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پرداخت پول گاز ایران با دینار؛ پیشنهاد عراقی ها

4انرژی

نرخ ارز پتروشیمی ها در نیما تغییر می کند؟

نرخ دالر در بازار آزاد روند کاهشی در پی گرفته است و روز پنجشنبه وارد 
کانال ۱۱ هزار تومان شد. این در حالی است که نرخ ارز در سامانه نیما فعال 
طبق روال سابق است و از آنجاکه عرضه و تقاضای نرخ ارز را در این سامانه 
تعیین می کند، چنانچه نرخ ارز در نیما کاهش پیدا کند، نرخ ارز صادراتی 

شرکت های پتروشیمی نیز تغییر خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، قیمت دالر در صرافی ها در روز پنجشنبه به رقمی کمتر از ۱۲ 
هزار تومان رسید و در کانال ۱۱ هزار تومانی در نوسان بود. هم چنین هر یورو در 
صرافی های آخرین روز هفته گذشته به نرخ ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسید 

و درمقابل صرافی ها هر یورو را ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان می خریدند.
در این میان شرکت های پتروشیمی موظفند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما 
عرضه کنند که نرخ ارز در این سامانه کم تر از بازار آزاد است. اما نرخ ارز در این سامانه 
بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود، با این حال نرخ ارزی که پتروشیمی ها در نیما 

عرضه می کنند، از سایر عرضه کنندگان کم تر است.
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت  قائم مقام   - فریبرز کریمایی  راستا،   این  در 
پتروشیمی - به ایسنا گفت: نیما بازاری است که نرخ ارز در آن تا حدود زیادی تابع 
عرضه و تقاضاست. اگر قیمت در این سامانه کاهش پیدا کند، پتروشیمی ها نیز تبعیت 
کرده و نرخ ارز آن ها نیز کاهش پیدا می کند. در حال حاضر هم نرخ ارز پتروشیمی ها 

کم تر از نرخ ارز سایر صادرکنندگان غیرنفتی است.
به گفته وی نرخ دالر پتروشیمی ها در درحال حاضر ۷۸۰۰ تومان است. نرخ یورو 

نیز معادل با روز است. بانک مرکزی تبدیل روز را محاسبه و معادل را اعالم می کند.
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی  در پایان تاکید کرد: اگر 
میانگین نرخ ارز در نیما کاهش پیدا کند، نرخ ارزی که شرکت های پتروشیمی عرضه 

می کنند نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

سقوط قیمت نفت شدت گرفت

قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر انتظارات بازار برای کاهش تولید اوپک، 
معامالت پرنوسانی را پشت سرگذاشت و نهایتا برای ششمین هفته متوالی 

کاهش پیدا کرد.
نفت  بزرگ  تولیدکنندگان  میان  در  تولید  کاهش  ایسنا، صحبت  گزارش  به 
از قیمت ها اندکی حمایت کرد، اما رشد چشمگیر سطح ذخایر نفت به خصوص 
جدیدترین آمار تولید آمریکا، باعث شد قیمت ها برای کل هفته کاهش پیدا کنند. 
شواهدی از ضعیف شدن رشد اقتصاد جهانی و تصمیم دولت ترامپ برای اعطای 
معافیت از تحریم ها  به مشتریان نفتی بزرگ ایران، به فشارهای کاهشی بر قیمت های 

نفت افزود. پیش از اعالم معافیت ها، انتظار می رفت صادرات نفت ایران صفر شود.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در دسامبر تغییر چندانی 
نداشت و در ۵۶.۴۶ دالر در هر بشکه بسته شد و برای کل هفته ۶.۲ درصد کاهش 

ثبت کرد.
فیلیپ فالین، تحلیلگر ارشد بازار در گروه پرایس فیوچرز به مارکت واچ گفت: 
ازسرگیری صادرات نفت منطقه کرکوک عراق در روز جمعه، به کاهش قیمت های 
نفت منجر شد. صادرات از این منطقه از زمان به دست گرفتن کنترل آن از سوی 

