
رهبران آنكارا ت�اش مي كنند تا ب�ا افزايش 
و  تج�اري  ش�فافيت  خصوصي س�ازي، 
پاي�داري مق�ررات ب�ه ه�اب منطق�ه اي 
ش�وند.  تبدي�ل  طبيع�ي  گاز  تج�ارت 
ب��ازار كنون��ي جهان��ي گاز ب��ا رك��ود در عرضه 
توليدكنندگان كليدي روبه رو  شده و  كشورهاي 
واردكننده نظير تركيه مي توانند از مزيت چانه زني 
در مذاكرات خود با صادركنن��دگان بهره گيري 
كنن��د. وجود ش��بكه  گس��ترده توزي��ع و ايجاد 
زير س��اخت هاي متنوع از ديگر برگ های برنده  
آنكارا محسوب مي شود. س��اخت خط لوله هاي 
تاناپ و كريدور گازي جنوب��ي در كنار خط لوله 
ترك اس��تريم و راه ان��دازي پايانه هاي ش��ناور 
ذخيره س��ازي و تبديل ال ان جي به گاز، تركيه را 

به يك بازار رقابتي تبديل كرده است. 
  در مس�ير نقش آفريني به عن�وان هاب 

گاز منطقه
با توسعه بازار جهاني گاز و توسعه زيرساخت هاي 
مورد ني��از در ۲۰ س��ال اخي��ر، كش��ور تركيه 
به مقص��دي ج��ذاب ب��راي توليدكنن��دگان و 
مصرف كنندگان اين سوخت تبديل شده است. 

با افزايش اهميت منطقه اي تركيه، مي توان شاهد 
افزايش درآمدهاي اقتصادي آنكارا بود. 

كارشناس��ان بازار انرژي معتقدن��د تركيه داراي 
ويژگي هاي جذاب و منحصر به فردي اس��ت كه 
مي تواند به هاب تجارت گاز طبيعي در مرزهاي 
س��ه قاره اروپا، آس��يا و آفريقا و منطقه اوراسيا با 
ايجاد فرصت هاي برد- برد براي همه كشورهاي 

شريك تبديل شود. 
در قاره اروپا، تقاض��اي گاز طبيعي رو  به افزايش 
اس��ت و با بهبود جذابيت قيمت گذاري و متنوع 
شدن عرضه كنندگان، راه براي انتقال ذخاير گاز 
درياي كاسپين به بازارهاي جنوب و  جنوب شرق 
قاره سبز هموار شده است.  رهبران آنكارا با عملي 
كردن راهكارهايي نظير ايجاد فضاي مناسب براي 
شركت هاي خصوصي در كنار نقش آفريني شركت 
دولتي بوتاش، افزايش ظرفيت ذخيره سازي گاز 
طبيعي، ش��فافيت قانوني، مقررات زدايي، ايجاد 
رگوالتوري و حمايت از قراردادهاي بلندمدت، به 

دستاوردهاي بزرگي دست يافته است. 
كارشناسان معتقدند دولت تركيه با تقويت امنيت 
انرژي، بهب��ود كارايي انرژي، كاهش وابس��تگي 

قيمت گاز به بهاي پرنوس��ان نفت، ايجاد ارزش 
افزوده و كارآفريني به پرچمدار تجارت گاز طبيعي 

در مرزهاي اروپا تبديل شده است. 
كاهش ميزان خريد گاز طبيعي از طريق خط لوله 
و انعطاف پذيري در ميزان خريد مورد نياز از ديگر 
راهبردهاي آنكارا به شمار مي رود. عالوه بر روسيه 
و اياالت متحده، دولت قطر نيز تالش مي كند تا 
در اين بازار سهمي بيشتر ايفا كند. با افزايش سهم 
ال ان جي در سبد گاز مصرفي ترك ها، نقش خط 
لوله ها ) با وجود نقش كلي��دي كنوني( به تدريج 
در حال كاهش است. روس��يه هم اكنون بيش از 
۵۰ درصد گاز مصرفي تركيه را از طريق خط لوله 
تأمين مي كند، اما اين عدد در حال كاهش است. 
اين شرايط راه را براي تجارت دوجانبه و  چندجانبه 
بلندمدت هموار كرده است. در چنين شرايطي، 
ريسك سياسي تجارت گاز نيز به شدت كاهش 

يافته است. 
   ايجاد يك بازار شفاف و  رقابتي

تعدادي از قراردادهاي بلندمدت خريد گاز تركيه 
در س��ال ۲۰۲۱ ميالدي منقضي خواهد ش��د. 
حجم واردات گاز اين قراردادها ۱۵/6 ميليارد متر 

مكعب در س��ال و ۳۰ درصد گاز مصرفي كنوني 
اعالم شده است. 

