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عوارض ۴ آزادراه
 الکترونیکی شد

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
و نقل از دریافت الکترونیکی عوارض چهار آزادراه از 
بامداد ۲۸ اسفندماه سال جاری خبر داد و اعالم کرد: 
هیچ افزایش قیمتی در خصوص عوارض آزادراه ها 

در نوروز ۹۸ اعمال نخواهد شد.
سید حسین میرشــفیع در گفت وگو با ایسنا، 
در خصوص آخرین وضعیــت الکترونیکی کردن 
عوارض آزادراه ها، اظهــار کرد: آزادراه های تهران-

ساوه تا سلفچگان، قزوین-زنجان، تهران-قزوین، 
تهران- قم چهار آزادراهی هستند که از ۲۸ اسفندماه 
سال جاری با سیســتم اخذ الکترونیکی، عوارض 
دریافت می کنند. وی در مــورد اینکه پیش از این 
عنوان شده بود تا پایان سال جاری شش آزادراه و تا 
پایان تیر ماه سال آینده ۱۳ آزادراه دیگر به سیستم 
اخذ عوارض الکترونیکی مجهز می شوند، گفت: قرار 
بود آزادراه های قزوین-رشت و تهران-پردیس نیز 
همزمان با چهار آزادراه مذکور عوارض را به صورت 
الکترونیکی اخذ کنند، اما علی رغم تجهیز به سیستم 
الکترونیکی به دلیل برخی مســائل از جمله لزوم 
هماهنگی بیشتر قرار بر این شد که در سال آینده 
کار خود را آغاز کنند. میرشفیع همچنین در پاسخ 
به اینکه آیا قیمت عــوارض آزادراه ها در نوروز ۹۸ 
تغییر خواهد کرد یا خیر، تصریح کرد: قیمت عوارض 
هیچیک از آزادراه ها در نوروز افزایش نخواهد یافت و 
بر مبنای قیمت های سال ۹۷ عوارض اخذ می شود.

    
دو روز کاری مانده به پایان سال

شاخص بورس
 ۱۳۹۸ واحد رشد کرد!

در حالی در روزهای پایانی ســال ۱۳۹۷ به سر 
می بریم که فعاالن بازار شاهد افزایش قیمت ها در 
بازار سهام هستند. در این روزها حجم قابل توجهی از 
ارزش معامالت مربوط به اوراق با درآمد ثابت است 

و امروز نماگر اصلی بورس ۱۳۹۸ واحد رشد کرد.
به گزارش ایسنا، در این روزها بورس و فرابورس 
ایران شاهد عرضه های اولیه بود و این عرضه ها فضای 
بازار سرمایه را با روزهای گذشته متفاوت کرد. دیروز 
۱۵۰ میلیون سهم از سهام شرکت نیروگاه زاگرس 
کوثر به روش ثبت ســفارش در بازار دوم فرابورس 

ایران عرضه شد.
قیمت کف این سهم ۱۴۰ تومان و قیمت سقف 
آن ۱۵۰ تومان بود که درنهایت در ۱۵۰ تومان کشف 
قیمت شد. ۳۳۶ هزار و ۱۸۹ نفر در این عرضه شرکت 
کردند و به هر شــخص حقیقی یا حقوقی حداکثر 

۴۵۰ سهم رسید.
امروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
اوراق بهادار تهران نزدیک به ۱۳۹۸ واحد رشد کرد 
و تا تراز ۱۷۲ هزار و ۵۲۲ واحدی باال رفت. شاخص 
کل هم وزن نیز با ۲۷۲ واحد رشد تا تراز ۳۲ هزار و 
۱۵۸ افزایش یافت. همچنین شاخص آزاد شناور با 
۱۴۳۰ واحد رشد مواجه شــد و به رقم ۱۹۳ هزار و 
۸۲۳ واحدی رسید. همچنین شاخص بازار اول و 
دوم هر کدام به ترتیب ۷۵۸ و ۴۵۳ واحد رشد کردند.