نیروهای دولت فدرال در سال گذشته، متوقف شده بود.
بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در ژانویه با ۱۴ سنت یا ۰.۲ درصد افزایش، 
در ۶۶.۷۶ دالر در هر بشکه بسته شد و برای کل هفته حدود ۴.۹ درصد کاهش 

نشان داد.
نگرانی های عرضه همچنان عامل اصلی تاثیرگذار بر معامالت نفت است. اداره 
اطالعات انرژی آمریکا پنج شنبه گذشته اعالم کرد ذخایر نفت این کشور در هفته 
منتهی به نهم نوامبر، ۱۰.۳ میلیون بشکه افزایش یافته که هشتمین افزایش هفتگی 

متوالی بوده است.
ذخایر نفت در کاشینگ اوکالهاما که هاب تحویل معامالت نفت نایمکس است، 
هفته گذشته شاهد یک رشد چشمگیر دیگر بود و همزمان تولید نفت آمریکا به 

رکورد باالی جدیدی صعود کرد.
تحلیلگران کومرس بانک در یادداشتی نوشتند: واکنش قیمت به آمار ذخایر آمریکا 
نشان می دهد که اخبار منفی تا حدود زیادی تاثیر خود را گذاشته اند و ذخایر نفت 
آمریکا برای هشتمین ماه متوالی افزایش یافته و در طول این مدت ۴۸ میلیون تن به 
میزان ذخایر افزوده شده است. این امر نیاز به کاهش تولید اوپک را منعکس می کند.
طبق گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی، آمریکا، روسیه و عربستان سعودی 
همگی تولیدکنندگان بزرگی هستند که با ظرفیت حداکثری تولید می کنند و باعث 

شده اند عرضه جهانی به میزان قابل توجهی از تقاضا پیشی بگیرد.
با این حال کاهش قیمت موجب شده اوپک و متحدانش شامل روسیه هفته 
گذشته اعالم کنند ممکن است به یک کاهش تولید مشترک مبادرت کنند. چنین 
اقدامی درست چند ماه پس از تصمیم این گروه برای افزایش تولید صورت می گیرد.

استفن اینس، مدیر معامالت منطقه آسیا اقیانوسیه در شرکت OANDA در 
این باره گفت: سعودی ها نمی توانند از معافیت ترامپ برای تحریم های ایران خرسند 
باشند و پیشنهاد کرده اند اوپک تولیدش را ۱.۴ میلیون بشکه در روز کاهش دهد که 
این اقدام ممکن است ترامپ را عصبانی کند. فعال پیشنهاد کاهش تولید از شدت 

ریسک نزولی نفت که از افزایش ذخایر آمریکا شوکه شده، کاسته است.
در این بین، شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز اعالم کرد شمار دکلهای حفاری نفت 
آمریکا هفته گذشته برای دومین هفته متوالی افزایش پیدا کرده و با ۲ حلقه افزایش، 

به ۸۸۸ حلقه رسیده است.

به بهانه نزولی شدن قیمت ارز بررسی شداخبار

»کاهش سقف تراکنش« الزم اما ناکافی برای مدیریت بازار ارز
 

بیش از دو هفته از اتمام حجت رئیس کل بانک مرکزی مبنی 
بر پایبندی شبکه بانکی به بخشنامه ۱0 ماه پیش این بانک 
برای رعایت سقف تراکنش ها می گذرد و اکنون ناظران می 
گویند در سایه همین اقدام، از هفته گذشته نرخ ارزهای عمده 

در بازار نزولی شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محدودیت های ناشی از تحریم 
های دالری آمریکا علیه ایران سبب شده تا تهیه اسکناس ارز به 
سادگی برای شهروندان ایرانی امکانپذیر نباشد و از همین رو در دو 
دهه گذشته صرافی های دوبی، هرات و سلیمانیه از مهمترین مراکز 

تامین ارز به شکل اسکناس بوده اند.
همین وابستگی سبب شده بود تا این شهرها بویژه در زمان بروز 
التهاب های ارزی نقش اصلی را در تعیین نرخ ها در بازار داخلی ایران 
داشته باشند که نمونه آن همان چیزی است که زمستان سال گذشته 