پيش بيني مي ش��ود در مذاكرات فرارو، ش��اهد 
كاهش بنده��اي محدودكننده اي��ن قراردادها 
خواهيم بود. ش��ركت هاي خصوص��ي اميدوارند 
در ش��رايط جديد نقش آفريني گسترده تري در 
تجارت گاز ايفا كنند. ارائه قيمت هاي رقابتي يكي 
از پيش نيازهاي موفقيت در بازار گاز طبيعي است 
و  با ارائه قرارداده��اي انعطاف پذير و كوتاه مدت 
همراه با س��ازوكار بهينه قيمت گذاري و قابليت 
پيش بيني، ش��اهد رون��ق آن خواهيم ب��ود. در 
مجموع، رهبران تركيه خواه��ان ايجاد بازار آزاد 

تجارت گاز هستند. 
  ورود ال ان جي به هاب تجاري گاز طبيعي

بازار جهاني گاز طبيعي در گذشته با قراردادهاي 
بلندمدت و شرايط يكطرفه به نفع فروشندگان و 
براساس وابس��تگي به قيمت نفت خام شناخته 
مي شد، اما در بازار كنوني شاهد ارائه قراردادهاي 
كوتاه  م��دت، انعطاف پذير با ام��كان تغيير نقطه 

تحويل هستيم.
هم اكن��ون تركي��ه داراي دو پايان��ه ش��ناور 
ذخيره س��ازي گاز در ازمير و هات��اي با مجموع 
ظرفيت واردات روزان��ه ۱۱۷ ميليون  متر مكعب 
گاز طبيعي اس��ت. با بهره گيري از اين شناورها 
ام��كان پاس��خ س��ريع ب��ه تقاضاي مش��تريان 
وج��ود خواهد داش��ت. هم اكن��ون ۲۲/۵درصد 
)۱۱/۳۲ميليارد متر مكع��ب( از كل واردات گاز 
طبيعي )۵۰/۳ ميليارد متر مكعب در س��ال( به 
صورت محموله هاي ال ان جي اس��ت. همچنين 
س��هم قراردادهاي بلندمدت و براس��اس قيمت 
نفت خام از ۸۸ درصد در سال ۲۰۱۷ ميالدي به 
۷۷/۵ درصد در سال ۲۰۱۸ ميالدي كاهش يافته 
است.  قيمت كنوني گاز در تركيه براساس قيمت 
نفت خام  تعيين مي شود. بدين ترتيب با افزايش 
قيمت نفت و  س��قوط ارزش لير تركيه، ش��اهد 
افزايش هزينه هاي آنكارا هس��تيم. بدين ترتيب 
زمان ايجاد سازوكار مس��تقل قيمت گذاري گاز 

طبيعي فرا رسيده است. 
جايگاه تركيه به عنوان يك مسير كليدي ترانزيت 
گاز ب��ه اروپا به س��رعت در حال تقويت اس��ت و 
راه اندازي خط لوله تاناپ يك گام  كليدي محسوب 
مي شود. رؤياهاي رهبران تركيه در حال تحقق و 
يك هاب انرژي در جنوب اروپا و شرق مديترانه در 

حال شكل گيري است. 
 بازار گاز به عص��ر انعطاف پذيري، قيمت گذاري 
رقابتي و ش��فافيت گام نهاده اس��ت. بهترين راه 

پيش بيني آينده، ساختن آن است. 
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قطِب گازي كه گاز ندارد!
گام هاي بلند تركيه در مسير تبديل شدن به هاب منطقه اي تجارت گاز 

وحید حاجی پور 
  گزارش  یک

هشدار صريح بانك مركزي آلمان به دولت
كوچ�ك  رون�د  ك�رد  اع�ام  آلم�ان  مرك�زي  بان�ك 
ش�دن اقتص�اد اي�ن كش�ور ممك�ن اس�ت ادام�ه ياب�د. 
به گزارش رويترز، بانك مركزي آلمان در گزارش جديد خود از اقتصاد 
اين كشور با اذعان به ركود در بزرگ ترين اقتصاد منطقه يورو و اتحاديه 
اروپا هشدار داد به دليل كاهش تقاضا براي محصوالت آلماني در سراسر 
جهان و فعاليت هاي صنعتي در داخل اين كش��ور، ممكن است رشد 

