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 دبیر کل انجمن کافرمایان صنعت پتروشیمی:

پتروشیمی ها تا نیمه دی 6 میلیارد دالر در نیما عرضه 
کردند

دبیر کل انجمن کافرمایان صنعت پتروشیمی با بیان اینکه پتروشیمی ها به 
همه تعهدات خود برای عرضه ارز صادراتی عمل کرده اند، گفت: از ابتدای 
امسال تا پایان هفته گذشته )14 دی( مبلغ 6 میلیارد و 650 میلیون دالر 
ارز توسط پتروشیمی ها در چرخه اقتصادی کشور عرضه شده که حدود 6 

میلیارد دالر از آن به سامانه نیما اختصاص دارد.
احمد مهدوی ابهری امروز )شنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تشریح 
جزئیات عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی در چرخه اقتصاد کشور، افزود: از 
مبلغ 6 میلیارد و 650 میلیون دالر عرضه شده، حدود 650 میلیارد دالر مربوط 
به پیش از راه اندازی سامانه نیما و 6 میلیارد دالر نیز پس از راه اندازی سامانه نیما 

بوده است.
دبیر کل انجمن کافرمایان صنعت پتروشیمی اظهار داشت: پیش بینی شده که 
پتروشیمی ها در سال 97 حدود 12 میلیارد دالر صادرات داشته باشند که تاکنون 

حدود 8.1 میلیارد دالر از آن انجام شده است.
وی اضافه کرد: صنعت پتروشیمی از صادرات انجام شده، تاکنون 6 میلیارد و 650 
میلیون دالر را در چرخه اقتصاد کشور تزریق کرده و حدود 1.5 میلیارد دالر نیز برای 

خرید و وارد کردن تجهیزات، کاتالیست ها و کاالهای مورد نیاز هزینه شده است.
مهدوی ادامه داد: تا پایان امسال، چهار میلیارد دالر دیگر صادرات پتروشیمی انجام 

خواهد شد که طبق تعهدات، ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد وارد می شود.
دبیر کل انجمن کافرمایان صنعت پتروشیمی یادآور شد: به دلیل آغاز تحریم های 
آمریکا علیه ایران از آبان ماه، تالش کردیم که در نیمه نخست امسال تجهیزات و 
کاالهای مورد نیاز صنعت پتروشیمی را با سرعت بیشتری وارد کشور کنیم تا مشکلی 

در روند تولید رخ ندهد.
وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهارات خود، عمل کردن پتروشیمی ها 

به تعهدات در عرضه ارز صادراتی را تایید کرده است.
دبیر کل انجمن کافرمایان صنعت پتروشیمی اضافه کرد: وزیر نفت نیز بر روند 

صادرات پتروشیمی و عرضه ارز آنها در نیما نظارت دارد.
 لزوم وارد کردن ارز توسط صادرکنندگان غیر پتروشیمی

دبیر کل انجمن کافرمایان صنعت پتروشیمی گفت: پتروشیمی ها طبق برنامه، ارز 
حاصل از صادرات را وارد کشور می کنند، اما سوال این است که چرا بقیه صنایع و 

صادرکنندگان غیرپتروشیمی به طور کامل به تعهدات خود عمل نکرده اند.
مهدوی اضافه کرد: صادرکنندگان غیر پتروشیمی مانند صادرکنندگان مواد معدنی 
و فلزات و صادرکنندگان خرد همه ارز حاصل از صادرات را طبق برنامه های اعالم 

شده وارد سامانه نیما نکرده اند.
به گزارش ایرنا، ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی با راه اندازی طرح های جدید 

اکنون به 64 میلیون تن در سال رسیده است.
مجموع ارزش محصوالت پتروشیمی تولیدی در کشور در سال گذشته 17 میلیارد 
و یکصد میلیون دالر بوده که حدود 12 میلیارد دالر مربوط به صادرات بوده است؛ 
ارزش محصوالت پتروشیمی عرضه شده در بازارهای داخلی نیز پنج میلیارد دالر 

است.

