباره وقوع رکود وجود دارد، سقوط کردند.
قیمت های نفت به مدت ســه روز معامله متوالی، بیش از یک درصد سقوط 
کرده اند و عمده رشدی که سال میالدی جاری داشتند را از دست داده اند.بر 
اســاس گزارش رویترز، بعضی از تحلیلگران خوش بین هستند که در صورت 

رسیدن بازار به کف قیمت، ممکن است خریداران برگردند.

پیش بینی رشد دو برابری ظرفیت نیروی تجدیدپذیر 
تا ۵ سال آینده 

آژانس بین المللی انرژی)IEA( اعالم کرد رشد ظرفیت نیروی تجدیدپذیر 
جهانی ظرف پنج سال آینده، تحت تاثیر نگرانی های امنیت انرژی که پس از 
حمله نظامی روسیه به اوکراین ایجاد شد، دو برابر خواهد شد.به گزارش ایسنا، 
در گزارش ســاالنه  آژانس بین المللی انرژی درباره چشم اندازه تجدیدپذیرها 
آمده اســت: انتظار می رود ظرفیت نیروی تجدیدپذیر جهانی تا سال ۲۰۲۷ 
بــه میزان ۲۴۰۰ گیگاوات که معادل کل ظرفیت نیروی فعلی چین اســت، 
رشــد کرده و به ۵۶۴۰ گیگاوات برسد. این افزایش ۳۰ درصد باالتر از میزان 
رشدی است که یک ســال پیش پیش بینی شد.قیمت های باالی گاز و برق 
که ناشــی از بحران انرژی جهانی در ســال میالدی جاری بوده، فناوری های 
نیروی تجدیدپذیر را جذابتر کرده اســت. رشد تجدیدپذیرها همچنین تحت 
تاثیر سیاست ها و اصالحات بازاری است که آمریکا، چین و هند برای حمایت 
از توسعه تجدیدپذیر و توسعه سریع تر از برنامه ریزی قبلی تجدیدپذیرها، به 
اجرا گذاشــتند.فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی اظهار کرد: 
تجدیدپذیرها در حال حاضر هم توسعه سریعی دارند اما بحران انرژی جهانی 
آنها را وارد یک فاز جدید رشد فوق العاده سریع تر کرده است زیرا کشورها به 
دنبال ســرمایه گذاری روی امنیت انرژی خود هستند. جهان ظرف پنج  سال 
آینده به اندازه ۲۰ ســال گذشته، نیروی تجدیدپذیر اضافه خواهد کرد.طبق 
گزارش آژانس بین المللی انرژی، تجدیدپذیرها ظرف پنج ســال آینده بیش 
از ۹۰ درصد از توســعه ظرفیت برق جهانی را تشــکیل داده و تا ابتدای سال 
۲۰۲۵، از زغال ســنگ به عنوان بزرگترین منبع تولید برق در سطح جهان 
پیشــی خواهند گرفت. ظرفیت فتوولتاییک خورشــیدی جهانی نیز  تا سال 
۲۰۲۷ تقریبا سه برابر شده و ظرفیت نیروی بادی هم تقریبا دو برابر می شود.
بر اساس گزارش رویترز، تقاضا برای سوخت های زیستی به میزان ۲۲ درصد 

تا سال ۲۰۲۷ افزایش پیدا می کند.

پیش بینی قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۳
از آنجایی که ارزش بیت کوین )BTC( حدود ۱۷هزار دالر شــده اســت، 
حدس و گمان برای قیمت آینده آن پایین اســت.به گزارش ایسنا به نقل از 
کریپتو، کارشناسان معتقدند که اگر سقوط صرافی اف تی ایکس رخ نداده بود، 

ارزش بیت کوین می توانست بسیار بیشتر از محدوده فعلی باشد. 
سقوط امپراتوری رمزنگاری اف تی ایکس به این معنی بود که برترین ارز 
دیجیتال به کمترین میزان در سال ۲۰۲۲ یعنی ۱۵ هزار و ۷۰۰ دالر سقوط 
کرد. در همین حال، با نزدیک شــدن به سال ۲۰۲۳، جامعه کریپتو در مورد 
محدوده قیمت پایین احتمالی حدس و گمان ارائه کرده است.سقوط اخیر اف 
تی ایکس، به طور بالقوه برای چند ماه بهبود قیمت بیت کوین، در ســناریوی 
نزولی فعلی، هزینه در بر داشــت و از آنجایی که شــرکت های بیشتری با اثر 
مســری ناشی از اف تی ایکس مواجه می شــوند، ممکن است عدم اطمینان 
در بازار ارزهای دیجیتال حاکم شــود. تنها پس از فروکش کردن تاثیر منفی 
سقوط اف تی ایکس، قیمت واقعی بیت کوین می تواند حرکت اساسی ناشی از 

