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تحویلکمکهای
اهدایی بیمه البرز به
اهالی سیستان و بلوچستان

راهاندازی صندوق ۱۰۰میلیارد تومانی برای
پژوهش و نوآوری

از بزرگراه همت به سمت شمال بروید

آزادراه تهران  -شمال به اسفند ماه میرسد

بنگاه

راه

آزادراه تهران -شــمال روزهای چهارشــنبه
و پنجشنبه هفته گذشته زیر عبور آزمایشی
رفت تــا هم ثبــت پالکهــای خودروهایی
کــه طــی ایــن دو روز از آزادراه عبــور کردند
آزمایش شــود و هــم این منطقه یکبار قبل
از بهرهبــرداری رســمی بــرای رفــع نواقص
احتمالی مورد بررسی قرار گیرد.
بهگــزارش ایرنــا ،قطعــه یــک آزادراه
تهــران -شــمال  ۱۰اســفندماه بــا حضــور
رئیسجمهــوری بهطــور رســمی افتتــاح
میشود.
قطعــهای کــه بزودی مــورد افتتاح رســمی
قــرار میگیــرد از بزرگــراه همــت پــساز

تقاطع آزادگان آغاز میشود و در مسیر ۳۲
کیلومتری تا سهراهی شهرستانک در جاده
قدیم کندوان ادامه دارد .مســافران شمال
ســپس وارد جاده قدیم کندوان میشوند و
در منطقه مرزنآباد به منطقه چهار آزادراه
تهران – شــمال میرسند و برای ادامه سفر
بــه شــمال از ایــن قطعــه که ســالها پیش
افتتاح شده است استفاده میکنند.
پرداخت عوارض در آزادراه تهران – شمال
الکترونیکــی انجام میشــود اما هنــوز رقم
نهایی آن مشخص نیست.
نکتــهای که تاکنــون در خصــوص پرداخت
عــوارض ایــن آزادراه قطعی شــده ،شــناور

بــودن آن اســت؛ بدیــن معنــی کــه بســته
بــه ســاعت و روز عبــور ،خودروها مشــمول
پرداخــت عــوارض بیشــتری از نــرخ پایــه
خواهند بود.
پیشبینــی میشــود کــه در هــر شــبانه روز
حــدود  ۱۲هزار تــردد در ایــن آزاد راه انجام
شده و در خوشبینانهترین حالت  ۵درصد
مردم از آن استفاده مستمر داشته باشند و
 ۲۰درصد نیز به شکل عبوری از آن استفاده
کننــد؛ بــه همیــن دلیــل تصمیم بر شــناور
بودن نرخ عوارضی این آزادراه است.
قطعــه یک آزادراه تهران  -شــمال ترکیبی
از پــل ،تونل و دیوارهــای حایل به طول ۲۸

کیلومتــر اســت و طوالنیتریــن تونــل ایــن
قطعه بهنام تونل «تالــون» در این منطقه
واقع شده است که  ۵کیلومتر طول دارد.
افتتاح منطقه یک این آزادراه تأثیر بسزایی
در کاهش طول مســافرت به شــمال کشور
دارد و فاصلــه تهــران تــا چالــوس را ۶۲
کیلومتر کوتاهتر میکنــد که معادل کاهش
 ۱.۵تا  ۲ساعت زمان سفر است.
تا ســال ١٣٩٣منطقه یک آزادراه حدود ۱۷
درصد رشد داشت اما با تالش دولت تدبیر
و امید این پروژه بعد از  ۲۴سالی که از زمان
کلنگ زنی آن میگذرد تا دو هفته دیگر زیر
بار عبور میرود.