 دبیرکل خانه کشاورز:

صرفه جویی در آب کشاورزی، با وجود هزینه 
میلیاردی شکست خورد

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: تاکنون میلیاردها تومان 
اما حتی یک درصد از مصرف آب  صرف بهبود بهره وری در آب شده 

کشاورزی کم نشده است.
به گزارش شنبه روابط عمومی خانه کشاورز، عیسی کالنتری که مشاور معاون 
اول رییس جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست است، در نشست شورای 
مرکزی خانه کشاورز »از بحران و ورشکستگی آب در کشور« سخن گفت و افزود: 
تامین آب مخصوص شرب، بهداشت و صنعت در همه نقاط کشور وظیفه دولت است 

و باید در هر شرایطی و با هر قیمتی تامین شود.
کالنتری که دبیرکلی خانه کشاورز را بر عهده دارد، از توجه دولت به بخش 
کشاورزی قدردانی کرد و گفت: با وجود شرایط موجود در کشور وضعیت کشت 

پاییزه با توجه به حمایت دولت مناسب است.
وی از وحدت مدیریت بخش تولید و بازرگانی انتقاد کرد و ادامه داد: در حالی 
افزایش قیمت برخی اقالم کشاورزی مشاهده می شود که هزینه تولید آنها هیچ 
افزایشی پیدا نکرده است که این پدیده جز به دلیل ضعف مدیریت نظارتی رخ 

نمی دهد.
به گزارش ایرنا، دهم دی ماه رییس جمهوری گفت: برای جلوگیری از هدر رفت 

آب و برق باید در اولین قدم اتالف آن را به حداقل برسانیم.
حسن روحانی همکاری بخش های مختلف وزارت نیرو با بخش کشاورزی را حائز 
اهمیت دانست و تصریح کرد: این مهم است که آب مصرفی کشاورزی چه میزان 
باشد و محاسبه کنیم برای تولید میوه چه میزان آب و برق مصرف و تولید میوه به 

چه قیمتی تمام شده است.
وی اضافه کرد: باید بررسی کنیم کشت میوه، سبزی و صیفی در داخل کشور به 

صرفه تر است یا باید به کشت فراسرزمینی روی بیاوریم.
چندی پیش نیز وزیر جهادکشاورزی اعالم کرد: توقف یا محدودسازی کشت 
برخی محصوالت کشاورزی به بهانه کم آبی قابل قبول نیست و با استفاده از دانش و 

ابزارهای موجود می توان بر این مشکالت غلبه کرد.
ایران  بر پایه آنچه معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب 
سیزدهم دی ماه اعالم کرد، براساس مصوبات کارگروه سازگاری با کم آبی و تصویب 
نامه هیات وزیران در اسفند سال 1396، تحویل حجمی آب برای همه مصارف 

کشاورزی با رعایت کارکرد مجاز انجام می شود.
جهانگیر حبیبی گفت: مصوبه هیات وزیران در ارتباط با ممنوعیت کشت برنج 
برای سازگاری با کم آبی اجرا می شود و سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای واپایی 
و کنترل سطح زیر کشت بهاره و زمستانه، اعمال محدودیت یا ممنوعیت کشت 
برنج )خارج ازاستان های گیالن و مازندران( با توجه به محدودیت های منابع آبی 

درحوضه های آبریز باید ادامه یابد. 