پویایی تقاضا و عرضه را نشان دهد.
 گزارش های اخیر همچنین حاکی از آن است که قیمت بیت کوین ممکن 
اســت تا ۵۰۰۰ دالر در ســال ۲۰۲۳ کاهش یابــد و می تواند یک وضعیت 
غافلگیرکننده ایجاد کند.با توجه به پلتفرم ردیابی کوین مارکت کپ، قیمت 
بیت کوین در زمان نوشــتن این مطلب، به ۱۶هزار و ۹۶۵ دالر رسیده که در 

۲۴ ساعت گذشته ۰.۸۲ درصد کاهش یافته است. 
 )BTC( پیتر شیف، اقتصاددان مشهور، اشــاره کرد که پایین بیت کوین
می توانست در سطح ۱۷ هزار دالر باشد. وی به سرمایه گذاران هشدار داد که 
به تله سقوط قیمت پایین تر بیت کوین فکر نکنند.شیف در آخرین توییت خود 
گفت: این اشــتباه را مرتکب نشوید که فکر  کنید بیت کوین در حال تشکیل 
کف ۱۷ هزار دالری است بلکه بیت کوین سقف بعدی را تشکیل می دهد.  در 
طول این بازار نزولی، هر بار که بیت کوین یک مرحله دیگر ســقوط می کند، 
ضررهای خود را قبل از سقوط بعدی تثبیت می کند. این فرودها تله هستند، 
باید دید که آیا ســرمایه گذاران خرد با نزدیک شــدن به کریسمس به دنبال 
انباشت بیت کوین هستند یا خیر. به طور سنتی، ماه دسامبر عمدتا برای بازار 
ارزهای دیجیتال پربار بوده است.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی 
در حال حاضر ۸۴۹.۰۷ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز 

قبل ۰.۵۲ درصد کمتر شده است. 
در حــال حاضــر ۳۸.۳۹ درصد کل بــازار ارزهای دیجیتالــی در اختیار 
بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۰۸ درصد افزایش داشته است.حجم کل بازار 
ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت گذشته ۳۵.۸۷ میلیارد دالر است که ۴.۴۶ 
درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر 
۲.۳۳ میلیارد دالر است که ۶.۴۹ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای 
دیجیتال اســت. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۳۳.۵۳ میلیارد دالر است 

که ۹۳.۴۶ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

بازار انرژی

ارز دیجیتال

نفتکش های حامل میلیون ها بشکه نفت قزاقستان در پی 
اقدام ترکیه که اصرار دارد ثابت شــود این نفتکش ها تحت 
پوشــش بیمه هســتند، قادر به خروج از دریای سیاه برای 
رسیدن به بازارهای جهانی نیستند.به گزارش ایسنا، دولت 
ترکیه اصرار دارد که این کشــتی ها، نامه ای از سوی بیمه 
کننده خود داشته باشند که تضمین می کند هنگام حضور 
آنها در آب های ترکیه، تحت پوشــش بیمه قرار دارند. این 
اقدام در پــی تحریم های اتحادیه اروپا و انگلیس انجام می 
شــود که اجازه می دهند نفتکش هایی حامل نفت روسیه 
تنها در صورتی بیمه شوند که با قیمت ۶۰ دالر در هر بشکه 
یا پایین تر فروخته شــده اند.در نتیجه، حداقل ۲۰ نفتکش 
حامل ۱۸ میلیون بشــکه نفت خام، چندین روز است برای 
عبور از تنگه های بســفر و داردانل، معطل شده اند. همه به 
جز یک کشتی، حامل محموله های نفت قزاقستان هستند 
و طبق اظهارات یک مامور بندر محلی، این کشتی ها منتظر 