اقتصادي باز هم در محدوده منفي باقي بماند. 
در سه ماهه دوم سال به دليل تشديد جنگ تجاري بين امريكا و چين، 
كاهش تقاضاي داخلي و مسئله چگونگي خروج انگليس از اتحاديه 
اروپا، رشد اقتصادي آلمان به منفي ۰/۲ درصد رسيد. بانك مركزي 
آلمان در گزارش ماهانه خود اعالم كرد: در مجموع با در نظر گرفتن 
ش��رايط حاكم، احتمال تداوم روند نزولي در عملك��رد كلي اقتصاد 
وجود دارد. مهم ترين دليل تداوم روند رش��د منفي مربوط به بخش 

صنعت است. 
بانك مركزي آلمان پيامد برگزيت بر رشد اقتصادي اين كشور را كماكان 
جدي ارزيابي كرده و نسبت به كاهش تقاضاي واردات انگليسي ها براي 
واردات محصوالت ساخت آلمان ابراز نگراني كرده است. بنا بر اعالم اين 
بانك، مشكالت پيش روي بخش هاي اقتصادي به ويژه در بخش توليد 

باعث شده است تا چشم انداز رشد پايدار آلمان تضعيف شود. 
براي نخستين بار از زمان بحران مالي سال ۲۰۰۸، دولت آلمان تصميم 
گرفته اس��ت تا سياس��ت تراز بودجه اي خود را افزاي��ش دهد. اوالف 
شولتس، وزير دارايي آلمان اخيراً گفته بود كه دولت براي تقويت رشد 
اقتصادي يك بسته محرك ۵۰ ميليارد يورويي را در نظر گرفته است و 

احتمال افزايش اين مخارج در صورت لزوم وجود دارد. 
بسياري از نهادهاي بين المللي و دولت آلمان پيش بيني خود را از رشد 
اقتصادي اين كشور در سال ۲۰۱۹ كاهش داده اند. طبق اعالم دولت 
اين كشور اقتصاد آلمان امس��ال تنها ۰/۵ درصد رشد خواهد كرد كه 
در صورت تحقق نسبت به رش��د ۱/۵ درصدي سال گذشته يك سوم 

شده است. 

يوآن چين در پايين ترين سطح 
و  چي�ن  بي�ن  تج�اري  جن�گ  تش�ديد  از  نگران�ي 
ش�د.  ي�وآن  ارزش  مج�دد  ري�زش  باع�ث  امري�كا 
به گزارش رويت��رز، ارزش يوآن در آخري��ن دور از معامالت ارزي بازار 
چين با ۰/۳4 درصد كاهش همراه شد تا نرخ برابري دالر در برابر يوآن 
با ۰/۳4 درصد افزايش به ۷/۰۸۷۵ يوآن برسد كه از چهاردهم مارس 
سال ۲۰۰۸ تاكنون بي س��ابقه بوده است. معامله گران مي گويند كه با 
نزديك شدن به آغاز ماه سپتامبر و احتمال اعمال دور جديد تعرفه هاي 
وارداتي امريكا بر محصوالت چيني، تقاضا ب��راي خريد دالر در چين 

افزايش يافته است. 
وزارت بازرگاني چين دي��روز با صدور بيانيه اي اعالم كرد اين كش��ور 
اميدوار است امريكايي ها در خصوص مسائل تجاري تصميم اشتباهي 

نگيرند، اما چين براي مواجهه با هر سناريويي كاماًل آماده است. 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا روز چهارشنبه گفته بود كه او همان 
كسي است كه جلوي تراز نامتعادل تجارت امريكا با چين ايستاده است، 

چراكه باالخره بايد كسي پيدا مي شد كه جلوي چين بايستد. 
يك معامله گر ارز چيني در ش��انگهاي به رويترز گفت: بازار ارز توجه 
خيلي زيادي به اخت��الف تجاري بين چين و امري��كا دارد و تأثير اين 

اتفاقات روي يوآن بيش از ساير متغيرهاي بازار ارز است. 
از س��وي ديگر بانك هاي دولتي چين براي جلوگيري از ريزش بيشتر 
يوآن وارد بازار ش��دند و دالرهاي خود را به ازاي ۷/۰۷ يوآن به فروش 
رساندند. ورود اين بانك ها به معامالت باعث كاهش شتاب تقاضا براي 
خريد دالر شد، چراكه برخي از معامله گران را به اين نتيجه رساند كه 

دولت نمي خواهد بيش از اين شاهد زمينگير شدن يوآن باشد. 
به گفته برخي معامله گران، در صورت خروج بانك ها از بازار، احتمال 
سقوط يوآن به سطح ۷/۱ در برابر دالر نيز وجود دارد. سرنا ژو، تحليلگر 
بازار در بانك »ميزوهو س��كيوريتيز« گفت: يوآن در كانال ۷ انعطاف 
بيشتري دارد و انتظار مي رود شاهد شكسته شدن كانال ۷ و رسيدن 

دالر به ۷/۱ يوآن نيز باشيم. 