«ایران» از آثار انتشار اوراق مالی گزارش میدهد

بار مالی مشارکت
گروه اقتصادی

بودجه

انتشــار اوراق مالی و مشارکت در اقتصاد ایران سابقه 78
ســاله دارد که دربرخی از دورهها استفاده از این ابزار رشد
باالیی داشته است و در برخی دورهها توجهی به آن نشده
است .بــا نگاهی به قوانین و مقررات مصوب ،برای اولین
بار در ماده  2قانون اصالح بودجه سال  1320کل کشور به
وزارت دارایی مجوز انتشــار چهارصد میلیون ریال اســناد
خزانه با سررسیدهای چهار ماهه داده شد.
پساز ممنوعیت انتشـار اوراق قرضه محدودیتهایی
در سیاســـتهای پولــی و مالــی کشــور ایجــاد شــد و در
سیاســـتگذاریهای کالن نیز موضوع انتشار اوراق نادیده
گرفته شد بهعنوان نمونه دربرنامه پنج سـاله اول توسعه
نیز هیچ گونه اشــارهای به انتشــار اوراق نشده و در بخش
سیاســتهای کلی برنامه ،تقویت پول ملی ،کاهش رشد
نقدینگــی و کنترل تورم را از طریق کاهش کســری بودجه
مورد نظر قرارداده و اســــتقراض از سیستم بانکی و بانک
مرکــزی بهعنوان تنها راه جبران کســری بودجــه و تأمین
منابع لحاظ شــده اســـت .در ســال آخر برنامه پنج ســاله
اول توســعه برای اولین بار و بهمنظور نوسازی بافتهای
فرســوده و اجــرای پــروژه بزرگــراه نواب شــهرداری تهران
اقدام به انتشار اوراق مشارکت با نرخ ســود علیالحساب
 20درصد کرد.
در طــول برنامههــای دوم ،ســــوم و چهــارم توســعه،
مجوزهای صدور اوراق مندرج در قوانین بودجه ســنواتی
مربوط به انتشــار اوراق مشــارکت بوده است و در راســتای
اجرای سیاستهای پولی مشخص شده بهمنظور تأمین
مالــی در قوانیــن برنامههای پنج ســــاله توســعه مذکور،
انتشــار اوراق مشــــارکت ،عمدتــاً پروژههــای عمرانــی،
تکمیل طرحهای نیمه تمام ،سرمایهگذاری در طرحهای
انتفاعی و در دست اجرا ،قطار شهری و همچنین نوسازی
بافتهای فرسوده شهری بهکار گرفته شده است.
ëëواگذاری داراییهای مالی در بودجه 98
بــا بررســی آمارهــای پیشبینــی شــده در ســرفصل
«واگــذاری داراییهــای مالــی» قانون بودجه ســال 1398
منابــع حاصل از واگذاری داراییهای مالی با افت 18/98
درصدی نســبت به قانون بودجه سال  1397و رشد 0/15
درصــدی نســبت بــه الیحــه بودجــه ســال  1398همــراه
بود کــه مهمترین دالیــل این افت ،کاهــش  86درصدی
منابــع حاصل از اســتفاده از تســهیالت خارجــی ،کاهش
 4/8درصــدی منابــع حاصــل از دریافــت اصــل وام هــا،
حذف مبلــغ مربوط به منابع حاصل از صندوق توســعه
ملی و کاهــش  38/15درصدی منابع حاصل از واگذاری
شرکتهای دولتی بود .در بررسی تأثیر این رویداد در بازار
سهام میتوان بیان داشت که کاهش استقراض دولت از
شــبکه بانکــی و کاهش قابل توجه آن از صندوق توســعه
ملــی از کنــد شــدن رشــد نقدینگــی در کشــور و در نتیجه
افزایــش نرخ تورم و کاهــش ارزش پول ملی میکاهد .به
اعتقاد محققیــن بازارهای مالی و تحلیلگــران اقتصادی
کاهــش رشــد نقدینگی و تــورم موجب افزایــش ثبات در
متغیرهــای کالن اقتصــادی شــده و درنتیجــه در شــرایط
وجــود ثبــات در ســطح اقتصــاد کالن ،بازارهــای مالــی
نظیــر بازار ســهام عملکرد بهتــری در جــذب نقدینگی و
تخصیص بهینه آن به بخشهای مولد اقتصادی خواهند
داشت.
منابــع حاصل از فروش و واگــذاری انواع اوراق مالی و
اســامی با رشــد  11/69درصدی نســبت به قانون بودجه
ســال  1397همــراه بــود .ایــن امــر حاکــی از توســعه بازار
ســرمایه در بخش بازار بدهی اســت که در سالهای اخیر
کانــون توجــه دولتمــردان بــرای تأمیــن مالــی بخشــی از
مصارف بودجه قرار گرفته است.
منابع حاصل از فروش اسناد خزانه نیز با رشد 36/84
درصدی نســبت به قانون و الیحه بودجه  1397به میزان
 13هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است .همچنین
عرضــه ســایر اوراق مالــی با رشــد  7/41درصدی نســبت
به قانــون بودجه  1397به میزان  29هــزار میلیارد تومان
درنظر گرفته شــده که بیانگر تنوع بخشــی ابزارهای مالی
در بازار بدهی است.

