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صادرات  ۷.۵میلیارد دالری به روسیه در افق ۱۴۰۴

صادرات غیرنفتی امسال
به  ۴۵میلیارد دالر میرسد
صفحه 6

رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در گفتوگو با «ایران»:

ناترازی  1100هزار میلیارد تومانی بانک های کشور

وزیر امور اقتصادی و دارایی :الوعده وفا

پرداخت وام  100میلیونی
بدون ضامن آغاز شد

صفحه 6

صفحه 8

یادداشت

نامعادله گندم و نان

صفحه 7

عکس :علی محمدی  /ایران

دولت گندم را  5هزار تومان می خرد و  665تومان به نانوایی ( دولتی) می دهد

سهم گاز در سبد سوخت نیروگاهها

نگاه ســرمایهمحور و مبتنیبر ایجاد ارزش افزوده
که از طریق پیادهسازی پروژههای بزرگ و کوچک
بروز مییابد ،اهداف متعدد و بعضاًدستاوردهای
شــگرفی را دنبــال میکند .این جنــس از پروژه ها
محمد ابراهیمی در کشــور اگرچه در برخی حوزهها کمیاب اســت،
کارشناس نفت
اما میتوان آن را در برخی پروژهها نظیر توســعه
میادین گازی ردیابی کرد .پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی یکی از این
قبیل سرمایهگذاریهاست که با وجود برخی معضالت و کمبودها ،تولید گاز
کشور از این میدان مشترک را بهطور قابل مالحظهای افزایش داده است.
بنابر آمارهای رســمی میزان ســهم گاز در ســبد انرژی فسیلی کشــور در حال
حاضر حدود 74درصد است که مزید بر 70درصد از این سبد به مدد اجرای
طرحهــای زیربنایی در میدان گازی مشــترک با کشــور قطــر از محل تولیدات
پارس جنوبی تأمین میشــود.این افزایش تولید گاز ،ذاتــاً تأثیرگذاری باالیی
بــر مؤلفههــای اقتصــادی کشــور دارد .دامنــ ه این مؤلفههــا را میتــوان در دو
بخش «بینالمللی» و «داخلی» شناســایی و تعریف کرد.اگرچه کشــور ما در
جنبههــای بینالمللی منتج از افزایش تولید گاز نظیــر صادرات و معامالت
جهانــی تأثیرگــذاری کمتری داشــته و دارد امــا نمیتوان براحتــی از جنبهها
و تأثیــرات وســیع «داخلــی» ناشــی از این افزایش تولید چشــم پوشــید .این
تأثیرات را میتوان در ســرعت بخشــیدن به اجرا و تکمیل طرح گازرسانی به
مناطق محروم و روســتاها ،گازرسانی به بخشهای مختلف مصرف از قبیل
مسکونی و تجاری ،عرضه سوخت به واحدهای کوچک و بزرگ و خیلی بزرگ
صنعتیکشور،تأمینخوراکبرایبخشهایاستراتژیکمانندپتروشیمیها
و پاالیشــگاهها و افزایــش ظرفیت بهرهبــرداری و توســعه جایگاههای CNG
توجو کرد.
بخصوص در شهرهای بزرگ و موارد دیگر جس 
از دیگــر توفیقــات و ثمرات ،افزایش گازرســانی بــه نیروگاهها اســت .در حال
حاضــر بالغ بر  90درصد برق کشــور در نیروگاههای حرارتی تولید میشــود و
لذا مقول ه توزیع سوخت برای استمرار فعالیت بخش نیروگاهی کشور ،حائز
اهمیــت زیادی اســت .منظور از «حرارتی» اشــاره به نوع «ســوخت مصرفی
تأسیسات نیروگاهی» برای تولید الکتریسیته و برق است.
ادامه در صفحه 8

