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آن طور که دبیر انجمن صنایع روغن نباتی می گوید، ماهانه 11۰ تا 12۰ 
هزار تن روغن در کشور مصرف می شود و میزان مصرف ساالنه این 
محصول نیز یک میلیون و 4۰۰ هزار تن است که 95 درصد مواد اولیه 
تولید روغن خام از خارج وارد می شود. این میزان از مصرف و واردات 
روغن که به گفته وزیر کشاورزی بالغ بر 4 میلیارد دالر در سال برای کشور 
هزینه می برد موضوعی است که مدت ها است محل کشاکش میان وزیر 
کشاورزی و کارشناسان در یک سو و همچنین واردکنندگان و شرکت های 
فعال در این زمینه است. در همین ارتباط وزیر جهاد کشاورزی که در 
سومین گردهمایی سراسری مدیران وزارت جهاد کشاورزی سخن 
می گفت از وجود رانت در واردات روغن خام به کشور خبر داد و گفت: 
»عده ای می خواهند روغن را که در همه دنیا ارزان شده، گران کنند و 
نسبت به نخریدن دانه های روغنی تهدید هم می کنند.« محمود حجتی 
خطاب به صنایع روغن نباتی گفت: »بیخود کردید که دانه روغنی از 
کشاورز نمی خرید؛ کشور بی صاحب نیست که تهدید می کنید.« وی 
اظهار کرد: »چهار میلیارد دالر واردات صورت گرفته است که به همین 
میزان سرمایه های بین نسلی ازجمله نفت را فروخته ایم و دانه روغنی وارد 

کرده ایم. از سوی دیگر تهدید می کنند که از امروز سویا نمی خریم، بیخود 
کردید که نمی خرید.« حجتی افزود: »در همه دنیا قیمت روغن کاهش یافته 
است و چون در داخل افزایش نیافته تهدید می کنند؛ مگر کشور صاحب 

ندارد؟!«

گوشی به تهدیدها نخواهیم سپرد
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: »گوشی به این حرف ها و تهدیدها 
نخواهیم سپرد و در این زمینه تولید کلزا هم در تناوب، تقویت خاک، تأمین 
نیاز کشور و حمایت از زنجیره تولید باید توسعه یابد اما مشکالتی به علت 
رانت در واردات بوده و هست که باید مراقبت کرد، چراکه مقام معظم 
رهبری هم به شخص من فرمودند که »مراقب واردات باش«.« حجتی تأکید 
کرد: »اگر مراقبت نکنیم تولید روی دستمان می ماند. وضعیت بازار روغن 
خام در جهان با توجه به کاهش قیمت نفت و سرریز دانه های روغنی در 
بازار مصرف مستقیم که در سوخت های بیو مورداستفاده قرار می گرفت 
باعث افت قیمت روغن خام شد؛ به گونه ای که علیرغم افزایش نرخ ارز 
برای واردات از 1224 به 29۰۰ تومان، قیمت این محصوالت نسبت به 

گذشته کاهش یافت که این وضعیت مشکالتی در داخل کشور ایجاد کرده 
است.« وی گفت: »استانداردسازی تولید، واردات و مصرف انواع کود و 
سم در کشور به عنوان دو عنصر مؤثر در تولید محصوالت کشاورزی سالم 
که درگذشته مغفول مانده بود در دولت یازدهم موردتوجه قرار گرفت و 
ثمره آن افزایش تولید محصوالت کشاورزی به ویژه محصوالت راهبردی 
بوده است.« وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: »درآمدهای دولت وضعیت 
خوبی ندارد، چراکه درآمدها یا از مالیات تأمین می شوند یا از نفت؛ در زمینه 
نفت که دو سال گذشته دو و نیم میلیون بشکه نفت 1۰۰ دالری صادر 
می کردیم و امروز یک میلیون بشکه نفت 4۰ دالری. البته همه این منابع هم 
در اختیار دولت قرار نمی گیرد؛ بنابراین میزان درآمدهای دولت نسبت به 
سال های گذشته بسیار کاهش یافته است.«  وزیر جهاد کشاورزی اذعان 
کرد: »محدودیت هایی که پیرامون من هست بیشتر از همه شماست و 
درخواست ها و تقاضاهای که هست و امکاناتی که نیست. البته شرمنده 
همه هستم که از همه نظرها ازجمله حقوق و مزایا و تجهیزات و امکانات 
و منابعی که نیاز دارید برای طرح ها و پروژه هایی که دارید نمی شود انجام 