فضای مجازی

رئیــس هیــأت مدیــره و مدیرعامــل
بانک توســعه تعاون اعالم کرد :میزان
تســهیالت تکلیفــی بانــک توســعه
تعــاون در طــرح اشــتغال روســتایی و
عشایری در کل کشــور  24760میلیارد
ریــال اســت کــه تاکنــون  87درصــد
آن پرداختشــده اســت .حجــتاهلل
مهدیان که در جلســهای با حضور اکبر
کمیجانــی قائممقــام بانــک مرکزی و
کریمــی از نماینــدگان اســتان مرکــزی
ســخن میگفــت ،اظهــار داشــت:
بانک توســعه تعاون بهعنــوان یکی از
بانکهای عامل دولت در اجرای طرح
اشــتغال پایــدار روســتایی و عشــایری،
مطابــق ســهمیه ابالغــی مکلــف بــه
پرداخــت  24760میلیــارد ریال شــده
اســت که تاکنون  20500میلیــارد ریال
آن پرداختشــده اســت .وی در ادامــه
تصریــح کرد :بــه میــزان  2000میلیارد
ریــال نیز پروندههــای اعتبــاری در این
بخش به مرحله تصویب رسیده است
کــه نیمی از آنها منجر بــه عقد قرارداد
شــده اســت .وی افــزود :بــا پیشــرفت
پروندههای مصوب و پروندههای منجر
به عقد قرارداد ،بهزودی این پروندهها
وارد چرخه پروندههای پرداختشــده
قرار خواهد گرفت و مابقی سهمیه نیز
محقق خواهد شد .وی با مرور عملکرد
بانــک توســعه تعــاون اســتان مرکزی
خاطرنشــان کــرد :عملکــرد اســتان
در طــرح اشــتغال پایــدار روســتایی و
عشایری همانند کل بانک بهاندازه 88
درصد بوده است و با اتمام پروندههای
جاری ،کل ســهمیه تکلیفی اســتان به
مرحله اجرا درخواهد آمد.