پاکستانی ها 2۳ سال است به تعهدات خود عمل نکرده اخبار

جدیدترین اقدام پاکستان برای واردات گاز از ایران
پاکستانی ها حدود 2۳ سال است که برای واردات گاز از 
ایران، با امروز و فردا کردن، به تعهدات خود برای اجرای 
این قرارداد مشترک با ایران عمل نکرده اند. دولت جدید 
این کشور در جدیدترین اقدام خود دو کمیته )فاینانس 
و تحریم( برای تسهیل روند اجرایی صادرات گاز ایران به 
پاکستان تشکیل داده که البته مشخص نیست این اقدام به 
سرانجام برسد یا مانند سایر قول و قرارهای این کشور به 

فراموشی سپرده شود.
به گزارش ایسنا، ایده احداث خط لوله صلح در سال 1990 
مطرح و قرار شد این خط لوله گاز ایران را به پاکستان و هندوستان 
منتقل کند که پیام آور صلح و دوستی در شبه قاره باشد. براساس 
توافق اولیه، قرار بود این خط لوله 2700 کیلومتری، گاز صادراتی 

ایران را از مسیر پاکستان به هند منتقل کند.
پیش بینی شده بود که درصورت توافق نهایی، 1100 کیلومتر از 
این خط لوله در ایران، 1000 کیلومتر در پاکستان و 600 کیلومتر 
در هند احداث شود. طبق طرح اولیه قرار بود روزانه 150 میلیون 
مترمکعب گاز ایران به هند و پاکستان صادر شود. از این مقدار، 90 
میلیون مترمکعب برای هند و 60 میلیون مترمکعب برای پاکستان 

در نظر گرفته شده بود که البته این ایده عملی نشد.
هند با بهانه هایی درباره امنیت و قیمت معاهده، نسبت به آن 
سرد شده و از تعهد سه جانبه کناره گیری کرد. بعد از آن در سپتامبر 
2012، عملیات اجرایی معاهده آغاز شده و روسای جمهور وقت 
ایران و پاکستان توافق کردند که در این زمینه همکاری داشته 
باشند؛ براساس این همکاری، پیش بینی شده بود که پاکستان نیز 

خط لوله خود را طی 22 ماه تا مرز ایران بکشد.
هم چنین بر اساس این معاهده گازی، قرار شد با شروع عملیات 
به  لوله  از طریق خط  گاز  تا سال 1393، صادرات  لوله گذاری 
کراچی آغاز شود. این قرارداد 25 ساله، ایران را متعهد کرد که 
صادرات گاز در روز از حجم 14 میلیون مترمکعب را آغاز کرده و 

آن را در دو فاز به 21 و 30 میلیون مترمکعب افزایش دهد.
با این که توافق مذکور بین دو کشور صورت گرفت، عملیات 
ازسوی  و  متوقف  مدام  پاکستانی ها  از سوی  لوله  اجرایی خط 
مسووالن این کار در پاکستان، اطالعات ضدونقیضی درباره میزان 
پیشرفت پروژه ارائه می شد. عدم آغاز عملیات اجرایی خط لوله 
ازسوی پاکستان، در حالی اتفاق می افتاد که ایران از سال 2011 
کار خط لوله خود را به اتمام رسانده بود و به اسالم آباد فرصت داده 

بود تا پایان 2014 عملیات خط لوله را تکمیل کند.
و  ایران  میان  قرارداد گازی  از  در حالی که حدود یک دهه 
برای  الزم  زیرساخت های  همه  آن،  طبق  و  گذشته  پاکستان 
صادرات گاز از ایران به پاکستان از سوی ایران فراهم شده است، 
این همسایه شرقی بر بدعهدی خود اصرار می کرد. اصراری که 
وزیر نفت را نیز به تعجب انداخته و بر آن داشت تا با ارسال نامه ای 
به وزیر نفت پاکستان خواهان یک پاسخ صریح از این کشور شود. 
اما بازهم جواب مشخصی از سوی این کشور دریافت نکرد و ایران 

تصمیم گرفت تا این پرونده را از مسیر حقوقی پیگیری کند.
بازگشت پاکستان به گاز ایران

در این راستا، چند ماه پیش بود که یک مقام نفتی پاکستان 

اعالم کرد: این احتمال وجود دارد که ماه آینده میالدی، مذاکرات 
دو کشور بر سر موضوع از سرگیری اجرای خط لوله انتقال گاز 
ایران به پاکستان، آغاز شود .به گفته وی، قرار بود هیأتی از ایران 
به پاکستان سفر کرده و در این رابطه با دولت موقت در این کشور، 
گفت وگو کند اما تصمیم بر این شد که این مذاکرات به بعد موکول 
شود تا از تأثیر آن درنتیجه انتخابات در پاکستان جلوگیری شود.