امريكا دنيا را در نفت غرق مي كند؟
يك مؤسس�ه تحقيقاتي پيش بيني كرد اگر روند رشد توليد نفت 
امريكا به همين منوال ادامه داش�ته باش�د، تا پاي�ان دهه آينده 
ميادي، ميادي�ن جديد نف�ت و گاز در امري�كا بي�ش از دو برابر 
ميزان توليد فعلي عربس�تان س�عودي نفت توليد خواهند كرد. 
 به گزارش از اويل پرايس، امريكا مي تواند طي دهه آينده دنيا را در 
نفت غرق كند كه براي تالش هاي جه��ان در رويارويي با تغييرات 
جوي يك فاجعه است. امريكا قرار است 6۱ درصد كل توليد جديد 
نفت و گاز جهان را طي دهه آينده بر عهده داش��ته باش��د. آخرين 
گزارش گلوبال ويتنس نش��ان مي دهد براي جلوگيري از تأثيرات 
مخرب تغييرات جوي نبايد هيچ چ��اه نفت و گاز در ميادين جديد 
در هيچ جاي دنيا حفر شود. البته اين روند به سرعت باعث كمبود 
عرضه جهاني مي شود چون روزانه در دنيا حدود ۱۰۰ ميليون بشكه 

نفت مصرف مي شود. 
گلوبال ويتنس اشاره مي كند به رغم كاهش اخير هزينه هاي شركت هاي 
مس��تقل نفت و گاز، اين صنعت در امريكا كند نخواهد شد. در عوض، 
اتحاد بين حوزه پرمين و س��اير حوزه هاي ش��يل امري��كا به رهبري 
ش��ركت هاي بزرگ نفتي اطمين��ان مي دهد حف��اري در امريكا طي 

سال هاي آينده به طور يكنواخت ادامه مي يابد. 
اين به معناي كند ش��دن توليد نفت در س��اير مناطق جهان نيست. 
به گفته ريس��تاد انرژي، صنعت نفت جهان در سال جاري مجوز ۱۲۳ 
ميليارد دالر پروژه نفتي دريايي را صادر مي كند كه تقريباً دو برابر 6۹ 
ميليارد دالر سال گذشته است. در واقع، در حالي كه حفاري شيل طي 
سال گذشته در بحبوحه ترديد سرمايه گذاران و سودهاي پايين مالي 

كمي كند شده است، پروژه هاي دريايي افزايش يافته اند. 
 همچنان انتظار مي رود امريكا بخش اعظم حفاري هاي جديد را انجام 
دهد و اكثر توليد نفت جهان از اين كش��ور باشد. بيش��تر اين نفت از 
ساختارهاي شيل مي آيد. امريكا در حال حاضر بزرگ ترين توليد كننده 
نفت و گاز طبيعي جهان است و سرعت اين توليد طي سال هاي اخير 
افزايش يافته است. در ۲۰۱۸، توليد نفت و گاز امريكا به ترتيب ۱6 و ۱۲ 
درصد افزايش يافت. طبق آمار اداره اطالعات انرژي امريكا، اين كشور 
از نظر توليد گاز در ۲۰۱۱ از روسيه پيشي گرفت و سال گذشته هم از 

نظر توليد نفت از عربستان جلو افتاد. 
توليد جديد نفت و گاز توسط امريكا هش��ت برابر بيشتر از كاناداست 
كه در رديف بعدي بيشترين رش��د توليد اين محصوالت قرار دارد. در 
واقع امريكا نسبت به ساير مناطق جهان ۱/۵ برابر نفت و گاز بيشتري 

توليد مي كند. 