داد.«

حجتی: بیخود کردید دانه روغنی از کشاورز نمی خرید

خبرخوانیادداشت

  سجاد خدا کرمی

سازمان نوسازی شهر تهران در سال های گذشته 
نوسازی  پروژه های  در  تومان  میلیارد   12۰۰
سرمایه گذاری کرده است؛ اما به گفته کارشناسان 
همچنان شاهد نابسامانی در این بخش هستیم. 
طبق گفته های کارشناسان آمار مسکن در کشور 
گرفته  نظر  در  فرسوده  بافت های  احتساب  با 
می شود که سبب اشتباه در محاسبات دولتی شده 
است. زیرا طبق این محاسبات، کمبود مسکن در 
کشور نادیده گرفته شده و توسعه بخش مسکن 
در کشور به حاشیه رانده می شود.  ناهماهنگی 
نهادهای مرتبط با احیای بافت های فرسوده در 
کشور سبب شد تا دولت های نهم و دهم بافت های 
فرسوده را در طرح های مسکن نادیده بگیرند و این 
امر موجب شد تا در دوره های گذشته مسکن مهر 
به زمین های بایر کشیده شود. اما به نظر می رسد 
دولت یازدهم قصد دارد اولویت را در طرح مسکن 
اجتماعی به بافت های فرسوده شهری بدهد که 
خود نشان از اهمیت این بخش در توسعه شهری 
و ساماندهی بازار مسکن در کشور دارد. از سویی 
عباس آخوندی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی نیز 
از افزایش تسهیالت وام برای احیای بافت های 
فرسوده در کشور خبر داد که خود نشانه ای از توجه 

ویژه دولت به این بخش است.

بی توجهی دولت نهم و دهم به بافت های 
فرسوده

محمد عدالت خواه، کارشناس مسکن در گفت وگو 
با سپید در رابطه با عملکرد دولت ها برای نوسازی 
اخیر  سال های  »در  گفت:  فرسوده  بافت های 
درزمینه بافت های فرسوده کشور دو نوع عملکرد 
را مشاهده کردیم: پرداخت وام برای بافت های 
فرسوده و در نظر گرفتن تراکم اضافی به صورت 
تشویقی برای احیا و نوسازی این بناها و دیگری 
تجمیع بافت های فرسوده در کشور، اما متأسفانه 
هیچ یک از این دو عملکرد تا امروز نتایج موفقی را 

به بار نیاورده است.«
عدالت خواه در خصوص عملکرد دولت های نهم و 
دهم برای اجرای پروژه های مسکن و بی توجهی به 
بافت های فرسوده اظهار کرد: »دولت قبل برای اینکه 
ساماندهی بافت های فرسوده زمان بر است، مسکن 
مهر را به سوی زمین های بایر برد و در این بخش 
غفلت کرد. جای امیدواری است که دولت یازدهم 
برای اجرای طرح های خود، بافت های فرسوده را 

در اولویت قرار داده است.« این کارشناس مسکن 
فرسوده  بافت های  نوسازی  باید  »دولت  افزود: 
اگر  برنامه های مسکن قرار دهد.  اولویت  را در 
میراث  باهماهنگی  است  تاریخی  بافت ها،  این 
فرهنگی دست به ترمیم آن ها بزند و اگر بافت های 
فرسوده شهری است با برنامه های درست اقدام به 
جابه جایی و اسکان اقشار ساکن در مناطق موردنظر 
به مکان های دیگر کند و سپس احیای این مناطق را 
به صورت دسته جمعی به اجرا درآورد.« وی در ادامه 
تصریح کرد: »در حال حاضر قطعات فرسوده در 
بافت شهری، کوچک بوده و برای سازنده سودآوری 
الزم را ندارد. اثرات پرداخت تسهیالت به صورت 
وام به این بافت ها اندک است و باید به دنبال راه حل 
مناسب تری برای این منظور بود. در کنار آن بهتر 
است برای این بافت ها یارانه هایی در نظر گرفته 
شود. زیرا این بافت ها به علت خطرات جانی که 
برای ساکنین آن ها وجود دارد، به عنوان یکی از 
شاخص های توسعه ناپایدار شناخته می شوند و 