و با بروز نوسان ارزی روی داد.
هرچند تا پیش از تغییر سیاست های ارزی دولت، بانک مرکزی 
تالش می کرد با نرخ گذاری ارز مداخله ای خود که از طریق صرافی 
های بانکی انجام می شد، این مرجعیت ارزی را بشکند اما ناکامی این 
روش سبب شد اواخر بهمن ماه پارسال در بخشنامه ای، زمان تسویه 

حساب در شبکه شاپرک را به یک بار در شبانه روز کاهش دهد.
همان زمان یک مقام آگاه در بانک مرکزی در گفت و گو با ایرنا، 
دلیل این تصمیم را کاهش سرعت گردش پول در نظام بانکی دانست 
و این نکته را گوشزد کرد که التهاب آفرینان بازار ارز با استفاده از 
امکان گردش چند باره پول در شبکه بانکی آن هم در ۲۴ ساعت، 
بارها اقدام به خرید و فروش ارز می کنند که بر شدت التهاب ها می 
افزاید. در آن زمان، تسویه معامالت هفت بار در روز انجام می شد 
یعنی پول این قدرت را داشت که در یک شبانه روز هفت بار در 

حساب های بانکی گردش کند.
اگر چه در آن زمان این بخشنامه ناخرسندی اصناف از جمله 
جایگاهداران سوخت را در پی داشت و حتی برای چند روزی برخی 
کسبه از معامالت الکترونیکی دست کشیدند اما دیری نپایید که با 
روش جدید کنار آمدند اما اثر این بخشنامه این بود که برای مدتی از 

التهاب در بازار ارز کاسته شد.
 تاخیر ۱0 ماهه در اجرای یک بخشنامه

همان زمان، بانک مرکزی بخشنامه دیگری داد که البته بانک ها از 
اجرای آن سرباز زدند؛ بانک مرکزی حدود ۱۰ ماه پیش از بانک ها و 
موسسه های اعتباری خواسته بود اجازه برداشت بیش از ۵۰ میلیون 
تومان از یک حساب را در مدت ۲۴ ساعت به صاحب حساب ندهند.

اینکه چرا بانک ها این بخشنامه را اجرا نمی کردند، پاسخ ساده ای 
دارد؛ اغلب کسانی که در روز بیش از ۵۰ میلیون تومان کارت به کارت 
می کنند، صاحبان حساب های کالن بانکی هستند؛ حال اگر بانکی 
سقف تراکنش مورد نظر را رعایت می کرد، صاحب آن، حسابش را 
به بانک دیگری منتقل می کرد و به این ترتیب بانک از نقدینگی این 

حساب محروم می شد.
به هر حال تغییر سیاست های ارزی دولت و اعمال محدودیت برای 
صادرکنندگان با هدف الزام آنها برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، 
آنها را بر آن داشت برای دور زدن بخشنامه ها و مقررات وضع شده، به 
صادرات ریالی روی آورند که بار دیگر نقش »هرات، سلیمانیه و دبی« 

را در بازار ارز پررنگ کرد.
این بار صادرکنندگان با استفاده از سفته بازان بازار ارز که دستگاه 
های کارتخوان شبکه بانکی ایران را به خارج منتقل کرده بودند، خارج 
از سامانه نیما، ارز خود را می فروختند؛ در این روش معادل ریالی ارز 
از طریق کارت بانک های متصل به شتاب در خارج از کشور به حساب 

خریدار واریز می شد.
به این ترتیب پول در شبکه بانکی ایران جابجا می شد و صادرکننده 
ارز را به صورت اسکناس از صراف خارجی تحویل می گرفت؛ یعنی 

محدودیت های صادراتی و پیمان سپاری های ارزی کنار زده می شد 
و صادرکننده به دستگاه های مسئول اعالم می کرد صادرات خود 
را ریالی انجام داده است و نیازی به پیمان سپاری ارزی و الزام برای 

بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ندارد.
اما این کار دو اشکال عمده داشت؛ نخست اینکه صادرات انجام می 
شد اما کشور از منافع حاصل از رونق صادرات یعنی اشتغال و تولید 
محروم می شد و دیگر اینکه تقاضا برای ارز به شکل اسکناس بیشتر 
می شد؛ طبق علم اقتصاد وقتی عرضه محدود باشد و تقاضا باال برود، 
بی شک قیمت افزایش می یابد و به این ترتیب نرخ ارزها نه تنها در 