امــروز نمادها در گروه محصوالت شــیمیایی 
بیشــترین نقش را در افزایش شــاخص های بازار 
داشتند به طوری که صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
و پتروشیمی پارس هر کدام ۲۴۴ و ۲۱۹ واحد در 

رشد شاخص های بازار مؤثر بودند.
دیروز در گروه محصوالت شــیمیایی بیشتر 
سهم ها با رشد قیمت مواجه شــدند؛ به طوری که 
همان طور که گفته شــد ســهم های در این گروه 

بیشترین تأثیر روی شاخص های بازار داشتند.
اما در طرف مقابل هرچند که فوالد خوزستان 
جزو سهم های تأثیرگذار مثبت در بازار سهام بود اما 
قیمت ها در گروه فلزات اساسی عمدتاً کاهشی بود. 
در گروه فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای 
نیز شاهد نوســان قیمتی عموماً کمتر از دو درصد 
بودیم. در نماد نفت بهران در این گروه صف خریدی 
با حجم ۷۳۳ میلیون سهم تشکیل شد. اما در گروه 
خودرو و ساخت قطعات بیشترین سهم ها با رشد 

قیمت مواجه شدند.

خبر اقتصادی
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دیروز و در آستانه سالروز ملی شدن 
صنعت نفت، پاالیشگاه فازهای ۱۳ و 
۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبــی، در حالی با 
حضور رئیس جمهور افتتاح شــد که 
نویددهنده برتری ایران برای نخستین 
بار نسبت به قطر در برداشت گاز از این 
میدان مشترک در آینده نزدیک است. 
هدف از توسعه هر کدام از فازهای 
۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی روزانه ۵۶ 
میلیون متر مکعب گاز ترش، ۷۵ هزار 
بشکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد 
و تولید ساالنه یک میلیون و ۵۰ هزار تن 
گاز مایع ال پی جی )پروپان و بوتان( و 
یک میلیون تن اتــان به منظور تامین 
خوراک واحدهای پتروشیمی است. 
ارزش اقتصادی حاصل از بهره برداری 
و دســتیابی به تولیدات این طرح ها 
حدود ۵ میلیارد دالر در ســال برآورد 

شده است.
مجموع سرمایه گذاری انجام شده 
در این دو مگاپــروژه، ۱۱میلیارد دالر 
بوده اســت که با توجه به میزان تولید 
ناخالص داخلی )GDP( کشــور در 
ســال ۱۳۹۶ )معــادل ۴۲۷ میلیارد 
دالر(، ارزش آفرینــی محصوالت این 
دو طرح فراتر از ۲ درصد تولید ناخالص 

داخلی کشور است.
همزمــان بــا افتتــاح ایــن دو 
مگاپروژه، ســامانه های اندازه گیری  
گاز پاالیشــگاه های پارس جنوبــی 
)میترینــگ(، کارخانه تولیــد مواد 
بوددارکننــده گاز در عســلویه 
)مرکاپتان( و خط لوله راهبردی اتان 
»عســلویه - کنگان« به صورت ویدئو 
کنفرانس از ســوی رئیس جمهوری 

افتتاح شد.
ارزیابی کارشناســان از افتتاح این 
پاالیشگاه ها از ســوی رئیس جمهور 
این است که پس از اقدام دولت آمریکا 
در برقراری تحریم های نهایی و تنگ 
کردن عرصه صادرات نفت، ایران با تغییر 
رویکرد اقتصادی در بخش صادرات نفت 
و گاز قصد دارد با تغییر فاز از »دیپلماسی 
نفتی« به »دیپلماسی گازی« به توسعه 

صادرات در این بخش مبادرت ورزد. 
پارس جنوبی

 پایتخت انرژی ایران
منطقه پارس جنوبی که بزرگترین 
میدان گازی جهان را در خود جای داده 
است، به عنوان پایتخت انرژی ایران، 
قطب صادرات محصوالت غیرنفتی، 
پتروشیمی و میعانات گازی کشور به 