ازنظر سازه ای نیز مقاومت کافی ندارند.«

ساختمان های نو، اما فرسوده
عدالت خواه همچنین افزود: »از سویی ساختمان های 
نو در کشور به دلیل کمبود بودجه و عدم نظارت کافی 
بر روی آن، فرسوده ساخته می شوند و این خود در 
کنار بافت های فرسوده دیگر با عمر باالی 2۰ سال 

قرار می گیرد.« این کارشناس مسکن با اشاره به ابعاد 
کوچک بافت های فرسوده و پراکندگی آن ها، گفت: 
»بافت های فرسوده به سبب ریزدانگی و مشکالت 
متعدد دیگر باید یک متولی داشته باشند. به عقیده 
من باید شرکت هایی برای نوسازی این بافت ها 
در نظر گرفته شوند و این مسئله در بین نهادهای 
مختلف دست به دست نشود. زیرا این امر خود منجر 

به طوالنی شدن روند نوسازی آن ها خواهد شد.«

پرداخت یارانه برای نوسازی
یکی  را  فرسوده  بافت های  تجمیع  عدالت خواه 
از راه حل های مناسب اما دیربازده برای این امر 
توصیف کرد و افزود: »بااینکه تجمیع بافت های 
جواب  تابه حال  اما  است  خوبی  طرح  فرسوده 
نداده زیرا هزینه نوسازی این بافت ها سنگین است 
و افراد ساکن در آن ها قادر به پرداخت آن نیستند. 
باید فعاالن بازار مسکن را برای ورود به این بخش 
ترغیب کرد و این امر نیاز به ارائه تسهیالت بیشتر 
بافت های  نوسازی  به  یارانه  اختصاص  ازجمله 
به اخباری مبنی بر  با اشاره  فرسوده دارد.« وی 
»به  کرد:  اظهار  کلنگی  خانه های  قیمت  افزایش 
نظر من اینکه شایعه شده قیمت خانه های کلنگی با 
افزایش روبرو شده است، جوسازی از سوی کسانی 
است که قصد ایجاد حباب در این بازار را دارند و 
درصدد افزایش قیمت خانه های کلنگی به صورت 

مصنوعی هستند.«
توجه ویژه دولت ها به بافت های فرسوده

جواد خوانساری، دبیر انجمن شرکت های ساختمانی 
نیز در گفت وگو با سپید گفت: »توجه به بافت های 
فرسوده در همه جای دنیا امری ضروری است و 
در کشور ما نیز باید به این مسئله توجه بیشتری شود 
زیرا عالوه بر نازیبا کردن شهرها و از بین بردن رفاه 
شهروندان، هزینه های سنگینی را بر اقتصاد کشور 
وارد خواهد کرد. نوسازی این بافت ها می تواند عاملی 
تأثیرگذار بر روی بازار مسکن بوده و به طور غیرمستقیم 
بر روی اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد.« خوانساری با 
اشاره به در اولویت قرار گرفتن بافت های فرسوده در 
طرح مسکن اجتماعی اظهار کرد: »اگر برای اجرای 
طرح مسکن اجتماعی اولویت را به بافت های فرسوده 
بدهیم، درواقع دو موضوع کاماًل متفاوت را باهم 
ساماندهی کرده ایم که خود بسیار نیکوست. زیرا مسئله 
بافت های فرسوده نیاز به زمان بسیار زیادی دارد و باید 
در ابتدا به فکر تصرف زمین های مردم در بافت های 
فرسوده و سپس بازسازی آن ها بود. توجه دولت به این 

بخش قابل تقدیر است.«

نا هماهنگی شهرداری و وزارت راه و 
شهرسازی

دبیر انجمن شرکت های ساختمانی با انتقاد از عملکرد 
دولت قبل در رسیدگی به بافت های فرسوده کشور 
گفت: »در دولت گذشته به سبب عدم ارتباط مناسب 
بین شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی، این طرح 
متوقف شده که خود به عاملی برای عدم پیشرفت 
وی  است.«  تبدیل شده  بافت ها  این  به  رسیدگی 
در ادامه افزود: »متأسفانه ادارات مرتبط با نوسازی 
بافت های فرسوده با سازندگان همکاری نمی کنند و 
برای پیشرفت کار هزینه های نامعقولی را می تراشند 
و از سوی دیگر با سنگ اندازی ها زمان را نیز از دست 
می دهند و مدام بهانه گیری می کنند.« خوانساری در 
رابطه با فرسوده بودن برخی از خانه های نوساز اظهار 
کرد: »اعتقادی به آنچه گفته می شود خانه های نوساز 
نیز فرسوده ساخته می شوند ندارم زیرا حداقل در 8-7 
سال اخیر کیفیت ساختمان ها افزایش قابل توجهی 
داشته و سازندگان دقت بیشتری در این زمینه به خرج 
می دهند.« دبیر انجمن شرکت های ساختمانی افزایش 
قیمت خانه های کلنگی را به سبب افزایش قیمت زمین 
می داند، نه به خاطر خود خانه های کلنگی. به اعتقاد 
وی برای سازنده، خانه کلنگی فاقد ارزش بوده و تنها 
 چیزی که اهمیت دارد زمین مناسب برای ساخت وساز 