قائم مق�ام وزير صنع�ت از تكلي�ف جديد دولت 
ب�راي واردكنن�دگان كاالهاي اساس�ي خبر داد 
و گف�ت:» ۵۰ درصد ب�ار وارداتي و كش�تي هاي 
ش�ركت پش�تيباني ام�ور دام و بازرگان�ي 
دولت�ي اي�ران باي�د در چابه�ار تخليه ش�ود.« 
حس��ين مدرس خياباني در گفت وگو ب��ا مهر اظهار 
داشت: »امروز ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و نيز 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، روي توسعه بندر 
چابهار متفق القول هس��تند؛ به اين معنا كه با توجه 
به زيرساخت هاي قابل توجهي كه در اين بندر به كار 
گرفته شده ، توسعه آن از جمله اقدامات ضروري براي 
كشور است؛ به خصوص اينكه از منظر عمليات تجاري 
و تخليه و بارگيري كاالهاي اساسي و ساير كاالهاي 
مورد نياز كش��ور، بايد همچون بنادر جنوبي كشور، 
توسعه را در ساير نقاط بندري شاهد بود.«  قائم مقام 
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: »بر اين اساس، 
به دو شركت مباشر دولت در تأمين كاالهاي اساسي 
يعني شركت بازرگاني دولتي ايران و پشتيباني امور 
دام ابالغ ش��ده تا حداقل ۵۰ درصد از محموله ها و 
كشتي هاي آنها، در بندر چابهار تخليه و پهلوگيري 
كنند؛ ضمن اينكه همزمان با اين دو شركت دولتي، 
به س��اير مباش��ران تأمين كاالهاي مورد نياز كشور 
و تش��كل هاي مرتبط با آنها ك��ه تأمين كننده نياز 
خوراك دام و طيور و نهاده هاي دامي مورد نياز كشور 
هستند نيز ابالغ شده تا از ظرفيت هاي اين بندر به 

نحو شايسته اي بهره گيرند.« 
وي تصري��ح كرد: »ب��ر اين اس��اس وزارت صنعت، 
معدن و تجارت براي اينك��ه حمل بار از بندر چابهار 
به داخل كش��ور مقرون به صرفه ش��ود و كاميون ها 

عالوه بر مسير برگشت، در مسير رفت به چابهار نيز 
داراي بار باش��ند، هماهنگي هاي الزم را با سازمان 
توس��عه معادن و صنايع معدني ايران به عمل آورده 
تا بخش��ي از محموله هاي صادراتي مواد معدني به 
چابهار حم��ل و از بندر چابهار ب��ه مقاصد صادراتي 
ارسال شود.«  مدرس خياباني گفت: »در عين حال، 
بس��ياري از قطعات خودرو مربوط به ش��ركت هاي 
بزرگ خودروس��ازي داخلي كه واحدهاي توليدي 
مرتبط با آن در استان خراسان جنوبي است، از بندر 

چابهار حمل خواهند شد.« 
وي اظهار داش��ت: »با توجه به انبارهاي موجود در 
بندر چابهار، هماهنگي هاي الزم با گمرك جمهوري 

اس��المي ايران صورت گرفته تا اين انبارها زير كليد 
گمرك قرار گيرند و تجار كش��ور بتوانن��د با خيال 
آسوده تري از اين انبارها استفاده كرده و از مزيت هاي 
تخليه و بارگيري در اين بندر بهره مند شوند؛ ضمن 
اينكه با توجه به اينكه كاالهاي اساسي در مسير سبز 
گمرك قرار دارد؛ گمرك جمهوري اسالمي ايران نيز 
همكاري خوبي را از بابت تخليه و ترخيص كاالهاي 
اساسي با حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.«  
به گفته قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، مقام 
معظم رهبري و ساير مقامات ارشد نظام بر اين باورند 
كه سواحل مكران بايد توسعه يابد و بر اين اساس، با 
توجه به دسترسي بندر چابهار به آب هاي اقيانوس 

هند و نيز ظرفيت هاي ايجاد شده در اين بندر، ستاد 
توسعه چابهار تشكيل شده و به زودي مقام مسئولي 
براي انجام اقدامات هماهنگي دستگاه هاي دولتي در 
توسعه اين بندر انتخاب خواهد شد؛ چراكه موقعيت 
بندر چابهار به لحاظ توس��عه مراودات تجاري ايران 
بسيار حائز اهميت است و مي تواند اثرگذاري مناسبي 

در رشد فعاليت هاي تجاري ايران داشته باشد. 
وي تصريح كرد: »بندر چابهار اين پتانسيل را دارد كه 
بخش عمده اي از مبادالت تجاري در بنادر كشور را 
به عهده گيرد؛ به خصوص اينكه امروزه بنادر بخش 
عمده زيرساخت هاي تجاري كشور به شمار مي روند و 
نياز دارند كه به صورت مرتب، شرايط خود را به لحاظ 
توسعه و فراهم سازي زيرساخت ها بهبود بخشند؛ به 
اين معنا كه به موازات توس��عه اي كه در بخش هاي 
توليدي و صنعتي كش��ور رخ مي دهد، بنادر كشور 
هم بايد در بخش هاي صادراتي و تأمين قطعات نيز 