شمار می رود.
منطقــه پارس جنوبی بــه عنوان 
بزرگترین منطقه صادراتی میعانات 
گازی کشور با ذخیره گاز ۱۴ تریلیون 
مترمکعب گاز به همــراه ۱۸ میلیارد 
بشکه میعانات گازی است که هشت 
درصد کل گاز دنیــا و نزدیک به نیمی 
از ذخایر گاز کشــور را شامل می شود. 
تولیــد گاز از ۱۰ فاز نخســت پارس 
جنوبی در سال ۱۳۹۲، نزدیک به ۲۸۵ 
میلیون مترمکعب بود که این میزان با 
بهره برداری از فازهای جدید به بیش از 
۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش 

یافته است.
برگ برنده ایران 

در بازار جهانی صادرات گاز
ایــران که تــا چند ســال پیش با 
معضل قطع گاز بخش خانگی، صنایع 
و پتروشــیمی مواجه بــود، اکنون به 
پشتوانه توسعه پارس جنوبی و افزایش 
تولید گاز، ضمن رفع نیاز داخل، آماده 
نقش آفرینی بیشتر در صادرات گاز و 
کسب سهم بیشتر از بازارهای جهانی 

است.
مجموع تولید روزانه گاز کشــور 
اکنــون بــه بیــش از ۸۰۰ میلیون 
مترمکعب در روز رسیده که این میزان 
فراتر از نیاز داخلی است. براین اساس 
پیش بینی می شود با راه اندازی همه 
فازهای پارس جنوبی، تولید گاز کشور 
به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب 
در روز افزایش یابد که در صورت تحقق 
این امر اتحادیه اروپا و شــبه قاره هند 
درصدد هستند تا بخشی از نیاز گاز خود 

را از طریق ایران تامین کنند.
افتتــاح فازهــای جدیــد پارس 
جنوبی در حالی صورت گرفته اســت 
که به گزارش رویترز آمریکا قصد دارد 

صادرات نفت ایران را به زیر یک میلیون 
بشــکه برســاند. دولت دونالد ترامپ 
مقررکرده اســت از ماه میالدی مه، با 
کاهش ۲۰ درصــدی از صادرات نفت 
ایران، کل آن را به زیر یک میلیون بشکه 

در روز برساند. 
دولت آمریکا عالوه بر آن که گفته 
قصد دارد صــادرات نفت ایــران را به 
صفر برســاند، می گوید کارزار »فشار 
حداکثری« را به اجرا گذاشته تا با اعمال 
شــدیدترین تحریم های تاریخ، ایران 
را مجبور کند که رفتــار خود را تغییر 
دهد. منابع خبری طــرف گفت وگو 
با رویتــرز اظهار کرده انــد که دولت 
آمریکا ممکن اســت از تمدید برخی 
معافیت ها، برای آن دسته از کشورهایی 
که از معافیت های نفتی ایران استفاده 
نکرده اند، خودداری کند. کشورهای 
یونان، ایتالیا، تایوان، چین، هند، ترکیه، 
کره جنوبی و ژاپن، از کشورهایی هستند 
که از معافیت ها برخوردار شده اند. هند، 
چین و ترکیــه از مهم ترین خریداران 
نفت ایران هستند که در این میان چین 
و هند به تنهایی بین ۸۰۰ هزار تا ۹۰۰ 
هزار بشکه نفت در روز از ایران می خرند. 
در این زمینه بیژن نامــدار زنگنه در 
گفت وگو با ایلنا، اعالم کرد »هدف ملی 
کردن نفت فقط کوتاه کردن دســت 
انگلیســی ها بود که انجام شد اکنون 
استقالل واقعی صنعت نفت به لحاظ 
مدیریت و اداره بعــد از انقالب اتفاق 
افتاد اما برخی می خواهند از ملی شدن 
استفاده انزوا بکنند. مشتری راهبردی 
داریم، اگر منظور این است که در زمان 
تحریم از ما نفت بخرد، به این مشتری 