٨٩٠نیازفناورانهدرصنعتنفتشناساییشد

روزگذشــته بانــک مرکــزی نیــز اعــام کــرد ،از ابتدای
فروردیــن تا پایان آذر امســال ،حدود  ۴۹۰۰هــزار میلیارد
تومــان اوراق مشــارکت درمعرض فروش قــرار گرفته که
 ۴۶۹۵هــزار میلیــارد تومان از آن (معــادل  ۹۵.۸درصد)
به فروش رســیده است .این اوراق برای دوره زمانی چهار
ســاله و با نرخ ســود علیالحســاب  ۱۸درصد منتشر شده
است.
ëëوضعیت اوراق مالی در بودجه 99
بر اســاس الیحه بودجه  98قرار اســت دولت  80هزار
میلیــارد تومــان از محل انتشــار و فروش اوراق مشــارکت
اســامی ،کســب درآمــد کنــد .معــادل  ۸۰هــزار میلیارد
تومان از مجموع  ۱۲۴هزار میلیارد تومان منابع حاصل از
واگذاری داراییهای مالی ،مربوط به انتشار اوراق مالی در
سال  ۹۹و معاف از مالیات است.
تبصــره  ۵الیحــه بودجه ســال آینــده به صــدور مجوز
بــرای انتشــار اوراق بدهــی اختصــاص دارد .انــواع اوراق
مالــی اســامی ریالی کــه در بندهــای مختلــف تبصره ۵
مجوز انتشــار آنهــا صادر شــده ،در مجموع مجوز انتشــار
 ۱۰۱هــزار میلیارد تومــان را به دولت ،شــرکتهای دولتی
و شــهرداریها داده اســت .همچنین در تبصره  ،۱۲مجوز
انتشار  ۸هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره با هدف
مولدســازی داراییهــای دولت بــر پایه امــوال غیرمنقول
مازاد دستگاههای اجرایی صادر شده است .با این تفسیر،
دولت ،شــرکتهای دولتی و شــهرداریها در ســال آینده
میتوانند  ۱۰۹هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنند.
بررســی مرکز پژوهشها نشــان میدهد که میزان این
مجوز در قانون بودجه ســال  ۹۸معــادل  ۶۴هزار میلیارد
تومان بوده است؛ پس یک افزایش  ۷۰درصدی رخ داده
اســت .عالوه بر اوراق ریالی ،مجوز انتشــار  ۳میلیارد دالر
اوراق مالی-اسالمی بهصورت ریالی-ارزی به شرکتهای
تابعــه وزارت نفــت داده شــده اســت .بــا احتســاب تمام
مجوزهــای دریافت شــده ،دولــت میتواند تا ســقف ۸۸
هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری انواع اوراق
مالی-اسالمی در مصارف بودجه استفاده کند.
بــا توجــه بــه اینکه طبــق قانون برنامه ششــم ،ســقف
اســتفاده از منابــع حاصــل از واگــذاری اوراق مشــارکت و
اوراق اســامی  ۵۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده
و منابع پیشبینی شده در الیحه بودجه۳۸ ،هزار میلیارد
تومان از ســقف قانون برنامه بیشــتر است ،برای تصویب
نیاز به رأی دو ســوم نمایندگان مجلس شــورای اســامی
دارد .مرکــز پژوهشهــا پیشبینــی میکند که بــا توجه به
افزایش عرضه قابلتوجه در بازار اوراق دولتی ،در صورت
عدم اجرای سیاستهای ایجاد تقاضا ،نرخ تنزیل در این
بازار افزایش یابد .محاســبات این مرکز نشان میدهد که
در نتیجــه مصوبات قانون ســالهای  ۹۸و  ۹۹در مجموع
حدود  ۸۰هزار میلیارد تومان عرضه اوراق دولتی در بازار
افزوده خواهد شــد .البته هر ســاله از محل افزایش ارزش
داراییهــای صندوقهای بــا بازدهی ثابت کــه خریداران
اصلی اوراق دولتی هستند ،تقاضای اوراق دولتی افزایش
مییابــد .همچنیــن بخشــی از اوراق دولتــی در اختیــار
بانکهای غیردولتی اســت که بزرگ شــدن ترازنامه این
بانکهــا نیــز میتوانــد موجــب افزایــش تقاضــای اوراق
شود .دولت نیز در الیحه بودجه  ۹۹احکامی را در راستای