دالر و سلیمانیه بلکه در تهران هم افزایش می یافت.
به همین دلیل با اینکه ریس کل بانک مرکزی بارها گفته بود که 
»تقاضای ارز به شکل اسکناس تنها پنج درصد بازار ارز را تشکیل می 
دهد« اما در ماه های گذشته شاهد آن بودیم که نرخ بازار آزاد تفاوت 
فاحشی با سامانه ارزی نیما و حتی سنا داشت زیرا تقاضا در این بخش 

کنترل نمی شد.
 چرا هرات، سلیمانیه و دوبی؟

یکی از دالیل افزایش نقش هرات و سلیمانیه در بازار ارز ایران در 
ماه های اخیر، رشد صادرات ایران به همسایگان بوده است؛ طبق 
آمارهای گمرک در هفت ماهه امسال عراق با دریافت پنج میلیارد 
و ۷۳۰ میلیون دالر کاال به مهمترین مقصد صادراتی ایران تبدیل 
شده است و بیش از یک پنجم کاالهای ایرانی)۲۱.۴ درصد( روانه 

این کشور می شود.
امارات متحده عربی با چهار میلیارد و ۶۳۷ میلیون دالر و سهم 
ارزشی ۱۷.۳ درصد و افغانستان با یک میلیارد و ۸۷۲ میلیون دالر و 
سهم ارزشی ۶.۸۷ درصد در رتبه های سوم و چهارم مقاصد صادراتی 

ایران قرار دارند.
به این ترتیب از مجموع ۲۷ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دالری که در 
هفت ماهه امسال صادرات غیرنفتی انجام شده، ۱۲ میلیارد و ۲۳۹ 
میلیون دالر آن به مقصد این سه کشور بوده یعنی حدود ۴۵ درصد.

همین رویه صادرکنندگان و دالالن ارزی سبب شده تا بخشی 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باز نگردد؛ آنگونه که 
رییس کل بانک مرکزی هفته گذشته در جمع استانداران آمار داد: 
»در هفت ماهه امسال ۳۱ میلیارددالر برای واردات کاالها وخدمات 

ارز تامین شده است که بیش از ۲۳ میلیارد دالر آن توسط بانک 
مرکزی و کمتر از هفت میلیارد آن توسط صادرکنندگان غیر نفتی در 

سامانه نیما تامین شده است.«
بر این اساس، صادرکنندگان حدود یک چهارم از ارز دریافتی خود 

را در نیما عرضه کرده اند.
 بخشنامه جدید بانک مرکزی چه بود؟

عبدالناصر همتی دهم آبان ماه با تاکید بر رعایت بانک ها به رعایت 
سقف عمومی تراکنش های مالی تاکید کرد: »تخطی از مفاد بخشنامه 
های بانک مرکزی ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم 
رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختالل در بازارها شده و بستری برای 

تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته بازی ایجاد کرده است.«
در این بخشنامه »سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و 
غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه های مجاز، به جز کارت خوان 
شعبه ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۳۰ میلیون 
ریال«، »سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی 
برای پایانه کارت خوان شعبه ای برای هر فقره کارت در هر شبانه روز 
با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال« و 
»سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه 

روز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال« تعیین شده بود.
همتی همچنین به بانک ها اخطار داد: بانک هایی که به هر علتی 
مفاد آن را رعایت نکنند، با آنها برخورد انضباطی قاطع و فوری می 

شود.
 کارتخوان ها گناهکارند؟

با وجود نقش کارتخوان های سیار در انجام معامالت سفته بازانه 
در بازار ارز، پیگیری خبرنگار ایرنا نشان می دهد ورود یا خروج این 
دستگاه ها منع قانونی ندارد و هر فرد می تواند مانند گوشی تلفن 
همراه آن را از کشور خارج کند؛ در حقیقت کارتخوان فروشگاهی 
فقط ابزار انجام این معامالت است و باید مشکل را از جای دیگری 

جست وجو کرد.
طبق آخرین آمارهای شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت 
میلیون دستگاه  نزدیک هفت  امسال  مردادماه  پایان  تا  )شاپرک( 
کارتخواه فعال در کشور وجود دارد که ۸۸.۷۶ درصد از تراکنش های 

نظام پرداخت الکترونیک را در اختیار دارند.