راهبردی نمی گویند، چنین مشتری 
راهبردی در دنیا پیدا نمی شــود مگر 

خود آمریکا.«
دورخیز ایران برای تصاحب 

سهم ۱۰ درصدی بازار گاز
ایران اکنون حدود ۱.۵ درصد بازار 
جهانی صادرات گاز را در اختیار دارد، اما 
با توجه به ذخایر عظیم گازی و موقعیت 
راهبردی، توان افزایش سهم خود در 
بازارهای منطقه ای و بین المللی گاز تا 

۱۰ درصد را دارد.
بر این اساس، صادرات روزانه ۲۰۰ 
میلیون مترمکعب گاز در برنامه ششم 
توسعه هدف گذاری شــده که البته 
اولویت بازار صادراتی گاز ایران در مرحله 
اول کشورهای همسایه است و در گام 
دوم صادرات ۳۰ میلیارد مترمکعبی 

گاز به قاره اروپا در دستور کار قرار دارد.
مهم تریــن بازارهــای صــادرات 
گاز ایــران اکنون ترکیه بــا میانگین 
۳۰ میلیــون مترمکعــب گاز و عراق 

روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب هستند؛ 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز 
حجم اندکی گاز خریداری می کنند. 
میانگین صادرات گاز ایران به ارمنستان 
یک میلیون مترمکعب در روز است که 

در ازای آن برق دریافت می کنیم.
در ســال های اخیر، شــماری از 
کشورهای اروپایی ازجمله گرجستان، 
بلغارستان و یونان درخواست واردات 
گاز از ایران را مطرح کرده اند که البته 
تاکنون نهایی نشده است. در این زمینه 
مطالعات مربوط به صادرات گاز به عمان 
نیز در حال انجام است که پیش بینی 
می شود تا سه سال آینده به نتیجه برسد. 
همچنین کویت، امارات، گرجستان، 
هند و افغانســتان از دیگر کشورهایی 
هستند که درخواست خود برای واردات 
گاز از ایران را مطــرح کرده اند و حتی 
مذاکراتی نیز انجام شده، اما هنوز نهایی 

نشده است.
فاز های ۲۲ تا ۲۴

 ۱۰۰ درصد ملی است
قدرت نمایی پیمانکاران، مشاوران 
و ســازندگان ایرانی در فازهای ۲۲ تا 
۲۴ پارس جنوبی در حدی اســت که 
این فاز ها با بهره گیری از حداکثر توان و 
تخصص شرکت های داخلی به مرحله 

بهره برداری رسیده است.
این فازها بــرای تولید ۵۶ میلیون 
متر مکعب گاز غنی شده، یک میلیون 
تن پروپان و بوتــان و یک میلیون تن 
اتان طراحی شــده اند. تاکنون بیش 
از ۵ میلیــارد دالر در ایــن بخــش 
سرمایه گذاری شده که با نرخ روزانه ۵ 
میلیون دالر؛ برآورد می شود طی سه 
سال آینده تمام سرمایه گذاری انجام 
شده در این فاز ها بازگردد. زیرا ظرفیت 
تولید گاز طبیعی این پاالیشــگاه که 
مورد اســتفاده سوخت کشــور قرار 
می گیرد روزانــه ۵۰ میلیــون دالر 
است و پیش بینی می شود در صورت 
بهره برداری کامل ارزش اقتصادی ۱۱ 
میلیارددالری برای کشــور به همراه 