تائید وضعیت بیمه خود هستند.
تا روز دوشــنبه، فراهم کنندگان پوشش بیمه در برابر 
حوادثی نظیر نشــت نفت و تصادف، اعالم کردند نامه هایی 
که ترکیه درخواســت کرده است، نمی تواند و نباید منتشر 
شــوند. دولت های آمریکا و انگلیس، مقامات ترکیه را تحت 
فشــار گذاشــته اند تا در رویکرد خود تجدیدنظر کنند و 
بیمه گران هنوز تســلیم این درخواســت نشده اند.ســقف 
قیمت ۶۰ دالر در هر بشــکه برای نفت روســیه که هفته 
گذشته تعیین شد، به شــرکت های اروپایی اجازه می دهد 
نفتکش های حامل نفت روســیه که به قیمت ۶۰ دالر در 
هر بشکه یا پایین تر از آن فروخته شده است را بیمه کنند. 
بدون مدرک، راه مرســوم چک کردن وب ســایتهای بیمه 
گران، دیگر برای مقامات ترکیه کافی نیست.نفتکش هایی 
که اکنون در دریای ســیاه منتظرند، از همه نقاط دنیا - از 
کره جنوبی و هند در شــرق تا پاناما در غرب- سفر خود را 
آغاز کرده اند اما مقصد اکثر آنها، اروپاســت که خرید نفت 
روســیه که از طریق دریا حمل می شــود را ممنوع کرده 
است. اما واردات نفت قزاقســتان که از پایانه ای در ساحل 
دریای ســیاه روسیه صادر می شــود، مجاز است.به گفته 
ماموران بندری، ۱۹ نفتکش حامل گرید نفتی سی پی سی 

قزاقستان و یک نفتکش حامل یک میلیون بشکه نفت اورال 
روسیه به مقصد هند است.در واقع، نفت قزاقستان مشمول 
تحریم ها نیســت اما این حقیقت که کشتی های مذکور از 
یک بندر روسی حرکت کرده اند، باعث نگرانی آنکارا نسبت 
به تائید وضعیت بیمه آنها شده است. بیمه گران هم ممکن 
است حاضر نشــوند نامه هایی برای محموله هایی که هدف 
تحریم ها نیستند، صادر کنند.تنها نفتکش روسی که منتظر 
عبور اســت، در دریای مرمره نزدیک ورودی شمالی تنگه 
داردانل، لنگر انداخته اســت.طبق آمــار بورس بالتیک در 
لندن، درآمد کشــتی هایی که از دریای ســیاه به مدیترانه 
حرکت می کنند، روز سه شنبه هفت درصد افزایش یافت و 
به ۱۵۳ هزار دالر در روز رسید.بر اساس گزارش بلومبرگ، 
خریداران نفت قزاقستان از زمان آغاز حمله نظامی روسیه 

به اوکرایــن در فوریه، با مجموعه موانعی روبرو شــده اند. 
آسیب طوفان، کشف یک مین دریایی عمل نکرده از زمان 
جنــگ جهانی دوم، تهدید دادگاه بــرای تعطیلی ۹۰ روزه 
بندر و نشــتی مخازن در دو شناور بارگیری، از مارس برای 

پایانه صادرات نفت قزاقستان اتفاق افتاده است.
روسیه درصدد تعیین کف قیمت

 برای فروش نفت 
بلومبرگ نیوز گزارش کرد روسیه سرگرم بررسی تعیین 
کف قیمت برای فروش نفت خود در بازار جهانی در واکنش 
به ســقف قیمت است که از سوی کشــورهای گروه هفت 
برای فروش نفت این کشــور تعیین شده است.به گزارش 
ایســنا، بلومبرگ به نقل از دو منبع آگاه نوشت: مسکو در 
حال بررســی تعیین یک قیمت ثابت برای نفت خود یا در 

نظر گرفتن حداکثر تخفیف در برابر قیمت پایه بازار جهانی، 
برای فروش نفت است.کشورهای اتحادیه اروپا که به مدت 
چنــد دهه خریــداران اصلی نفت روســیه بودند، از پنجم 
دســامبر تحت تحریمی که توسط این بلوک تصویب شده 
است، خرید نفت روسیه از بنادر دریایی را متوقف می کنند. 
همچنین کشورهای گروه هفت، استرالیا و ۲۷ کشور عضو 
اتحادیه اروپا، ســقف قیمت ۶۰ در هر بشــکه را برای نفت 
روسیه تعیین کردند.الکســاندر نواک، معاون نخست وزیر 
روسیه اواخر روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: نفت روسیه 
پس از تحریم ها همچنان از تقاضای باالیی برخوردار است.