نیز  شاپرک  شرکت  نظارت  و  توسعه  معاون  طوبایی«  »مهدی 
مردادماه امسال درباره خروج کارتخوان های فروشگاهی از کشور و 
ظن خروج ارز از این روش گفته بود: کارتخوان هایی که در داخل 
کشور فعالیت می کنند، به حساب ها و کارت های بانکی داخلی 
متصل اند و این پایانه براساس یک حساب بانکی که در یکی از بانک 
های کشور وجود دارد، به پذیرنده داده شده است؛ بنابراین با خروج 

فیزیکی آن از کشور نمی توان انتظار داشت اتفاق عجیبی بیفتد.
طوبایی افزود: از آنجا که دستگاه های فروشگاهی براساس ریال 
فعالیت می کنند و حساب های متصل به آنها نیز در داخل کشور 

است، نمی توان ظن پولشویی یا خروج ارز را از این بابت داشت.
البته باید گفت که بانک ها برای تحویل کارتخوان به اشخاص 
حقیقی و حقوقی مقررات ساده ای دارند؛ برای اشخاص حقیقی اعم از 
ایرانی یا غیرایرانی ارایه مدارک هویتی، جواز کسب و نیز ارایه مدارکی 
برای احراز کدپستی کافی است. برای اشخاص حقوقی نیز فرد باید در 

کنار مدارک هویتی، آگهی تاسیس ارایه کند.
بنابراین بانک ها به این دلیل که واگذاری دستگاه های کارتخوان 
سبب انتقال بخشی از تراکنش های مالی به بانک آنها می شود، 

مقررات سختگیرانه ای در این زمینه وضع نکرده اند.
اما درباره اینکه چطور این کارتخوانها خارج از ایران قابل استفاده 
هستند، باید گفت نسل جدید کارتخوان ها که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد 
آنها را تشکیل می دهند، با اینترنت به شبکه شتاب وصل می شوند نه 

اینکه بخواهند از خطوط تلفن ثابت استفاده کنند.
گروه دیگری از این کارتخوان ها با استفاده از سیمکارت فعال می 
شوند و دارنده آن می تواند با استفاده از رومینگ سیمکارت اپراتورهای 
داخلی در خارج از کشور دستگاه خود را فعال کند و بنابراین ایجاد 
محدودیت در تراکنش ها موثرترین اقدامی بود که می شد انجام داد.

با این حال این احتمال وجود دارد که سفته بازان راه های جدیدی 
برای رسیدن به هدف خود طراحی کرده و از چندین کارت برای 
انتقال وجه استفاده کنند؛ بنابراین برخی کارشناسان نظام پرداخت 
الکترونیک پیشنهاد می دهند محدودیت پرداخت و تراکنش روی 
کد ملی افراد تعریف شود زیرا اکنون نظام پرداخت، زیرساخت اعمال 

آن را هم دارد.
راهکار دیگر، کاهش بیشتر سقف تراکنش هاست زیرا بررسی 
تراکنش ها در شبکه نظام های پرداخت نشان می دهد ۸۰ درصد 
تراکنش ها در کارتخوان های فروشگاهی کمتر از ۲۵۰ هزار ریال 
است و اگر سقف از ۵۰۰ میلیون ریال کنونی پایین تر بیاید، مشکلی 
در کسب و کارهای ُخرد مردم ایجاد نمی شود ضمن آنکه صاحبان 
مشاغل بزرگ می توانند از روش های دیگر پرداخت برای تسویه وجوه 

خود استفاده کنند.
 با فعالیت های غیرشفاف مقابله کنیم

»احمد حاتمی یزد« کارشناس ارشد پولی و بانکی در این باره 
به خبرنگار ایرنا می گوید: محدود کردن سقف تراکنش ها تصمیم 
خوبی برای انتقال معامالت ارزی به داخل کشور است و فعالیت های 