بهانه پاکستان برای بدعهدی
به گفته این مقام مسوول پاکستانی، در ماه ژوئن سال 2016، 
دولت وقت پاکستان، انجام مذاکرات را به دلیل فشارها ازسوی 
عربستان متوقف کرد و به تعهدات خود در قبال دولت ایران در 
این زمینه عمل نکرد؛ این مسئله باعث شد تا ایران موضوع شکایت 
از پاکستان در این زمینه به دادگاه داوری بین المللی را مطرح 
کند . در حال حاضر، انتخابات در پاکستان تمام شده و احتماالً 
عمران خان به عنوان رهبر حزب، مسئولیت دولت در این زمینه را 
برعهده خواهد گرفت. وی قرار است در روز 9 آگوست، به عنوان 
نخست وزیر پاکستان سوگند یاد کند و در همان ماه نخست نیز 

باید به طور کامل دولت تشکیل دهد.
این مقام نفتی دولتی پاکستان، این را هم گفته که احتماالً دو 
کشور افکار خود را در این زمینه، برروی هم گذاشته تا بتوانند 
در سایه تحریم های آمریکا و رفتار خصمانه دولت ترامپ، راهی 
با  از توافق هسته ای  این پروژه پیدا کنند. آمریکا  برای اجرای 
ایران خارج شده و احتماالً نمایندگان ایران و پاکستان جدول 
زمان بندی جدیدی برای اجرای این پروژه تعیین خواهند کرد. اگر 

دو طرف به توافق نرسند و ایران تصمیم بگیرد این موضوع را در 
دادگاه بین المللی مطرح کند، پاکستان نیز چاره ای جز دفاع از خود 
نخواهد داشت. پاکستان به تعهد خود برای ایجاد 781 کیلومتر 
خط لوله انتقال گاز در خاک خود عمل نکرده است اما با توجه به 
تحریم های پیشین آمریکا هیچ کشور یا آژانسی نمی تواند هزینه 

اجرای این پروژه را تأمین کند.
استقبال ایران از تکمیل خط لوله انتقال گاز ایران به 

پاکستان
اما ایران بعد از این اظهارنظر، از ادامه مذاکره برای تکمیل خط 
لوله انتقال گاز ایران به پاکستان، استقبال و معاون امور بین المللی 
و بازرگانی وزیر نفت اعالم کرد که جمهوری اسالمی ایران، انرژی 
و گاز را عاملی برای توسعه همکاری های منطقه ای و همبستگی با 

همسایگان، از جمله پاکستان می داند.
امیرحسین زمانی نیا، با اشاره به نشانه های مثبتی که به تازگی 
در این زمینه از دولت منتخب پاکستان مشاهده می شود، ادامه 
داد: در همین راستا و در شرایط جدید، از ادامه مسیر مذاکرات 
درباه تکمیل و راه اندازی خط لوله انتقال گاز به پاکستان استقبال 

می کنیم.
پاکستان یک کیلومتر هم خط لوله نساخته است

با این حال و با وجود این که پنج ماه از این اتفاقات گذشته، 
وزیر نفت در آخرین اظهارنظر خود اعالم کرد پاکستان حتی یک 
کیلومتر هم خط لوله نکشیده است. بیژن زنگنه، معتقد است 
پاکستان تحت فشار آمریکا، عربستان و امارات است. به گفته وی، 

اخیراً تیم ایران به پاکستان رفتند و صحبت کردند. پاکستانی ها هم 
گفتند برای صحبت خواهیم آمد، اما تاکنون حتی با وجود این که 
به گاز ایران نیاز دارند، یک کیلومتر خط لوله هم نکشیده اند؛ در 
حالی که جمهوری اسالمی ایران، بیش از یک میلیارد دالر در این 