نقش آفريني بيشتري داشته باشند.« 
مدرس خيابان��ي با بي��ان اينك��ه امروز ب��ه لحاظ 
سياس��ت هاي تجاري و ارزي، موفقيت هاي خوبي 
براي بخش تولي��د و مديري��ت واردات حاصل و به 
موازات آن، ش��رايط خوبي نيز براي صادرات كشور 
مهيا شده است، بر همين اس��اس وضعيت به وجود 
آمده ايجاب مي كند كه زيرساخت هاي تجاري كشور 
توس��عه يافته و به موازات گسترش زيرساخت هاي 
تجاري در نقاط بندري، انبارها و محل هاي نگهداري 
كاالها، واحدهاي بسته بندي و فرآوري در اين بنادر 
نيز بايد افزايش يابند تا هزينه هاي توليد و صادرات 
كاهش يافته و از موقعيت هاي كنوني نيز، به بهترين 

شكل استفاده شود.« 

50 درصد بارها بايد در چابهار تخليه شود
تكليف جديد دولت براي واردكنندگان كاالهاي اساسي

ركورد جديد برقي براي ايران
در حال�ي وارد آخري�ن ماه تابس�تان ش�ديم كه امس�ال برخاف 
سال گذش�ته، ش�اهد خاموش�ي هاي برنامه ريزي ش�ده نبوديم؛ 
اتفاقي كه در كن�ار ركورد زدن ص�ادرات برق قرار گرف�ت و چراغ 
موفقيت اين صنعت را روش�ن كرد، يعني امس�ال ب�ا بهره برداري 
از 3 ه�زار و 2۵۰ م�گاوات ني�روگاه جدي�د، صرفه جوي�ي 3 هزار 
و 874 مگاوات�ي در مص�رف ب�رق پي�ك و ص�ادرات 2/3 ميليارد 
كيلووات س�اعت انرژي به كش�ورهاي همس�ايه در فص�ول گرم، 
ركورده�اي جدي�دي در اي�ن بخ�ش ب�ه ثب�ت رس�انده ش�د. 
به گزارش ايس��نا، با وجود كمبود برقي كه وزير نيرو به آن اش��اره كرده 
بود، ميزان خاموشي هاي ناشي از حوادث در تابستان امسال 6۰ درصد 
نسبت به سال قبل كمتر بوده است. ۹۸ درصد كل خاموشي هاي امسال 

نيز نسبت به س��ال گذشته كه عمدتاً خاموش��ي هاي برنامه ريزي شده 
بوده ، كاهش يافته است. كاهش خاموشي ها ناش��ي از افزايش ظرفيت 
نيروگاه هاي برقابي در سال جاري بود، زيرا نيروگاه هاي برقابي براي تأمين 

برق پايه مورد استفاده قرار نمي گيرند و انرژي پيك را تأمين مي كنند. 
ظرفيت نيروگاه هاي برقابي حدود ۱۲ هزار مگاوات است. اين نيروگاه ها 
امس��ال حدود ۱۰ هزار مگاوات ظرفيت قابل تولي��د دارند، زيرا ممكن 
است همه سدها پر نباش��ند و ش��رايط براي توليد برق مناسب نباشد. 
نيروگاه هاي برقابي به لطف بارش هاي ابتداي سال 4 هزار و ۵۰۰ مگاوات 
توليد بيشتري نسبت به سال قبل داشته اند و در نيروگاه هاي حرارتي ۳ 
هزار و ۳۰۰ مگاوات به ظرفيت جديد افزوده شده يا اينكه توان قابل توليد 
واحدهاي نيروگاهي موجود افزوده شده است. به عبارت ديگر كشور ۷ 

هزار مگاوات نسبت به سال قبل توان توليد برق بيشتري داشت.  وزير نيرو 
اخيراً در مورد اقداماتي كه براي جلوگيري از خاموشي هاي برنامه ريزي 
شده در تابستان سال جاري انجام شد، توضيح داد: در ۱۲ استان كشور 
با بهره برداري از ۱۵ نيروگاه جديد توانس��ته ايم به ركورد ۳ هزار و ۲۵۰ 
مگاواتي افزايش توليد در طول يك سال دست پيدا كنيم كه اين اتفاق 
در طي ساليان اخير بي سابقه بوده است.  در هر حال طي ۱۰ سال اخير 
رشد بار پيك كشور حدود ۵/۲۲ درصد بوده، اما در تابستان سال جاري 
بدون اعمال خاموشي و افزايش مصرف برق در بخش صنايع رشد اوج بار 
تنها حدود يك درصد بوده است. همچنين به سبب امكانات فراهم شده و 
بارش هاي مناسب سال آبي جاري وزارت نيرو توانسته  تعهدات صادرات 

انرژي به همسايگان خود را نيز انجام دهد. 