افزایش تقاضا برای اوراق منتشره خود ارائه کرده است؛ از
جمله وثیق ه دار کردن تدریجی بدهی بانکها و مؤسسات
اعتبــاری بــه بانکمرکــزی .محاســبات مرکــز پژوهشها
نشــان میدهد کــه اجرای احــکام بودجــهای میتواند به
میزان  125.5هزار میلیارد تومان به تقاضای اوراق دولت
بیفزایــد .البتــه مرکز پژوهشها بــرای اجــرای این احکام
مالحظاتــی قائــل اســت و بــرآورد میکند که ایــن احکام
در ســال  ،۹۹بتوانند به میزان  5.9هــزار میلیارد تومان به
تقاضای واقعی اوراق دولتی اضافه کنند.
ëëبار مالی اوراق سررسید شده
در انتشار و فروش اوراق مالی درواقع دولتها در دوره
رکود و بهمنظور تأمین مالی اوراقی را به فروش میرساند
تا در دوره رونق آن را بازپرداخت کند .این درحالی اســت
که در سررســید میبایســت ســود و ســپس اصل آن را نیز
پرداخــت کند .مرکــز پژوهشها برآورد کــرده که با فرض
عدم انتشــار اوراق جدیــد در ماههای پایانی ســالجاری،
میــزان بار مالی اصل اوراق سررســیده شــده در ســال ۹۹
حداقل برابر با  37.7هزار میلیارد تومان باشد .همچنین
میزان برآورد شــده ســود اوراق سررســید شــده دولت در
سال آینده نیز در حدود  6.5هزار میلیارد تومان است که
در صورت هرگونه انتشــار اوراق نقدی دولت در سالهای
 ۹۸و  ،۹۹ایــن برآوردهــا افزایــش خواهــد یافت .مجموع
ایــن دو عدد برابر با  44.2هزار میلیارد تومان خواهد بود.
دولــت نیــز در الیحــه بودجه ســال  ۹۹در مجمــوع حدود
 52.7هــزار میلیــارد تومان برای پوشــش بار مالی ناشــی
از اصل و ســود اوراق سررســید شــده در ســال آتی در نظر
گرفته است.
بــا نگاهی به قوانین بودجه ســــنواتی مصوب در طول
برنامه پنج ســــاله پنجم توسعه (طی ســالهای -1395
 )1390به طور مشخص در قوانین یاد شده عالوه بر انتشار
اوراق مشــارکت مجوز انتشــــار دیگــر اوراق مالی از جمله
صکوک اســامی ،اســناد خزانه اســامی ،اوراق مرابحه و
سایربررســی روند تســویه اصل و بهره اوراق انتشــار یافته
متناســــب با تاریخ سررسید اوراق انتشــــار یافته و فروش
رفته ،بخشــی از اصل و ســود اوراق طی ســالهای قبل از
سال  1396تسویه شده است.
در مجمــوع ،بدهــی ناشــــی از اوراق فروخته شــــده از
سال  1392تا سال  1395که میبایست در طول سالهای
 1396-1399تســویه شــود ،مبلغ  716,419میلیــارد ریال
بــوده که مبلــغ  108,541میلیــارد ریال مربــوط به اصل و
مبلغ  311,175میلیارد ریال مربوط به سود اوراق است.
مرکز پژوهشها معتقد است در راستای شفافسازی
برنامــه مالــی دولــت ،ایجــاد فرصــت بــرای برنامهریزی
متقاضیــان اوراق دولتی ،کاهش اختــال ایجادی در بازار
در نتیجه انتشــار یکباره و در نتیجه افزایش نقدشــوندگی
اوراق دولتــی ،الزم اســت که دولــت برنامه انتشــار اوراق
خــود را تدویــن و در اختیــار عمــوم قــرار دهــد .از نظــر
کارشناسان مرکز پژوهشها ،انتشــار این برنامه و نظارت
بر اجرای آن از ســوی نهادهای نظارتی ،میتواند موجب
منظم شدن فرآیند استقراض دولت و ایجاد انگیزه برای
برنامهریــزی بهتر شــود .همچنیــن مرکــز پژوهشها این
رویه را برای هماهنگی سیاستهای دولت در بازار بدهی
و سیاستهای پولی بانکمرکزی مفید میداند.
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گروه اقتصادی

روز یکشــنبه ،ساعت  8صبح؛  250شرکت
دانــش بنیــان و فنــاور حــوزه نفــت دور
هــم جمــع شــدهاند و منتظــر شــروع یک
گردهمایــی با حضور وزرای نفت و علوم و
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی هستند.
چهرههــا اکثراً جــوان هســتند و برخی هم
انــگار به تازگــی از دانشــگاه فارغالتحصیل
شــدهاند .کنار سالن افتتاحیه ،نمایشگاهی
هــم راه افتــاده تا ایــن شــرکتهای دانش
بنیان و مســتعد ،آخرین دستاوردهایشــان
را بــه نمایش بگذارند؛ تــا هم نیاز صنعت
نفت از این بخش تأمین شــود و هم اینکه
شــرکتها بــازار خــود را در حــوزه نفــت
توسعه دهند.
وزرا و مســئوالن یکــی یکــی میآینــد و
مراســم شــروع میشــود .علــی وحــدت،
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
میگوید که «امیدوار است ،این گردهمایی
 3روزه منجر به توســعه بازار شــرکتهای
دانش بنیان فعال در حوزه نفت شود».
معــاون او هم ابــراز امیــدواری میکند
که «این گردهمایی به تحقق بههمرسانی
عرضــه و تقاضــای فنــاوری کمــک کنــد.
ســیاوش ملکیفر ادامــه میدهد که بیش
از هزار نفــر برای حضور در این گردهمایی
ثبتنــام کردهاند و از این تعداد ۶۷۵ ،نفر
از شرکتهای دانشبنیان بودند».
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی یک خبر هم میدهد« :در چند
مــاه اخیــر ،بیــش از  ٨٩٠نیــاز فناورانــه در
صنعت نفت شناســایی شده است که این
نیازهــا قرار اســت در قالب  ٤٠نشســت در