غیرشفاف را محدود می کند.
وی با اعالم اینکه »معلوم نیست که چرا بانک ها نزدیک یک 
سال از اجرای این بخشنامه بانک مرکزی سر باز زدند« گفت: در 
فرآیند تبدیل ارز حاصل از صادرات به اسکناس در خارج از کشور و 
فروش آن به خریداران، بیش از صادرکنندگان »سفته بازان ارزی« 

دخالت دارند.
وی افزود: نمی توان گفت که صادرات ریالی انجام می شود زیرا 
ایرانی ندارد بلکه پول  خریدار خارجی که حساب ریالی در بانک 

صادرکننده به ارز به حسابی در خارج از کشور واریز می شود.
»وقتی صادرکننده ارز خود را در نیما اظهار می کند، خریدار نیز 
حساب خود را در خارج از کشور اعالم می کند و این معامله در بستر 
نیما به صورت شفاف انجام می شود و پول از یک حساب خارجی به 

حساب خارجی دیگر انتقال می یابد.«

سعودی ها برای مقابله با آمریکا دست به کار شدند
عربستان سعودی در دو ماه گذشته صادرات نفت به آمریکا را با هدف کاهش ذخایر نفت این کشور کاهش داده و خود را در مسیر تقابل با ترامپ قرار داده که خواهان پایین ماندن قیمت نفت است. به گزارش ایسنا، سعودی ها کاهش صادرات نفت 
به آمریکا را در سپتامبر آغاز کردند و طبق آمار شرکت کلیپر دیتا، آنها ماه میالدی جاری حدود ۶00 هزار بشکه در روز محموله را به مقصد آمریکا ارسال کرده اند که در مقایسه با رقم بیش از یک میلیون بشکه در روز در ماه های ژوییه و اوت کمتر 

است. بنا بر برآورد شرکت کلیپر دیتا، صادرات نفت عربستان سعودی به آمریکا ممکن است به زودی به پایین ترین رکورد ثبت شده برسد. یکشنبه / 27 آبان ۱397 / شماره 28۱

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی جزئیات دریافت 
معافیت عراق از آمریکا برای ادامه تعامل نفتی و گازی با ایران را تشریح 

کرد.
حمید حسینی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که صادرات گاز به عراق از دو نقطه 
بغداد و بصره طبق روال سابق ادامه دارد، اظهار کرد: عراقی ها فعال تا ۴۵ روز معافیت 
گرفته اند. البته این موضوع به این معنی نیست که ۴۵ روز دیگر باید به طور کل 
واردات را از ایران قطع کنند. آمریکا به عراق اعالم کرده که در این ۴۵ روز شرایط 
را بررسی کنند و اگر می توانند برق و گاز خود را از کشور دیگر تامین کنند، دست 

به کار شوند.
وی افزود: برق و گاز ایران، ۲۰ درصد نیاز عراق را تامین می کند و عراقی ها اعالم 
کرده اند هیچ کدام از قراردادهایی که برای تامین برق و گاز دارند زودتر از سال 
۲۰۲۲ اجرایی نمی شود. هم چنین بهره برداری از میادین گازی زودتر از سال ۲۰۲۲ 
امکان پذیر نیست و گاز و برق ایران امکان جایگزینی ندارد. در این شرایط آمریکا هم 
چاره ای جز تمدید مجوز برای عراق ندارد. در حال حاضر هم مردم عراق دو ساعت 
برق دارند و چهار ساعت برق ندارند و اگر صادرات برق ایران به عراق قطع شود و گاز 
هم به نیروگاه های آن ها صادر نشود، شرایط بدتر خواهد شد و مردم عراق اعتراض 

خواهند کرد.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با تاکید بر این که ایران 
نگران قطع شدن صادرات گاز به عراق نیست، گفت: عراقی ها اصرار دارند با این که 

قرارداد یورویی است، پول را با دینار پرداخت کنند و  به هیچ وجه آمادگی پرداخت 
غیر از دینار را ندارند. عراق اعالم کرده است خود را مکلف می داند که تحریم آمریکا 
در بحث دالر را رعایت کند. هم چنین اعالم کرده اند  از آنجاکه درآمدهای ما دالری 
است و دالر را باید به یورو تبدیل کنیم و این امکان وجود ندارد، امکان پرداخت 

یورویی نداریم و ترجیح می دهیم دینار عراق را پرداخت کنیم.
به گفته حسینی مذاکرات ایران و عراق برای پرداخت پول با دینار ادامه دارد.