   گزارش 2

   انرژی

چرا دستگاه ها از قانون تمكين نمی كنند؟!
اولتيماتوم آخر براي اعالم حقوق

تمايل نداش�تن برخي دس�تگاه ها براي ثبت اطاع�ات حقوق و 
مزاياي كاركنان در سامانه مربوطه در نهايت به تصميم دولت براي 
الزام آنها به اعام اطاع�ات تا حداكثر پايان ش�هريور انجاميده 
و تنها يك ماه ديگر فرصت باقي اس�ت تا حتي دس�تگاه هايي كه 
بيش از يك س�ال گذش�ته از قانون گري�زان بودن�د، ورود كنند. 
به گزارش ايسنا، حدود يك سال و نيم از راه اندازي سامانه ثبت حقوق 
و مزايا گذشت و در اين بين تمامي دستگاه ها براي اجراي قانون ورود 
نكردند. برخي خبرها از اين حكايت داشت كه تعدادي از دستگاه ها از 
جمله س��ازمان هاي مربوط به قوه مجريه و قوه مقننه اطالعات حقوق 
كاركنان را بارگزاري نك��رده و در مجموع عملكرد كاملي از ماده )۲۹( 

قانون برنامه ششم توسعه كه اين الزام را داشته، وجود ندارد. 
در اين شرايط اخيراً هيئت دولت با بررسي گزارش عملكرد دستگاه ها در 
ورود اطالعات حقوقي كاركنان تصميم گرفت تا فرصتي را براي تكميل 
اطالعات در سامانه تعين كند. قرار بر اين شد تا پايان شهريور ماه تمامي 
دستگاه هايي كه اطالعات درج شده آنها ناقص بوده يا اينكه اصاًل ورود 

نكرده اند، در اين رابطه اقدام كنند. 
بر اين اس��اس س��ازمان اداري و اس��تخدامي هم طي نام��ه اي به اين 

دستگاه ها خواسته بود تا فرآيند را تكميل كنند. 
با توجه به اينكه در آخرين اطالع رساني نيز مشخص نشد كه در مجموع 
چند دس��تگاه تاكنون اطالعات حقوقي كاركن��ان را وارد كرده اند، به 
استناد اعالم گذشته سازمان اداري و اس��تخدامي بايد۳ هزار و ۹46 
دستگاه اطالعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت مي كردند كه 

تا دي ماه سال گذشته ۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه ورود نكرده بودند. 

مشكل ۱۱۹۰ بنگاه در پرداخت دستمزد
آمار مربوط به اطاعات بنگاه هاي مش�كل دار، حاكي از آن اس�ت 
ك�ه 13۰ ه�زار و 4۰۰ كارگر در كل كش�ور حقوق مع�وق دارند كه 
اين كارگران در هزار و 193 بنگاه كش�ور مش�غول به كار هستند. 
به گزارش مهر، بر اس��اس آخرين آمار از وضعي��ت فعاليت بنگاه هاي 
مشكل دار در كل كشور منتهي به خرداد ماه امسال، هزار و ۲6۲ بنگاه 
مشكل دار در كش��ور فعاليت مي كنند. در حوزه حقوق معوق، هزار و 
۱۹۳ بنگاه در سطح كشور دستمزد نيروي كار خود را با تأخير چندماهه 

پرداخت كردند يا همچنان بعد از ماه ها پرداخت نكرده اند. 
اطالعات به دست آمده از وضعيت حقوق معوق كارگران نشان مي دهد، 
در ۳۱ اس��تان كش��ور بنگاه هاي داراي حقوق معوق وجود دارند و در 
مجموع دستمزد ۱۳۰ هزار و 4۱۳ نيروي كار در سطح كشور از يكماه 
و بيشتر پرداخت نش��ده است.  بررس��ي آمار به تفكيك هر استان نيز 
حاكي از آن است كه بنگاه هاي اقتصادي استان تهران با حقوق معوق 
۱۷ هزار و ۲۷۱ كارگر در صدر قرار دارند كه اين حجم از حقوق معوق 
نيروي كار مربوط به ۳۰ بنگاه اقتصادي است.  پس از تهران، بنگاه هاي 
اقتصادي استان مركزي بيشترين حقوق معوق را در سطح كشور دارند، 
به طوري كه حقوق ۱۰ هزار و ۲۷۱ ني��روي كار در 6۱ بنگاه اقتصادي 
در اين اس��تان با تعويق در پرداخت مواجه شده است. عالوه بر اين در 
استان هرمزگان پرداخت حقوق ۸ هزار و 66۵ كارگر شاغل در ۷۱ بنگاه 