طبق گزارش خبرگزاری اینترفکــس، نواک گفت: مصرف 
جهانی و رشد اقتصادی در جهان باید با منابع انرژی تامین 
شــود. نفت چندان زیادی در جهان نیســت و نفت روسیه 
همواره وجود داشته و مورد تقاضا خواهد بود.معاون نخست 
وزیر روســیه گفت: بله زنجیره تامین تغییر خواهد کرد. با 
این حال، ما هیچ تراژدی در این موضوع نمی بینیم. روسیه 
ممکن است تولید نفت خود را در پرتو ابهامات کاهش دهد. 
با این حال تصــور نمی کنم حجم این کاهش خیلی بزرگ 

باشد. اما چنین چیزی را منتفی نمی کنیم.
 بــا این حال، ما هر آنچه در توان داریم انجام می دهیم 
تا نسبت به تثبیت وضعیت مطمئن شویم.نواک اظهار کرد: 
تولید نفت و میعانات گازی روســیه از ژانویه تا نوامبر، ۲.۲ 
درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد کرده و 
به ۴۸۸ میلیون تن رســیده است. طبق محاسبات رویترز، 
تولیــد نفت و میعانات گازی روســیه از ژانویه تا نوامبر به 
۱۰.۹۱ میلیون بشــکه در روز رســید.بر اســاس گزارش 
رویتــرز، منابع آگاه در شــرکت های نفتی روســیه اظهار 
کردند تولید نفت روســیه در پی ممنوعیت اتحادیه اروپا 
ممکن اســت به میزان ۵۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه در 
روز در اوایل ســال ۲۰۲۳ سقوط کند. روزنامه کامرسانت 
به نقل از منابع آگاه گزارش کرد تولید روســیه در نوامبر 
به ۱.۴۸۶ میلیون تن معادل ۱۰.۸۹ میلیون بشکه در روز 
رسید که دو درصد در مقایسه با اکتبر افزایش داشته است. 
تولید نفت روســیه با ازسرگیری تولید در پروژه فراساحلی 

ساخالین ۱ تقویت شد.

تحریم نفت روسیه دامن قزاقستان را گرفت

میلیون ها بشکه نفت در آب های ترکیه گیر افتاد

دبیرخانه های شوراهای  نمایندگان  نشست هم اندیشی 
گفت وگوی استانی برگزار شد. در این نشست ضمن تشریح 
دستاوردها و روند فعالیت شوراهای گفت وگو، دستورالعمل 

ارزیابی شوراهای استانی مورد بازنگری قرار گرفت.
به گزارش ایســنا، در ابتدای این نشســت، گزارشی از 
عملکرد شوراهای گفت وگوی اســتانی ارائه شد که طبق 
آن وضعیت کنونی برگزاری جلســات، حضور استانداران، 
نمایندگان مجلس و دیگر نمایندگان دستگاه های اجرایی 
مورد توجه قرار گرفت.در این رابطه، محسن عامری، رئیس 
مرکز بهبود کسب وکار اتاق ایران از روند صعودی برگزاری 
جلسات اصلی با حضور اســتانداران، نمایندگان مجلس و 
نمایندگان دســتگاه های اجرایی در هر یک از اســتان ها 
خبــر داد و از آن به عنوان یک ظرفیت بی نظیر در اختیار 
دولــت و بخش خصوصی یاد کرد.او به مکانیســم ارزیابی 

عملکرد شــوراهای استانی که از ســال ۱۳۹۶ آغاز شده، 
اشــاره کرد و افزود: این اقدام کمک کرد تا تصویر دقیقی 
از شــرایط برگزاری جلسات در سطح کشور داشته باشیم. 
آمار و اطالعات به دســت آمده از این نشست ها در اختیار 
روسای سه قوه و معاونان آنها قرار می گیرد تا بتوان از این 
طریق به ســمت برگزاری بهتر و منظم تر جلسات حرکت 
کنیم. البته باید توجه داشت که در دولت سیزدهم شاهد 
افت تعداد برگزاری جلسات شوراهای استانی بودیم که به 
نظر می رسد بیشتر به شناخته نشدن این ظرفیت از سوی 

استانداران مربوط باشد.

بر اساس اعالم سایت اتاق ایران،  در ادامه غالمحسین 
شــافعی، رئیس اتاق ایران با توجه بــه حضور نمایندگان 
دولــت در این نشســت، گفت: بزرگ تریــن اثرگذاری در 
چگونگی برگزاری و روند جلســات شوراها در هر استانی 
از ســوی وزارت کشور است و بدین ترتیب تقاضا داریم که 
جلسه ای با حضور اســتانداران و دبیران شوراهای استانی 
که در واقع روســای اتاق ها هســتند، برگــزار و فرصتی 
برای گفت وگو بین آنها فراهم شــود.او از دبیران شوراهای 
گفت وگو نیز درخواســت کرد تا اعضای بخش خصوصی و 
تعاونی در شوراهای اســتانی را با دقت باال انتخاب کنند. 