وی افزود: بعید می دانم عراق بپذیرد به جز دینار پول دیگری پرداخت کند. در 
حال حاضر هم حدود ۵۲۰ میلیون دالر طلب ایران در بانک مرکزی عراق موجود 
است که اصرار دارند به صورت دیناری پرداخت کنند. باید بانک مرکزی ایران دست 
به کار شود و سیستمی تهیه کند که بتواند دینار را دریافت کند و این مشکل را 
برطرف کند. دینار پول قدرتمندی است. قابل تبدیل شدن است و ثبات و ارزش دارد. 
بانک مرکزی هنوز به جمع بندی نرسیده دینار را مانند سایر ارزهایی که پذیرفته به 

رسمیت بشناسد.
سوآپ  نفت کرکوک بعد از تحویل  700 هزار تن متوقف شد

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه با اشاره به سوآپ 
نفت کرکوک اظهار کرد: نفت کرکوک ۷۰۰ هزار تن تحویل داده و سپس متوقف 
شد. این اتفاق در زمان نخست وزیری  آقای عبادی رخ داد. بعید است که سوآپ 
از سر گرفته شود، زیرا عراق در حال انجام هماهنگی های الزم برای صادرات نفت 
کرکوک از خط لوله کرکوک جیحان است. ایران هم عالقه چندانی ندارد سوآپ از 

سر گرفته شود، هم چنین عالقمند نیست که سهم صادرات خود را به عراق بدهد و 
نفت عراق را صادر کند.

بر اساس این گزارش، عراق اخیرا موفق شده از آمریکا برای ادامه تعامل با ایران در 
شرایطی که آمریکا نفت ایران را تحریم کرده است، معافیت کسب کند.

به  روستایی  برق رسانی  پروژه  گذشته  سال  چهار  طی 
روستاهای باالی ۱0 خانوار تکمیل و به بیش از 2۱۵2 روستا 
با جمعیتی بالغ بر 32 هزار خانوار برق رسانی شد اما هنوز 
این پروژه ادامه دارد و دولت به دنبال روشن کردن تمام 

نقاط ایران است.
به  گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۲ و بعد از گذشت ۱۳۰ سال از 
ورود نخستین مولد برق به ایران، هنوز هزاران روستای ایران از این 
نعمت برخوردار نشده بودند، نعمتی که فقط تامین کننده رفاه نبود 
و عالوه بر آن با گسترش خدمات رسانی برق، شاخص های تولید و 

اشتغال را تغییر می داد.
بنا بر اعالم وزارت نیرو، برق رسانی به تمامی روستاهای باالی ۱۰ 
خانوار در دستور کار قرار گرفت و تا پایان دولت به بیش از ۲۱۵۰ 
روستای کشور برق رسانی شد. در دولت گذشته، در طرح های 
برق رسانی به این روستاها، ۲۷۵۰ میلیارد ریال هزینه شده و در 
جریان این طرح ها، ۱۷۶۳ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۳۴۱ 
کیلومتر شبکه فشار ضعیف و هم چنین ۷۹۰ دستگاه ترانسفرماتور 

نصب شد.