برش

مدیرعامــل شــرکت بیمه البــرز ضمن
اهــدای چک خریــد چادرهــای امدادی
به هموطنان آســیبدیده ســیل استان
سیســتان و بلوچســتان بــه رئیــس
ســازمان داوطلبــان جمعیــت هــال
احمر جمهــوری اســامی ایــران ،برای
ســاخت مــدارس در ایــن اســتان نیــز
اعــام آمادگــی کــرد .بهگــزارش روابط
عمومــی بیمــه البــرز ،رئیــس ســازمان
داوطلبــان جمعیــت هــال احمــر بــا
توگو
حضور در شــرکت بیمه البرز و گف 
بــا مدیرعامــل و اعضای هیــأت مدیره
این شــرکت در جریــان برنامههای آتی
بیمه البرز در راســتای کمک به مناطق
محروم کشــور قــرار گرفــت .مدیرعامل
بیمــه البــرز در جلســه مذکــور بــا تأکید
بــر اینکه بیمــه البــرز در راســتای ایفای
نقش مســئولیت اجتماعی همیشه در
بحرانهــا و حــوادث ،همــراه جمعیت
هــال احمر بوده اســت ،گفــت :در این
راستا از چند سال گذشته تاکنون بودجه
هدایای تبلیغــات نوروزی بیمه البرز در
قالب کمک به آســیبدیدگان حوادث
طبیعــی کشــور بــه ســازمان داوطلبان
جمعیت هالل احمر اهدا شــده است.
محســن پورکیانــی ،گفــت :کمــک بــه
زلزلــه زدگان منطقــه غــرب کشــور در
قالب اهــدای یکهزار بســته موادغذایی
و کمکهــای دیگــر نقــدی و غیرنقدی
از طریــق جمعیــت هــال احمــر بــه
هموطنانآسیبدیدهازجملهاقدامات
خیرخواهانه بیمه البرز بوده است.
وی خبــر داد :اخیــراً هــم در پــی وقوع
سیل در استان سیســتان و بلوچستان
شــرکت بیمــه البــرز تعــدادی چــادر
امــدادی و چنــد هــزار عــدد لــوازم
التحریر به هموطنــان و دانشآموزان
این اســتان اهــدا کرد .رئیس ســازمان
داوطلبــان جمعیــت هــال احمــر
جمهــوری اســامی ایــران نیــز در این
جلســه بــا قدردانــی از مدیــران ارشــد
بیمــه البــرز،گفــت :همیشــه شــرکت
بیمه البرز پیشــتاز خدماترســانی به
مناطــق محــروم کشــور بوده اســت و
در ســال  97نیــز این شــرکت بهعنوان
اولین بنگاه اقتصادی ،داوطلب کمک
و امدادرسانی به آسیب دیدگان زلزله
منطقــه غرب کشــور شــد و جمعیت
هــال احمــر را در تهیــه ســبد غذایی
زلزله زدگان یاری رساند.
محمد نصیری ،افزود :ســال گذشــته
نیز در پــی حادثه آتشســوزی یکی از
مدارس استان سیستان و بلوچستان،
بیمهالبرزداوطلبانهپیشنهادکمکدر
تجهیز مدارس این اســتان به سیستم
گرمایشــی ایمــن را به جمعیت هالل
احمــر ارائه داد و با مشــارکت در طرح
ققنوس جمعیت هالل احمر،یکصد
کالس درس مدارس اســتان سیستان
و بلوچســتان را مجهــز بــه سیســتم
گرمایشیایمنساخت.
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ëëافزایش تولید گاز ،بزرگترین اقدام
صنعــت نفــت بــرای حفــظ محیــط
زیست
وزیــر نفــت بعــد از شــرکت در
گردهمایــی شــرکتهای دانشبنیــان
و اســتارتاپهای صنعــت نفــت ،بــه
همایــش قدردانــی از صنایــع ســبز
کشــور رفــت و گفــت :ایــن وزارتخانــه
فعالیتهای بســیاری برای حفاظت از
محیط زیست کشــور انجام داده است،
اما افزایش تولید گاز ،بزرگترین اقدام
بهمنظور حفظ محیط زیســت به شمار
میآیــد .بهگــزارش شــانا ،بیــژن زنگنه
بیان کرد :بهطور کلی هر فعالیت نفتی
با آلودگی همراه است ،حتی پاکترین
انــرژی (گاز) نیــز آالیندگیهایــی دارد.
وزیــر نفــت تصریــح کــرد :در ســال ۹۲
کــه وارد وزارت نفــت شــدم ،نزدیــک
 ۴۳درصــد نیروگاههــای کشــور از
ســوخت مایــع اســتفاده میکردنــد که
این رقم ســال گذشــته به زیر  ۱۲درصد
رســید ،این در حالی اســت که هر ســال
مصرف ســوخت نیروگاهها نیز افزایش
مییابــد .زنگنــه با بیان اینکــه تولید گاز
را بــا محوریــت پارس جنوبــی  ۲.۴برابر
کردهایــم ،گفت :در ســال  ۹۲برداشــت
گاز کشــور از پارس جنوبی روزانه اندکی
بیش از  ۲۸۰میلیون مترمکعب بود که
اکنون ایــن رقم به حــدود  ۶۷۰میلیون
مترمکعب در روز رسیده است.