به باور او باید در هر ســال افراد مختلف و توانا در تشریح 
مســائل و مشــکالت انتخاب شوند.شــافعی تصریح کرد: 
تغییر دیدگاه بین مسئوالن محلی نسبت به جایگاه بخش 

خصوصی از کارآمدی شوراهای استانی است.
 از طرفــی باالتر از طرح مشــکالت، پیدا کردن راه حل 
برای آنها اهمیت دارد، پی دبیرخانه های شــورای استانی 
تالش کنند در عین حال که مشکالت را به همت تشکل ها 
و فعاالن اقتصادی شناسایی می کند، راهکارهای عملیاتی 
و موثــری برای آنها ارائه دهند.رئیس اتــاق ایران ارزیابی 
صورت گرفته در دبیرخانه ملی شــورای گفت وگو درباره 
عملکرد شــوراهای اســتانی را اقدامی موثر دانست و ابراز 
امیــدواری کرد: این نهاد با مجموعــه اختیاراتی که دارد، 
 بتواند در بهبود محیط کســب وکار موثر باشد. پس باید از 

این ظرفیت بهترین استفاده را داشته باشیم.

یک پژوهشگر حوزه آب و قنات گفت: چگونگی و میزان 
مصرف آب در موادی از برنامه ســوم توسعه مورد توجه و 
اهمیت قرار گرفت و در برنامه چهارم و ســایر برنامه ها نیز 
به عنوان مساله مهم مورد توجه بوده، در نهایت در برنامه 
هفتم عنوان شد با ایجاد بســترهای مناسب باید تا پایان 
برنامه ۲۵ درصد مصرف آب در بخش کشــاورزی کاهش 
یابد، ولی تاکنون این اهداف به طور کامل و دقیق عملیاتی 
نشده است.محمد حسین پاپلی یزدی در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه ضعف بسترهای قانونی عامل مدیریت مصرف 
آب در بخش کشاورزی اســت،  اظهار کرد: ضروری است 
شــرکت های دانش بنیان داخلی،  تجهیــزات  و ابزارهای 
نوین آبیاری را طراحی وبومی ســازی کرده و کشــاورزی 
کشور را به این سیستم تجهیز کنند.وی ادامه داد: در این 
برنامه ها آمده است که  قسمت اعظم آبیاری باید سیستم 
تحت فشــار باشــد،  این قانون در بخش های خصوصی و 
درمزارع بزرگ در سطح  ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ هکتار در خراسان،  
مرودشت،  آذربایجان و مزارع تحت نظر بنیاد مستضعفان 
وجانبازان و آســتان قدس رضوی اجرایی شد و آبیاری به 

صورت قطره ای،  بارانی،  ســطح زیر کشــت انجام گرفت،  
اما به دلیل ســرمایه بر بودن،  نداشــتن متخصص، ابزار و 
تکنولوژی کافی، این قانون در ســطح کالن و در مقیاس 
گسترده اجرایی نشده است.این محقق و پژوهشگر با تاکید 
بــر اینکه از آنجا که این تکنولوژی هــای روز دنیا وارداتی 
است و برای کشــور صرفه اقتصادی ندارد؛ گفت: می توان 
از شــرکت های دانش بنیان بهره گرفت و با بومی سازی و 
بهره گیــری از دانش داخلی، ابزار و تکنولوژی های الزم در 
داخل کشورطراحی و توسط شرکت های صنعتی داخلی با 
تامین اعتبارات الزم تولید کرد.پاپلی با اشــاره به افزایش 
تولیــد محصوالت کشــاورزی و ایجاد امنیــت غذایی به  
عنــوان تکالیف وزارت کشــاورزی و حفاظت از منابع آبی 
به عنوان تکلیف وزارت نیرو گفت: مهمترین و اساسی ترین 
اقدام هماهنگی و تعامل ســازنده بین وزارت نیرو و جهاد 
کشاورزی است تا بتوانندقوانین و تفاهم نامه های موجود را 

به مرحله اجرا درآورند. 
وی گفت: بســیار ضروری اســت که شــرایط فعلی و 
ظرفیت های آبی موجود کشــور به صورت دقیق و شفاف 