انتهای آن، ۲۰۰ روستا با جمعیت  ابتدای سال ۱۳۹۶ تا  از 
۳۵۶۲ خانوار به جمع خانوده برق پیوستند که برای برق رسانی 
این روستاها، ۳۱۸ کیلومتر شبکه فشار متوسط، ۱۱۷ کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف و ۲۲۸ ترانسفورماتور با ظرفیت ۹ مگاولت آمپر 
نصب شده است. از بین ۲۰۰ روستای مذکور، هفت روستا از طریق 
انرژی خورشیدی برق رسانی شده است که با این برق رسانی، ۵۵ 
خانوار از نعمت برق برخوردار شدند و برای این روستاها هزینه ای 
بالغ بر ۶۸۶ میلیون تومان صرف شد. اما در پایان سال گذشته، 
مصلحتی شربیانی - مجری برق روستایی کشور - در این باره گفته 
بود: در سال ۱۳۸۸ برق رسانی به روستاهای باالی ۲۰ خانوار به 
اتمام رسید و در پایان سال ۱۳۹۵ جشن برق رسانی به روستاهای 
باالی ۱۰ خانوار برگزار شد. این را باید گفت که هنوز در برخی 
نقاط، روستاهایی بدون برق وجود دارد که به دالیلی مثل نداشتن 
کد روستا، معارض و مشکل منابع طبیعی هنوز برق دار نشده اند و 
در حال حاضر با شناسایی این روستاها حدود ۳۸۵ روستا هستند 

که در برنامه برق دار شدن قرار دارند.
هم چنین طبق آمار اردیبهشت سال قبل، طی سه سال گذشته، 

پروژه برق رسانی روستایی به روستاهای باالی ۱۰ خانوار تکمیل 
شد و به بیش از ۲۱۵۲ روستا با جمعیتی بالغ بر ۳۲ هزار خانوار 
برق رسانی شد که حدود ۱۲۸ میلیارد تومان هزینه داشت و با 
تکمیل این طرح تعداد روستاهای برق دار شده کشور به ۵۶ هزار و 
۷۹۳ روستا با جمعیتی نزدیک به ۴.۳ میلیون خانوار رسیده است.
از سوی دیگر  پس از دو سال ارزیابی درباره برق رسانی به عشایر، 
برآورد شد که حدود ۳۴ هزار خانوار عشایری بی برق هستند؛ لذا 
قرار شد وزارت نیرو برای آن ها نیروگاه های سبک ۳۰۰ واحد 
ساعتی با قابلیت حمل طراحی کند. در ابتدا این طرح به صورت 

پایلوت برای ۵۰ دسته عشایر در چهارمحال و بختیاری اجرا شد.
بر اساس آخرین آمار نیز از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه 
تعداد ۶۵ روستا با ۷۵۸ خانوار از نعمت برق برخوردار شده اند 
که برای برق رسانی به این روستاها ۱۰۷ کیلومتر شبکه فشار 
متوسط، ۴۲ کیلومتر شبکه فشار ضعیف روستایی احداث و تعداد 
۹۷ دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت ۳.۱ مگاولت آمپر  صب شده 

است.
بدین ترتیب تعداد روستاهای برق دار شده تا پایان مهرماه به 

۵۷ هزار و ۹۵ روستا با تعداد چهار میلیون و ۴۹۷ هزار خانوار 
رسیده که از این تعداد برق ۲۲۹ روستا با ۲۵۳۶ خانوار از طریق 

سیستم های انرژی های تجدیدپذیر تامین شده است.
هم چنین طی سال های اخیر تعداد ۳۲۶۰ خانوار عشایری و 
کوچ نشین در برخی از مناطق کشور از طریق دستگاه های تولید 
.براین اساس  برق خورشیدی قابل حمل برق رسانی شده است 
تاکنون ۹۸ درصد روستاهای کشور و ۹۹ درصد خانوارهای مناطق 
روستایی از نعمت برق برخوردار شده اند. روستاهای برق دار شده تا 
پایان مهرماه به ۵۷ هزار و ۹۵ روستا با تعداد چهار میلیون و ۴۹۷ 
هزار خانوار رسیده که از این تعداد برق ۲۲۹ روستا با ۲۵۳۶ خانوار 

از طریق سیستم های انرژی های تجدیدپذیر تامین شده است.
برق رسانی به روستاهای کشور جزو یکی از وظایف وزارت نیرو 
تعریف شده که در این حوزه نسبتا گام هایی از سوی وزارت نیرو 
باوجود چالش ها و مشکالتی که وجود داشت، برداشته شد اما 
باتوجه به پتانسیل باالی تجدیدپذیرها در ایران می توان از این 
ظرفیت بسیار بیش تر و بهتر استفاده کرد که نیازمند نگاه ویژه 

دولت است.

چند روستا روشن شد؟