راستا سرمایه گذاری کرده است.
جدیدترین اقدام پاکستانی ها

درحالی که زنگنه از بدعهدی پاکستانی ها گالیه داشت، معاون 
امور بین الملل وزیر نفت در آخرین اظهار نظر خود از تشکیل دو 
کمیته )فاینانس و تحریم( برای تسهیل روند اجرایی صادرات گاز 
ایران به پاکستان خبر داد. به گفته وی به نقل از وزارت نفت، 
دولت جدید این کشور دریافت گاز از ایران را پیگیری می کند 
و اراده سیاسی خود را برای گسترش روابط اقتصادی با ایران به 

صراحت بیان کرده است.
زمانی نیا ادامه داد: برای این منظور، پاکستان دو کمیته )فاینانس 
و تحریم( برای تسهیل روند اجرایی صادرات گاز ایران به پاکستان 
تشکیل داده است که انتظار می رود نتیجه بررسی این کمیته 
در ماه های آینده به دیدار وزرای نفت ایران و پاکستان برای به 

سرانجام رساندن این قرارداد منجر شود.

پاکستان  برای  ایران  از  گاز  دریافت  این که  بر  تاکید  با  وی 
باصرفه تر از دیگر کشورها عنوان است، افزود: مباحث حقوقی 
این قرارداد در صورت مالقات وزیران نفت دو کشور به طور حتم 

بررسی خواهد شد.

وعده »همتی« برای اتمام نوسانات بازار ارز
عضو فراکسیون نمایندگان والیی گفت: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه امروز فراکسیون، از اتمام نوسانات بازار ارز در آینده ای نزدیک خبر داد. احمد علیرضابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح جلسه امروز فراکسیون نمایندگان والیی 

پرداخت و با بیان اینکه در جلسه امروز همتی رئیس کل بانک مرکزی حضور یافت، گفت:در ابتدای جلسه نمایندگان سواالت خود از رئیس کل بانک مرکزی را مطرح کردند و  همتی به سواالت نمایندگان پاسخ داد. وی افزود: پس از آن رئیس کل 
بانک مرکزی تدابیر دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز و ادامه روند کاهش نرخ ارز را تشریح کرد. دوشنبه / 17 دی 1۳97 / شماره ۳22

روسیه،  ایران،  کشور  چهار  به  آذربایجان  جمهوری  برق  صادرات  حجم 
گرجستان و ترکیه در سال 2018 میالدی 175 میلیون کیلووات ساعت یا 

14.2 درصد افزایش یافته است .
شرکت دولتی  آذرانرژی ، جمهوری آذربایجان روز یکشنبه گزارش داد که حجم 
تولید نیروی برق در سال گذشته با 3.4 درصد افزایش به 22.52 میلیارد کیلووات 

–ساعت رسید.
در گزارش شرکت آذر انرژی به جزئیات میزان صادرات برق در سال 2018 اشاره 
ای نشده است ، اما کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان ، چندی پیش اعالم کرد 
که در 11 ماه سال 2018 میالدی 21 میلیارد و 58.4 میلیون کیلووات ساعت نیروی 

برق در این کشور تولید شده است .
بنا به اعالم این نهاد رسمی ، همچنین در 11 ماه سال 2018 میالدی یک میلیارد 
و 380 میلیون و 154 هزار کیلووات ساعت برق به بهای 64 میلیون و 968 هزار دالر 

از جمهوری آذربایجان صادر شده است .
به گزارش ایرنا، در جریان سفر 12 آوریل ) برابر 23 فروردین ماه (، »اعتبار 
پیروردی اف« رئیس شرکت دولتی  آذرانرژی  به ایران و دیدار با آرش کردی مدیر 