برای مردم و کشــاورزان توضیح وبه آنهــا اطمینان داده 
شود که با کاهش مصرف،  از درآمدشان کاسته نمی شود،  
همچنین ترویج شــود که با کاهش مصارف آب،  ســطح 
کشترا توســعه مجدد نداده و اقدام به تولید در مقیاس و 
هکتار بیشتر نکنند.وی یکی از موانع جدی در این مسیر را 
شرکت های تعاونی  روستایی عنوان کرد و گفت: این بخش 
بدون دانش کافی از بازار فروش، کشاورزان را وادار به تولید 
بیشــتر می کنند،  اقدامی که بعضا به ایجاد تولیدات مازاد 
و اتالف منابع آبــی می انجامد.پاپلی فقدان زنجیره تامین،  
تولید،  بازاریابی و ارزش افزوده مواد کشــاورزی را ضعف 
جدی دیگر در مصرف آب بخش کشاورزی دانست و گفت: 
رویکرد خام فروشــی در بازار محصوالت کشــاورزی دنیا 
تغییر کرده است و کشورها با استفاده از دانش و تکنولوژی 
روز محصوالت فرآوری شــده بــا ارزش و صرفه اقتصادی 
بیشــتر را به بازارها عرضه می کنند،  بــه عنوان مثال به 
جــای فروش گوجه فرنگی به صورت خام باتولید پروتئین 
هســته گوجه فرنگی،  بازارهای بین المللــی را در اختیار 
می گیرنــد و آب و خاک را ارزان نمی فروشــند.پاپلی در 

پاســخ به این سوال که آیا قنات ها به عنوان یک ساز و کار 
کهن در این کشــور امروزه می توانند مشکل آب در بخش 
کشــاورزی راحل کنند؟ گفت: قنات ها به عنوان فرهنگ و 
تمدن ۱۷۰۰ ساله دیگر نمی توانند پاسخگو و تامین کننده 
آب مصرفی جمعیت کنونی کشــور باشند،  اما می توان از 
الگوی مدیریتی که در استفاده از آب قنات ها به کار گرفته 
می شد استفاده بهینه کرد.وی ادامه داد: بهره برداری از آب 
قنات ها به گونه ای بوده که توانســته است ۱۷۰۰ سال در 
یک ســرزمین کم آب با وجود داشتن ۱۲۰۰ شریک آبی 
با میزان مصرف ۲ دقیقه تا ۶ ساعت مصرف،  به بقاء خود 
ادامه دهند.  منابع آب این قنات ها توسط ۳ یا ۴ نفر بدون 
هیچ اختــالف و تاخیری در دوره زمانی ۱۲ روزه،  آبیاری 
مــزارع را مدیریت کرده و هزینه های باالســری را کاهش 
می داده اســت.این محقق در حوزه آب و قنات گفت: نکته 
مهم و قابل توجه در مورد قنات ها نظم و انضباطی است که 
بین زمان، مکان و سرمایه برقراربوده و ما امروزه می توانیم 
به عنوان یک ســاختار مدیریتی دقیق در مدیریت منابع 

آب به کار گیریم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

راهکار قدرت گرفتن شوراهای گفت وگو در استان ها

یک پژوهشگر حوزه آب مطرح کرد

ناکامی بخش کشاورزی در مدیریت منابع آبی

گزارش

با احیای موافقت نامه تعرفه ترجیحی بین ایران و پاکســتان، واردات برخی از 
کاالهای ممنوعه نیز از این کشور آزاد شده و ایران نیز می تواند با تعرفه کمتر به 
پاکستان کاالهایی را صادر کند.به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت صمت گفت که 
در ســال ۱۳۸۲ ایران و پاکستان یک موافقت نامه تعرفه ترجیحی منعقد کردند، 
اما از سال ۱۳۹۷ واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کاال ممنوع شد و خیلی از کاالهای 
موجود در توافق نامه تعرفه ترجیحی ایران و پاکســتان نیز در این لیســت قرار 
گرفتند، اما حاال واردات تمام کاالهای مرتبط با نظام تعرفه ترجیحی با پاکستان 
که در ســال ۱۳۹۷ ممنوع شده بود، رفع ممنوعیت شد و کارکرد اصلی تجارت 

ترجیحی با پاکستان احیا شد. 
در این نظام تعرفه ترجیحی مقرر شــد ۳۰۹ قلم کاالی پاکستانی و ۳۳۸ قلم 
کاال از ایران به پاکستان با تعرفه پایین تر صادر شود. البته بر اساس کتاب تعرفه 