است.

وزارت کار اعالم کرده از طریق ابالغ بخشنامه به استان ها با جدیت به دنبال اجرای طرح هم ترازی و 
یکسان سازی حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی شاغل در بازار کار کشور است که تعداد آن ها 4/3 میلیون 
نفر برآورد می شود. تیرماه امسال معاون روابط کار وزارت کار بخشنامه ای را به مدیران کل استان ها ابالغ 
کرد که در آن بر لزوم رفع تبعیض در پرداخت حقوق به نیروهای کار شرکتی و همسان سازی حقوق ها 
در مشاغل هم ردیف تأکید شده بود. بیان ساده بخشنامه مهم وزارت کار این است که دلیلی ندارد نیرویی 
با قرارداد شرکتی در مشاغل هم تراز و یکسان با سایر نیروهای شاغل در بخش های مختلف از حقوق و 
مزایای کمتری برخوردار باشد و این گونه تبعیضات که سالیان متمادی است بازار کار کشور را به خود 
مشغول کرده، باید سریعاً رفع شود. در همین حال سید حسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت کار 
با تأکیدی دوباره بر موضوع همسان سازی حقوق و دستمزد نیروی کار در مشاغلی با ماهیت یکسان و 
هم تراز، گفت: »در حوزه روابط کار یکی از مشکالت موجود تفاوت در پرداختی ها است که این موضوع 

در شورای راهبردی مورد پیگیری قرارگرفته و وزارت تعاون، کار و رفاه تالش می کند که یکسان سازی 
پرداختی ها را تا قبل از پایان دولت یازدهم به نتیجه برساند.«

طی ده سال اخیر قدرت خرید کارگران دوسوم کم شده است
این مقام مسئول در وزارت کار اظهار داشت: »اکنون شکننده ترین وضعیت را کارگران دارند به طوری که 
حقوق آنان طوری است که نه تنها قدرت پس انداز ندارند، بلکه از سال 84 تاکنون دوسوم قدرت خرید 
خود را نیز ازدست داده و کارفرمایان هم در باتالق تولید گیرکرده اند.«فرامرز توفیقی  بابیان اینکه چالش 
اشتغال به کار نیروهای شرکتی و تبعیض حقوقی درباره آن ها، هم اکنون در برخی صنایع شدت گرفته 
است، گفت: »می توان گفت پس از یک دوره مقابله با افزایش نیروهای شرکتی در سال های گذشته، 
حاال رفته رفته پیمانکاران و نیروهای شرکتی در حال بازگشت به بازار کار هستند.«نماینده کارگران در 
شورای عالی کار اظهار داشت: »امروز با چالش جدی هم تراز نبودن حقوق و دستمزد نیروی کار مواجه 
هستیم و در برخی صنایع مانند لبنیات، فوالدسازی، آهن، شهرداری ها، پیمانکاری های بزرگ، کاشی 
و سرامیک و ... نیروهای شرکتی در حال بازگشت هستند.« توفیقی با تأکید بر اینکه فعالیت پیمانکاران 

و جذب نیروهای شرکتی در حال گسترش دوباره است، 
گفت: »نباید شرایط بازار کار به نحوی باشد که دو نفر 
در مشاغل یکسان با مسئولیت های هم تراز، دو حقوق 
متفاوت دریافت کنند؛ بنابراین وزارت کار به دنبال این 
است که پیمانکاران را ملزم کند تا ضرر و زیان نیروهای 
شرکتی را بپردازد.« وی تصریح کرد: »برآوردها نشان 
می دهد هم اکنون 4 میلیون و 3۰۰ هزار نیروی شرکتی در 
بخش های مختلف اقتصادی مشغول به فعالیت هستند 
که در صورت اجرای طرح هم ترازی حقوق و دستمزد، 
می توان انتظار داشت شرایط حقوقی بازار کار کشور 
بهبود یابد. درهرصورت، این اقدام هدف بزرگی است 