اقتصادي با تأخير مواجه شده است. 
اس��تان خوزس��تان نيز در زمره استان هاي داراي بيش��ترين كارگر با 
دستمزدهاي معوق قرار دارد. در اين استان ۸ هزار و ۱۷۵ نيروي كار كه 
فقط در ۱۸ بنگاه اقتصادي فعاليت دارند، با تعويق در پرداخت حقوق 
مواجه ش��ده اند.  همچنين ۸ هزار و ۱۳4 نيروي ش��اغل در ۳۵ بنگاه 
اقتصادي استان آذربايجان شرقي دستمزد معوق دارند. در استان فارس 
نيز تعداد ۷ هزار و ۹۰4 نيروي شاغل در ۱۲۳ كارگاه و بنگاه اقتصادي 

حقوق شان معوق شده است. 

پروژه مشترك بازار سرمايه ايران و عراق
هيئتي از بازار سرمايه ايران و عراق قرار است در پروژه اي مشترك با 
هم همكاري داشته باشند كه در اين پروژه، هيئت ايراني تجربياتش 
از س�اختاِر تأمين مالي را در اختيار هيئت عراق�ي قرار مي دهد. 
بهادر بيژني، جانش��ين رئيس س��ازمان بورس در ام��ور بين الملل در 
گفت وگو با ايسنا، درباره اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه 
بين الملل اظهار كرد: به تازگي ميزبان هيئت عالي رتبه ۱۰ نفره عراقي 
بوديم كه براي اولين بار در چنين سطح و تعدادي برگزار شد. در رأس 
اين هيئت، عال عبدالحسين الس��اعدي، رئيس نهاد ناظر بازار سرمايه 
عراق بود كه به اتفاق ۹ نفر از همكارانش��ان با سازمان بورس، شركت 
اطالع رساني، چهار بورس و شركت س��پرده گذاري مركزي جلساتي 
داشتند.  وي درباره مسائل مطرح شده در اين جلسات مشترك گفت: 
قرار است دو كارگروه تشكيل شود؛ يكي از طرف بازار سرمايه ايران و 
يكي از طرف عراقي ها كه اين كارگروه ها روي پروژه هايي كار و آنها را 
به حالت عملياتي شدن نزديك تر كنند تا آن پروژه ها در سفري كه قرار 
است در ماه بعد، هيئت ايراني به عراق داشته باشد، عملياتي شوند. اين 
اتفاق براي بازار سرمايه دو كشور بسيار مهم است و با توجه به ارتباط دو 

كشور مي تواند در بازار سرمايه نمود خوبي داشته باشد. 
بيژني در پاسخ به اينكه آيا قرار است پروژه هاي عراق توسط بازار سرمايه 
ايران تأمين مالي شود، اظهار كرد: بازار سرمايه ما اين توانايي را دارد كه 
»س��اختاِر تأمين مالي پروژه ها« را بدهد، ولي اينكه ما بخواهيم منابع 
مالي را تأمين كنيم بحثي اس��ت كه بايد طرفي��ن درباره اش صحبت 
كنند. ما پيشنهاد داديم كه صرفاً در ساختار تأمين مالي به آنها كمك 
كنيم تا به بازسازي عراق كمك شود. ما تجربياتمان را با آنها به اشتراك 
مي گذاريم، اما اينكه از چه بازاري اين منابع جمع ش��ود در مذاكرات 
بعدي به آن مي پردازيم.  جانش��ين رئيس س��ازمان ب��ورس در امور 
بين الملل درباره عضويت عراق در آيسكو گفت: عراق از ژانويه ۲۰۱۹ 
عضو پيوسته آيسكو شد و يكي از حوزه هاي همكاري كه عراقي ها از ما 
درخواست داشتند، اين بود كه به آنها مشاوره و راهنمايي دهيم تا بدانند 
براي اينكه از عضويت پيوسته به عضويت عادي درآيند بايد چه اقدامات 
انجام دهند. اين صحبت هم در اجالس آيسكو كه در سيدني برگزار شد 
و هم در جلسه اخير در ايران مطرح شد و ما اعالم آمادگي كرديم كه اين 

تجربيات را در اختيار عراقي ها قرار دهيم. 