۲۰۲۲، تعداد ۳۰۹ قلم )کاالی پاکســتانی( و ۳۳۸ قلم )کاال ی ایرانی( تبدیل به 
بیش از ۵۷۰ و ۷۵۰ کاال شده است. همچنین بر اساس این موافقت نامه میانگین 
تعرفه وضع شده برای کاالهای ایرانی ۲۶ درصد و برای کاالهای پاکستانی ۱۲.۷ 
درصد وضع شده است. این دو رقم نسبت به تعرفه ای که قبل از توافق نامه وجود 
داشــت ۱۹.۵ درصد کاهش یافته است.بررسی کتاب مقررات صادرات و واردات 
نشان می دهد محصوالت کشاورزی، برخی از انواع داروها، لوازم آشپزخانه، پرده، 
انواع لباس، برخی از انواع الستیک، لباس، برخی از انواع نخ و پارچه، کفش، برخی 
از انواع یخچال و فریزر، ماشــین رختشویی و تلویزیون، مسواک و بخشی از انواع 
مداد، مغزی مداد و قلم از جمله مهم ترین کاالهای هســتند که مشمول کاهش 

تعرفه برای ورود از پاکستان به تهران شده اند.
از جمله مهم ترین این کاالها که در سال های اخیر مشمول ممنوعیت واردات 

بوده و حاال ممنوعیت واردات آن ها از پاکســتان برداشــته شده باید به پوشاک، 
کفش و برخی از انواع لوازم خانگی اشاره کرد.گفتنی است بر اساس کتاب مقررات 
صادرات و واردات، بخشــی از کاالهای کشاورزی از جمله میوه، خشکبار، چای، 
زعفران و غیره، عسل، آدامس، انواع شیرینی و شکالت، آب معدنی، برخی از انواع 
داروها، برخی از انواع پالســتیک ها، انواع چرم و پوست، کاغذ دیواری، بخشی از 
انواع نخ، پنبه، پارچه، کفش و پوشاک، شیشه، برخی از انواع ماشین آالت، جارو 
برقی و غیره بخشــی از کاالهایی اســت که صادرات آن ها از ایران به پاکستان با 
تعرفه کمتر انجام خواهد شد.البته روز گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت گفته 
که پاکســتان در بخش صنعتی و تولیدی نقطه قوتی ندارند که بتواند بازار ایران 
را بگیــرد. اما در حوزه لوازم خانگی، خودرو و لــوازم صنعتی یک جریان کاال به 
پاکستان که یک بازار خوب است، وجود دارد. او همچنین وعده داده که با اجرای 
موافقتانه تجارت ترجیحی با پاکستان افزایش چند ۱۰۰ درصدی صادرات به ویژه 
در حوزه کشاورزی محقق شود.حال باید دید که تولیدکنندگان چه  واکنشی به 
این خبر خواهند داشت و در نهایت نتیجه این تصمیم را سال آینده ارزیابی کرد.

واردات کدام کاالها از پاکستان آزاد شد؟

مصرف ۶۵ درصد تولید گاز کشور 
از سوی بخش خانگی و تجاری

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران از مصرف ۶۵ درصد تولید گاز کشــور از 
ســوی بخش خانگی و تجاری خبر داد.به گزارش ایلنا به نقل از شــرکت ملی 
گاز ایران، مجید چگنی در نشست تخصصی »دانش افزایی بهینه سازی مصرف 
انرژی در خانواده« که با حضور جمعی از نمایندگان کمیسیون انرژی و فرهنگی 
مجلس و مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده برگزار شد، گفت: اکنون انرژی 
و چگونگی به دست آوردن و مصرف کردن آن، به عنوان یکی از مؤلفه های مهم 
اجتماعی - سیاسی در دنیای امروز مطرح است؛ نعمتی که به لطف خدا، ما به 

وفور آن را در کشورمان داریم.
وی با بیان اینکه آمارها نشان می دهد بخش قابل توجهی از انرژی در کشور 
ازســوی خانواده ها و به صورت غیربهینه مصرف می شــود، ادامه داد: این روزها 
مصــرف بخش خانگی و تجاری با کاهش دمــا، به ۵۳۰ میلیون مترمکعب در 
روز رســید. بــه آن معنا که چیزی حدود ۶۵ درصــد تولید، به مصرف در این 
بخش تخصیص یافته اســت.معاون وزیر نفت در امــور گاز تصریح کرد: ما از 
نظر مصرف، نســبت به نرم جهانی بسیار باالتر هستیم، این در حالی است که 
بهینه ســازی مصرف انرژی در خانواده می توانــد موجبات خلق ثروت و ارزش 
افــزوده در بخش های مولد را فراهم کند.چگنی افزود: از طرفی، زنان نقشــی 
محوری در عرصه مناســبات تربیتی خانواده به عنوان مهم ترین بســتر تحقق 