داشته باشد.
پارس جنوبی 

متکی بر فناوری مدرن 
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت شنبه 
شــب پیش از بهره برداری رسمی از 
طرح توسعه فازهای ۱۳، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ 
پارس جنوبی در نشست با خبرنگاران 
از افزایــش ظرفیت برداشــت گاز به 
۷۵۰ میلیــون مترمکعــب خبر داد 
و گفت: »شــرکت هایی که توســعه 
طرح های پارس جنوبــی را به عهده 
گرفتند، شرکت هایی با اصلیت ایرانی 
هستند که فقط برخی از تجهیزات را به 
دلیل نداشتن صرفه اقتصادی از خارج 
خریداری کردند.  در چند سال گذشته 
ایران در ساخت جکت سکوهای دریایی 
ناتوان بود، در آن زمان ساخت این مدل 
جکت ها به ســنگاپور ســفارش داده 
می شــد، اما اکنون راه اندازی سکوی 
گازی ساخته شــده در کشور با صرف 
زمان کمتر از ۳۵ روز یک رکورد جهانی 

محسوب می شود«.
وی با اشاره به اینکه برای توسعه 
الیه های نفتی پــارس جنوبی باید 
از خارج کمــک بگیریم، خبر از ورود 
دوباره چینی ها به صنعت نفت ایران 
داد و عنوان کرد: »مذاکرات قرارداد 

توســعه الیه های نفتی بــه  خوبی 
پیش می رفت، اما شرکتی که طرف 
مشارکت در قرارداد توسعه الیه های 
نفتی خلیج فارس بود کنار کشید با 
توجه به اینکه کار در الیه نفتی بسیار 
پیچیده است و تکنولوژی باالیی نیاز 
دارد، بنابراین بایــد از فناوری باالی 
شرکت های خارجی کمک بگیریم. 
با طرف چینی بــرای یافتن راه حل 
مناســب در حال مذاکره هســتیم، 
بدین منظور هیات عالی رتبه چینی 
به زودی برای تعیین تکلیف توسعه 
بخش فراساحلی فاز ۱۱ پارس جنوبی 

به ایران اعزام می شود.«
افزایش ۱5 درصدی صادرات 

میعانات گازی 
مدیرکل گمــرک منطقــه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس، اعالم کرد که 
صادرات محصوالت و میعانات گازی 
پارس جنوبی با وجــود محدودیت ها 
و تحریم های آمریکا روندی افزایشی 
دارد؛ به طوری که در بهمن ماه ســال 
جاری صــادرات میعانــات گازی ۱۵ 

درصد رشد داشت.
احمد پورحیدر، مدیرکل گمرک 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در 
گفت و گو با ایرنا با اشاره به صدور یک 
میلیون و ۵۹۹ هزار و ۱۵۷ تن کاالی 
غیرنفتی شامل محصوالت تولیدی 
منطقه به ارزش افزون بر ۵۵۳ میلیون 
و ۶۷۴ هــزار دالر به خارج از کشــور 
گفت: این مقدار در مقایســه با مدت 
مشابه سال قبل از نظر وزن ۱۷ درصد 
افزایش داشــته است. همچنین یک 
میلیون و ۴۳۱ هزار و ۱۵ تن میعانات 
گازی به ارزش ۷۴۵ میلیون و ۱۵ هزار 
دالر از این منطقه به خارج از کشــور 
صادر شده است که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل از نظر وزن ۹ درصد و 
از نظر ارزش ۱۵ درصد افزایش داشته 
اســت که این محصوالت بیشــتر به 
کشــورهای امارات، چین، کره، هند، 
اندونزی، ژاپن، تایوان، ایتالیا، فرانسه، 
بلژیک، آلمان، روسیه، لهستان و نروژ 

صادر شده است.
برای نخستین بار

 انتقال گاز از زیر بستر دریا
همزمــان بــا ســفر اســتانی 
رئیس جمهــوری به بوشــهر، پروژه 
گازرسانی به جزیره شیف با عبور خط 
لوله از بســتر دریا بــه روش »اچ دی 
دی )HDD( کــه برای نخســتین 
بار در صنعت گاز کشــور اجرا شــده 
توسط رئیس جمهور از طریق ارتباط 
ویدئو کنفرانس با هزینــه ای حدود 

۱۱۰میلیارد ریال بهره برداری شد.