که وزارت کار به دنبال تحقق آن است.«

اشتغال 4/3 میلیون نفر در شرایط ویژه
نبض اقتصاد

عدم توجه کافی به احیای بافت های فرسوده و تأثیرات آن، در گفت وگوی سپید با کارشناسان مسکن

باید به نوسازی بافت های فرسوده اولویت داد
دالیل کاهش ۶۰ درصدی 

بهای طالی سیاه
کاهش  با  همزمان 
 6۰ از  بیش 
قیمت  درصدی 
طول  در  نفت 
یک سال گذشته، 
اقتصاد  تضعیف 
ی  ها ر کشو

به ویژه  آسیایی 
چین و ژاپن مهم ترین عامل سقوط قیمت 
طالی سیاه است. به گزارش خبرگزاری 
»رویترز«، بازار آسیا به عنوان کانون اقتصادی 
جهان به دلیل روند نزولی قیمت نفت و 
کشورهای  توسط  تولید  نکردن  محدود 
آمار  با  اخیر  ماه  چند  در  نفت  صاحب 
ضعیفی روبه رو شده است. در همین حال، 
نرخ رشد اقتصادی ژاپن در دو ماه اخیر 1/2 
درصد کاهش یافته است، همچنین علیرغم 
قیمت پایین نفت، واردات نفت چین در ماه 
گذشته میالدی 13/4 درصد کاهش نشان 
می دهد و متوسط واردات نفت این کشور 
به 6/29 میلیون بشکه در روز رسیده است. 
البته ذخایر ارزی چین در ماه گذشته میالدی 
93/9 میلیارد کاهش یافت و به رقم 3/557 
تریلیون دالر رسید. بر همین اساس، قیمت 
نفت از ژوئن سال 2۰14 میالدی تاکنون به 
دلیل تولید بیش ازحد و اشباع شدن بازار 
جهانی نفت، 6۰ درصد از بهای خود را 

ازدست داده است.

واکنش به ادعای برداشت 
بانک مرکزی از صندوق 

توسعه ملی
سابق  رئیس کل 
مرکزی  بانک 
ضمن رد هرگونه 
مبنی  ادعایی 
و  "برداشت  بر 
هزینه کرد بدون 
منابع  از  مجوز 

صندوق توسعه ملی در دوره گذشته" 
تأکید کرد: »به هیچ عنوان ممکن نیست که 
بانک مرکزی در هیچ دوره ای خودمختار 
از صندوق توسعه ملی برداشت کرده 
باشد.« اخیراً مباحثی بین صندوق توسعه 
بانک مرکزی شکل گرفت که  ملی و 
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی 
با انتقاد از سیاست های کلی بانک مرکزی 
در رابطه با مدیریت حساب صندوق و 
همچنین نحوه  سرمایه گذاری و هزینه 
کرد منابع آن، خواستار تجدیدنظر در این 
همچنین  موضوع شد. صفدر حسینی 
اعالم کرد که در برنامه ششم با ایجاد 
حساب مستقلی برای صندوق توسعه 
ملی سعی در حل این مشکل شده است. 
اما این موضوع از سوی بانک مرکزی 
پذیرفته نشد و در ادامه حتی از سوی 
برخی مقامات اقتصادی دولت اعالم شد 
که اظهارات رییس هیئت عامل صندوق 
توسعه ملی دوره فعلی بانک مرکزی را 
در بر نگرفته و منظور وی برداشت های 
مربوط به دوره قبل است. این در حالی 
است که رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز 
هرگونه ادعایی در این رابطه را نپذیرفت 
صندوق  مجوز  از  خارج  هزینه کرد  و 

توسعه ملی را رد کرد.