تحوالت فرهنگی دارند. به همین دلیل، باید با تالش بسیار، از همه ظرفیت های 
موجود در این بخش برای اجرای سیاســت های کلی اصالح الگوی مصرف، به 

نحو احسن استفاده کنیم.
وی گرانیگاه بحث بهینه ســازی را تغییر در سبک زندگی دانست و توضیح 
داد: زمانی شــما می توانید با فرهنگ سازی در یک بخش، به نتیجه برسید که 
آموزش را به فرهنگ تبدیل کرده باشــید و ایــن امکان ندارد مگر آنکه تالش 
کنیم در  سبک زندگی خود تغییر ایجاد کنیم.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
در پایان با اشاره به اینکه ما ۵۶ مشاور زن در کمیته های مختلف و با توانمندی 
و ظرفیت های باال داریم، گفت: همه ســازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی 
دست به دست هم داده و نقشه راهی را در این زمینه مدون کنند، ضمن آنکه 
استفاده از شرکت های دانش بنیان هم در این حوزه، می تواند بسیار مثمر باشد.

تولید گاز در پارس جنوبی شتاب گرفت
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی اعالم کرد که با ورود ســامانه برودتی 
به کشــور و کاهش دما و به تبع آن افزایش مصرف در بخش خانگی و تجاری، 
پاالیشگاه های ســیزده گانه پارس جنوبی با همه ظرفیت و توان رسالت تولید 
حداکثری گاز را در دستور کار قرار داده اند.به گزارش وزارت نفت، احمد باهوش 
در ایــن باره گفت: کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی با همه توان و تجهیزات 
برای تولید گاز مورد نیاز کشــور در آماده باش کامل هســتند و با برنامه ریزی 

دقیق و منظم برای چرخش اقتصاد، آســایش و رفــاه مردم حرکت می کنند.
وی با اشــاره به اهمیت راهبردی مجتمع گاز پارس جنوبی در مســیر توسعه 
ایران افزود: این مجموعه اکنون با تولید روزانه بیش از ۵۷۰ میلیون مترمکعب 
گاز در پاالیشــگاه های خود به درستی می تواند افق روشنی برای اقتصاد کشور، 
تأمین حداکثری گاز در عبور از روزهای ســرد سال و توسعه و تأثیرگذاری آن 
بر درخشش، عمران و آبادانی کشور باشد.مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی 
بیان کرد: از ابتدای ســال ۱۴۰۱ تاکنون با همت و تالش جهادی متخصصان 
و کارکنــان مجتمع گاز پارس جنوبی بیــش از ۱۲۳ میلیارد مترمکعب گاز به 
خطوط سراســری انتقال داده شــده و امید داریم مردم کشور با صرفه جویی و 
کاهش مصرف گاز، با توجه به روزهای سردی که در پیش داریم، متخصصان و 
کارکنان شرکت ملی گاز ایران و پاالیشگاه های پارس جنوبی را یاری رسانند تا 

در زمستان پیش رو، روزهای گرمی را برای مردم به ارمغان آوریم.
باهوش اظهار کرد: با انجام اقدام های شاخص و نوآور و تکیه بر دانش بومی 
توانســته ایم از آغاز امسال )یکم فروردین ۱۴۰۱( تاکنون بیش از ۱۴۳ میلیارد 
مترمکعب گاز از سکوها فرآورش کنیم.وی تأکید کرد: مجتمع گاز پارس جنوبی 
در تحقق اقتصاد ملی و در جایگاه اقتصادی کشــور در پله نخست نقش آفرینی 
می کند و در چارچوب اهداف راهبردی خود نقش مؤثری را در مدیریت تولید 
و فرآورش گاز در کشور و خاورمیانه ایفا کرده است و بر همین اساس از ابتدای 
سال تاکنون، توانسته ۱۶۴ میلیون بشکه میعانات گازی را در پاالیشگاه های این 

مجتمع بزرگ گازی کشور تولید کند.

اخبار انرژی 