این گردهمایی بررسی شود».
ëëایجــاد صنــدوق پژوهــش و نــوآوری
صنعت نفت
بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت یکــی از
ســخنرانان این مراسم است .او مهمترین
گامهــای وزارت نفــت را بــرای حمایــت از
شــرکتهای دانشبنیان تشریح میکند و
چنــد جمله کلیــدی و دو خبر مهــم را هم
به زبان میآورد.
زنگنــه میگوید که شــنبه ایــن هفته «با
همــت وزارت علــوم ،تحقیقــات و فناوری
و صنــدوق شــکوفایی و نــوآوری ،مجــوز
صنــدوق پژوهش و نــوآوری صنعت نفت
با ســرمایه اولیه  ۱۰۰میلیــارد تومان صادر
شده است .البته سرمایه این صندوق قابل
افزایش است و میتواند پشتوانه محکمی
برای شرکتهای دانشبنیان باشد».
آنطور که زنگنه میگوید «نخستین گام
وزارت نفــت بــرای حمایت از شــرکتهای
دانشبنیــان اختصــاص حــدود  ۱۸هــزار
هکتار زمین برای احــداث پارک فناوری در
شهرری بوده اســت و بزودی  ۱۰۰استارتاپ
و شرکت دانشبنیان در این منطقه مستقر
خواهند شــد ».به گفتــه وزیر نفت ،در ادامه
زنجیره حمایت از شرکتهای دانشبنیان
در وزارت نفــت ،کمــک اعتباری کوچکی به
شــرکتهای دانشبنیانی که در ری مستقر
میشوند ،خواهد شــد .البته این کمک تنها
مختــص شــرکتهایی کــه در ری مســتقر
میشــوند ،نیســت و به بقیه شــرکتها هم
کمک میشود.