عامل شرکت توانیر ،توافقنامه معامله نیروی برق میان دو کشور امضا شد .
بر اساس این توافقنامه از اول ماه ژوئن ) برابر 11 خرداد ( صادرات نیروی برق 
جمهوری آذربایجان به ظرفیت 80 مگاوات به مناطق مغان و آستارای جمهوری 

اسالمی ایران آغاز شده است .
طبق توافق طرفین در آینده افزایش حجم صادرات نیروی برق تا 180 مگاوات 

امکان پذیر خواهد بود .
شرکت آذر انرژی افزود: بر اثر اصالحات انجام گرفته در پی بحران ایجاد شده در 
ماه جوالی سال 2018 میالدی - تیر 1397- در سیستم نیروی برق جمهوری 

آذربایجان ، این کشور به پیشرفت های قابل توجهی در این حوزه نایل شده است.
تیر ماه امسال بر اثر انفجار و آتش سوزی در نیروگاه حرارتی مینگچویر جمهوری 
آذربایجان برق باکو و بخش اعظم این کشور قطع و در نتیجه شهر های بزرگ 
جمهوری آذربایجان از جمله باکو ، سومقایت ، گنجه و دیگر شهرهای این کشور به 

مدت شش ساعت،بدون برق ماندند .
گرمای بی سابقه هوا در جمهوری آذربایجان و افزایش استفاده از وسایل سرمایشی 

، عامل افزایش مصرف برق و بروز انفجار و آتش سوزی اعالم شد.

به دلیل هدف  پاریس  توافق  اقتصادی  بودن وجه  غالب 
قرار گرفتن حوزه انرژی ایجاب می کند که اسناد باالدستی 
اقتصادی با اقدامات موردنظر توافق پاریس، تطابق داشته 

باشد، امری که مورد غفلت قرارگرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، به گفته متخصصان، توافقنامه تغییر 
اقلیم پاریس به دلیل تمرکز بر کاهش تولید و مصرف سوخت هایی 
نظیر نفت و گاز بیش از آنکه یک توافق زیست محیطی باشد، یک 
توافق اقتصادی است. چرا که در تمامی اقتصادهای توسعه یافته و 
درحال توسعه، سوخت و انرژی به عنوان محرک اقتصادی شناخته 
می شود. از دالیل این موضوع می توان به عدم الحاق روسیه به 
این توافق به دلیل کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت و خروج 
آمریکا به دلیل حذف بیش از 6.5 میلیون فرصت شغلی در بخش 
صنعت)تحت تاثیر اجرای این توافقنامه( اشاره کرد. همچنین 
عملکرد هوشمندانه و محتاطانه کشورهای نفتی مانند عربستان 
و قطر نیازمند توجه است که سعی کرده اند تعهدات خود را به 
گونه ای تنظیم کنند که اجرای این تعهدات رشد اقتصادی آن ها 

را تحت تاثیر قرار ندهد.
یکم  و  بیست  نشست  حاصل  پاریس،  اقلیم  تغییر  توافق 
کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد )UNFCCC( باهدف 
ممانعت از افزایش دمای زمین با تمرکز بر کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای انسان ساخت ازجمله دی اکسید کربن )CO2( است.  
این توافق نامه طبق بند 1 ماده4 از کشورها می خواهد که هر چه 
سریع تر به سمت  کنار گذاردن سوخت هایی نظیر نفت و گاز 

حرکت کنند.
ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم، در مجمع 

عمومی سازمان ملل در سال 1395 این توافق نامه را امضا اولیه 
کرده است.  دولت ایران در سند تعهدات اولیه خود که قبل از 
اجالس بیست و یکم به دبیرخانه کنوانسیون تحویل داده است، 
متعهد به کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 
2030 میالدی شده است. کارشناسان معتقدند که کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای به دلیل ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی، موجب 
کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد شد. از دالیل این موضوع به 
تکیه اقتصاد ایران بر صنایع انرژی بر و نفت و گاز اشاره می شود. 
به این ترتیب کاهش ارزش تولید در صنایع نفت گاز به دلیل 