ارزیابی کارشناسان از افتتاح چند پاالیشگاه پارس جنوبی توسط رئیس جمهوری:

تغییر فاز دیپلماسی »نفتی« به »گازی«

دیروز و در آستانه سالروز 
ملی شدن صنعت نفت، 
پاالیشگاه فازهای ۱3 و 

۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی، در 
حالی با حضور رئیس جمهور 

افتتاح شد که نویددهنده 
برتری ایران برای نخستین 

بار نسبت به قطر در 
برداشت گاز از این میدان 
مشترک در آینده نزدیک 

است

 پس از اقدام دولت آمریکا 
در برقراری تحریم های 

نهایی و تنگ کردن عرصه 
صادرات نفت، ایران با 

تغییر رویکرد اقتصادی 
در بخش صادرات نفت و 
گاز قصد دارد که با تغییر 
فاز از »دیپلماسی نفتی« 
به »دیپلماسی گازی« به 

توسعه صادرات در این 
بخش مبادرت ورزد

خبر

یک کارشناس اقتصادی گفت: سال هاست که اقتصاد 
ایران دالریزه شده اســت، به طوری که حقوق و دستمزد 
کارگران و کارمندان ریالی، اما هزینه های آنها بر حســب 
دالر است، حتی کارگران دریافت دستمزد خود را بصورت 

دالری با سایر کشورها مقایسه می کنند.
محمود جامســاز در گفت وگو با ایلنا در مورد سیاست 
حذف دالر از مبادالت اقتصادی افزود: این موضوع تازه ای 

نیست و روســای ســابق بانک مرکزی نیز از زمان شروع 
تحریم ها سعی  کرده اند دالر را از سبد ارزی کشور حذف و 
یورو را جایگزین آن کنند، البته استفاده از یورو نیز با توجه 
به معضالتی مانند خروج آمریکا از برجام، پیوستن ایران 

به FATF با مشکالت خاصی روبه رو است.
وی ادامه داد: متاسفانه در مورد عدم وابستگی اقتصاد 
ایران به دالر بزرگنمایی می شــود در حالی که اقتصاد ما 

بصورت غیرمستقیم به دالر وابسته بوده و به عبارت دیگر 
سال ها است که اقتصاد ایران دالریزه شده است بطوری که 
حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان ریالی اما هزینه های 
آنها بر حسب دالر است، حتی کارگران دریافت دستمزد 

خود را بصورت دالری با سایر کشورها مقایسه می کنند.
این کارشــناس اقتصادی با تاکید بر نقش دیپلماسی 
در برقراری رابطه با سایر کشــورها گفت: ما در شرایطی 
هستیم که می توانیم از طریق دیپلماسی مطلوب دوستان 
زیادی را در سیاست و اقتصاد جذب کنیم. در حال حاضر 
سعی می کنند تمام منافذ ورود دالر مانند به صفر رساندن 
صادرات نفت را اجرایی کنند و اگر هم صادراتی باشد در 
قبال آن کاال و دارو به کشور وارد شــود. به نوعی االن هم 

برنامه نفت در برابر غذا اجرا می شود. باید توجه داشت اگر 
ما دالر را حــذف کنیم از چه ارزی می خواهیم اســتفاده 
کنیم، یوان، روبــل و روپیه در عرصــه بین الملل اعتبار 

چندانی ندارند.
این اقتصاددان متذکر شد: از زمان آقای احمدی نژاد 
که تحریم ها علیه کشور اعمال شد و ایشان آنها را ورق پاره 
خواندند همیشه سعی شده دالر حذف شود اما باید توجه 
داشت که مسئله دالر با مسئله آمریکا فرق دارد، االن بیش 
از ۵۰ درصد گردش پول جهان به دالر است، و با اینگونه 
اقدامات راه بجایی نخواهیم برد و اگــر در مورد تصویب 
FATF و لوایح پالرمو و CFT اقدام عاجلی صورت نگیرد 

با مشکالت فراوانی نیز روبه رو خواهیم شد.

یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با ایلنا:

اقتصاد ایران سال هاست دالریزه شده است 