ëëفعالسازی سیســتم تضمین خرید کاال و
تجهیزات
خبر دوم «فعال شدن سیستم تضمین
خریــد کاال و تجهیــزات در آینــده نزدیک»
اســت .وزیــر نفــت با اعــام ایــن موضوع،
دربــاره حمایــت دیگــر وزارت نفــت از
شــرکتهای دانشبنیان و توسعه فناوری
توضیح میدهد :بهتازگی دســتورالعملی
داده شــده اســت تــا بــه اســتادان و
دانشــجویانی کــه مایــل بــه فعالیــت در
حوزه نفت هســتند ،کمک هزینه پژوهشی
(پژوهانه) پرداخت شود.
ëëبهعنوان یک منتور به شما کمک میکنم
«دوران آنکــه دانشــگاهها بگوینــد
«صنایع نفتی با ما همــکاری نمیکنند» و
عملیاتیهــا نیــز بگویند «اینها تنها اســتاد
دانشــگاه هســتند و کار عملی نمیدانند»،
به سر آمده است».
زنگنه با بیان این جمله ادامه میدهد:
«همــکاری صنعت نفــت و دانشــگاهها با
زحمــت و حوصلــه زیاد در دانشــگاهها راه
افتاد و ســبب برقراری ارتباط و پیوند نفت
با دانشگاه شد».
وزیــر نفــت از زمانــی صحبــت میکنــد
کــه روی موضــوع دانشبنیانهــا متمرکــز
شــده و به ایــن فکر افتاده که نشســتهای
متعددی با آنهــا و همکارانش برگزار کند.
او میگوید« :مهمترین مسألهای که از آنها
یاد گرفتم ،این بود که باید یک زیســتبوم
مناســب بــرای دانشبنیانها ایجاد شــود؛
همانطور که دانشگاه تنها به درس ،استاد
و دانشــجو ختــم نمیشــود و محیطــش
هویت دارد .زیســتبوم بــه دانشبنیانها
هویــت میدهــد و آنها را گردهــم میآورد
تــا مســائلی افــزون بــر دانــش و فنــاوری
بیاموزند».
زنگنه با بیان اینکه کار با دانشبنیانها
میتواند بــرای ما در صنعــت نفت تحول
ایجــاد کنــد ،ادامــه میدهــد« :برخــی فکر
میکنند که مشــکالت مــا در صنعت نفت
به بخــش مهندســی محدود میشــود ،در
ی که مــا در حوزههــای غیرمهندســی
حالــ 
بیشــتر مشــکالت داریــم تــا حوزههــای
مهندســی؛ اســتارتاپها میتواننــد در این
باره نیز به ما کمک کنند و مشکالت زیادی
را از مــا حــل کننــد .بــرای نمونــه قاچــاق
ســوخت یکــی از معضالت اصلی ماســت
کــه هیــچ ارتباطــی بــه مهندســی نــدارد،
بلکــه باید بــرای آن فکر و اندیشــه خاصی
داشــت؛ یــا بهینهســازی مصــرف انــرژی،
زمینــهای اســت کــه انتها ندارد و مــا در آن
خیلی ضعیف هستیم ».او در همین حال
میگوید« :تالشــم این اســت بهعنوان یک
منتور به شــما ،شــرکتهای دانشبنیان و
اســتارتاپها ،کمک کنم و تجربههای خود
را در اختیارتــان قــرار دهــم تا نســل آینده
ســرحال و با امید برای توســعه کشور خود
فعالیت کند».
امــا نکتــه مهــم دیگــری کــه زنگنــه در
ایــن مراســم به زبــان آورد و از همــه بویژه
دانشــگاهها و شــرکتهای دانــش بنیــان
خواســت کــه بــه آن بپردازنــد ،موضــوع
افزایش ضریب بازیافت نفت خام بود.
وزیــر نفــت میگویــد کــه بیــش از ۷۰۰
میلیــارد بشــکه ذخیــره نفتــی داریــم و
ضریــب بازیافت آنهــا کمتــر از  ۳۰درصد
اســت .بــا افزایــش یــک درصــدی نــرخ
ضریــب بازیافــت در مخــازن میتــوان بــا
نفــت  ۵۰دالری  ۳۵۰تــا  ۴۰۰میلیــارد
دالر بــه ثروت کشــور افــزود ،بنابراین نباید
بهراحتی از کنار آن گذشت ،زیرا این ثروت
به مردم اختصــاص دارد و نمیتوانیم آن
را رهــا کنیــم .در این مراســم ،وزیــر علوم،
تحقیقات و فناوری نیز با بیان اینکه وزارت
نفــت در ایــن بــاره تــاش خوبی داشــته و
متخصصــان دانشــگاهی را در حوزههــای
مختلف بهکار گرفته است ،به روش رهایی
از خام فروشی نفت پرداخت.
منصــور غالمــی میگوید« :با اســتفاده
از تــوان شــرکتهای دانشبنیــان میتوان
از خامفروشــی نفــت بــه ســمت اســتفاده
از ارزش افــزوده ایــن منابــع حرکــت
کــرد و صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی نیــز
ظرفیتهــای خوبــی بــرای حمایــت از
شرکتهای دانشبنیان دارد .البته در آغاز
کار هســتیم ،اما شــروع قدرتمندی است و
این حرکتها ثمربخش خواهد بود».
حــال بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه
راهانــدازی زیرســاختهای بهکارگیــری
دانــش و فناوریهــای نــو در بخشهــای
صنعتی و اقتصادی کشــور چقدر میتواند
به موفقیت بینجامد.
گردهمایــی شــرکتهای دانشبنیــان
و اســتارتاپهای صنعــت نفــت عصــر
روز سهشــنبه ۲۹ ،بهمنمــاه بــه کار خــود
پایــان میدهــد امــا کنــار هــم قــرار گرفتن
ایــن شــرکتها در بلنــد مــدت میتوانــد
زمینه ســاز توســعههای نوآورانه و فناورانه
صنعت نفت باشد.