انتشار زیاد گازهای گلخانه ای به شدت موردتوجه قرارگرفته است 
به طوری که نفت و گاز به عنوان اولین قربانیان این توافق شناخته 
می شوند. این در حالی است که منابع نفت و گاز اصلی ترین مزیت 

اقتصادی ایران هستند.
 در راستای ارائه گزارش به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل 
متحد در مورد میزان کاهش در حوزه های مختلف اقتصادی، 
سازمان محیط زیست به بررسی آسیب های ناشی از کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای در بخش های مختلف اقتصاد کشور پرداخته 
است. این گزارش با عنوان  سومین گزارش تغییر اقلیم سازمان 
محیط زیست به ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش 
انتشار و تنوع بخشی اقتصادی پرداخته و میزان کاهش تولید و 
هزینه های مربوط به آن در بخش های مختلف اقتصادی را بیان 

می کند.
بررسی آسیب های اقتصادی کاهش 12 درصدی انتشار 

گازهای گلخانه ای
گازهای  انتشار  درصدی  کاهش 12  گزارش،  این  اساس  بر 
گلخانه ای، باعث کاهش ارزش تولید در کل اقتصاد کشور بر اساس 
قیمت های سال 1383 به میزان 180078.8 میلیارد ریال )حدود 
18 هزار میلیارد تومان( خواهد شد. این کاهش ارزش تولید در 
حالی است که مطابق چشم انداز 20 سال، اقتصاد ایران در سال 
1404 باید به رشد 8 درصدی برسد. جدول )1( میزان کاهش 

ارزش تولید در بخش های مختلف اقتصادی را نشان می دهد.
بیشترین آسیب کاهش ارزش تولید متوجه بخش های اصلی 
و  آن ها  پایین دست  صنایع  و  گاز  و  نفت  مانند  کشور  اقتصاد 
کشاورزی است. بخش نفت و گاز و کشاورزی در صورت اجرای 

تعهدات وعده داده شده با کاهش 15 درصدی ارزش تولید که از 
نتایج کاهش حجم تولید است، روبرو خواهند شد. از سوی دیگر 
صنایع پایین دست نفت و گاز که جزء صنایع سودِده محسوب 
می شوند با کاهش قریب به 14 درصدی در تولید مواجه می شود.

پیش بینی کاهش ارزش تولید در کل اقتصاد کشور در حالی 
است که اسناد باالدستی در تضاد کامل با این کاهش است. ازجمله 

این اسناد می توان به موارد زیر اشاره کرد.
1- بند 8 سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص 
نفت و گاز: جایگزینی صادرات فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی 

به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی
2- بند 13 سیاست های اقتصاد مقاومتی: افزایش صادرات گاز، 

برق، پتروشیمی و فرآورده های نفتی
توسعه  و  حفظ  مقاومتی:  اقتصاد  سیاست های  بند 14   -3

ظرفیت های تولید نفت و گاز
4-بند 7 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر تأمین امنیت 
غذایی کشور با تکیه بر تولیـد از منـابع داخلـی و تأکیـد بـر 

خودکفـایی در تولیـد محصوالت اساسی کشاورزی تأکید دارد.
5- بندهای 1، 2 و 3 سیاست های نفت و گاز در سیاست های 
و  تدابیر  اتخاذ  و  تولید  افزایش  دوره چشم انداز:  در  نظام  کلی 
راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش 

تولید صیانت شده نفت و گاز
با توجه به وجود تضاد جدی بین اسناد باالدستی اقتصادی 
کشور با اقدامات موردنظر توافق پاریس ضروری است مسئوالن 
امر با دقت نظر بیشتری موضوع الحاق ایران به توافقنامه پاریس و 

تعهدات کشورمان در این کنوانسیون را بررسی کنند.

صنعت نفت؛ قربانی نخست توافق پاریس

کاهش ۱۵درصدی ارزش تولید کشاورزی