 ایران بهترین گزینه 
تأمین گاز اروپا

 
 صادق جوکار

اروپا 157 میلیارد مترمکعب یا 63 درصد نیاز 
تأمین  روسیه  گازی  منابع  از  را  خود  گازی 
می شود   پیش بینی  موجود  آمار  طبق  می کند. 
میزان تقاضای گازی کل اروپا از 313 میلیارد 
مترمکعب کنونی به 559 میلیارد مترمکعب در 
سال 2۰23 برسد. با توجه به کاهش تولید گاز 
در اروپا، تا افق 2۰23 کشورهای اروپایی باید 83 
درصد نیاز خود را از طریق واردات تأمین کنند. 
از سوی دیگر کشورهای اروپایی تالش می کنند 
که نیاز خود را به واردات کاهش دهند. روسیه هم 
برنامه هایی برای افزایش سهم خود در بازارهای 
گاز اروپا دارد. این کشور قصد دارد با احداث 
خط لوله جریان جنوبی، حجم صادرات خود 
به اروپا را 56 میلیارد مترمکعب افزایش دهد. در 
حال حاضر اتحادیه اروپا طبق برنامه استراتژیک 
2۰2۰ و گزارش کمیسیون انرژی اروپا قصد 
دارد واردات انرژی خود از روسیه را کاهش 
دهد تا این کشور از نیاز به انرژی اتحادیه اروپا 
به عنوان سالح سیاسی استفاده نکند. اتحادیه 
اروپا چهار گزینه برای متنوع سازی سبد تأمین 
انرژی خود دارد. اول گزینه استفاده از کریدور 
جنوبی است. کریدور جنوبی با محور آذربایجان، 
گاز خاورمیانه و حوزه کاسپین را به اروپا منتقل 
می کند. آذربایجان نهایتاً تا 2۰22، قادر است 1۰ 
میلیارد مترمکعب گاز به اروپا صادر کند. عراق 
نیز با توجه به ناامنی های موجود تا سال 2۰19 نیاز 
به واردات گاز دارد. تا سال 2۰22 هم صادرات 
گازی به صورت محدود خواهد داشت. اروپا در 
کریدور جنوبی چشم به راه پیوستن ترکمنستان از 
خط لوله ترانس کاسپین بود که به دلیل مشکالت 
رژیم حقوقی خزر، با مشکل مواجه خواهد 
شد. بنابراین در کریدور جنوبی اتحادیه اروپا با 
مشکل عرضه پایدار روبرو است. گزینه آفریقا 
راهکار دیگری است که اروپا برای تأمین منابع 
گازی خود به آن توجه دارد. در حال حاضر 
اروپا از الجزایر و بخش کمی از لیبی واردات 
در  موجود  مشکالت  از  اگر  می دهد.  انجام 
در  الجزایر  کنیم،  چشم پوشی  آفریقا  شمال 
خوش بینانه ترین حالت 11 میلیارد مترمکعب 
و لیبی هم تا 2۰2۰ بدون تغییر، گاز خود را به 
اروپا صادر خواهند کرد. تأمین گاز از طریق 
منابع شیل اروپا نیز گزینه دیگری است که 
اتحادیه اروپا به آن توجه دارد. بریتانیا، بخش 
شرقی آلمان، چک، لهستان، اوکراین و غیره 
ذخایر گسترده ای از شیل دارند. بررسی ها نشان 
داده که این منابع می تواند توسعه یابد اما این 
روند به سرعت امکان پذیر نیست. این منابع از 
سال 2۰18 به صورت تدریجی نیازهای اروپا را 
تأمین می کند. چهارمین گزینه پیش روی اروپا 
برای تأمین گاز بحث واردات LNG است اما 
تأمین نیازها با این روش با دو مشکل روبرو 
است. کشورهایی که به آب های آزاد دسترسی 
ندارند، مجبورند به کشورهای دیگر وابسته 
شوند. استفاده از LNG نیاز به سرمایه گذاری 
و  پایانه  ای  تأسیسات  احداث  برای  گسترده 
گازی دارد تا LNG را به گاز مایع تبدیل و از 
طریق لوله به سایر کشورها منتقل کنند. بهترین 
گزینه برای اتحادیه اروپا که هم منابع پایدار و هم 
زیرساخت های مناسبی برای تأمین نیاز اروپا 

دارد، استفاده از منابع گازی ایران است.
  عضو هیئت علمی موسسه
 مطالعات بین المللی انرژی

مشترک روزنا مه
 »سپیـــد« 

شویــد

برای دریافت روزنامه سپید در کلیه کشور )به جز تهران و کرج(
 10 هزار تومان به شماره کارت 6274121140075680 بانک اقتصاد نوین در وجه 
نشریه سپید واریز و
 شماره فیش واریزی را  به همراه آدرس به تلفن9 - 22887357     اعالم نمایید.
  ضمناً هزینه ارسال روزنامه جداگانه محاسبه وبه آن اضافه می شود.
 این هزینه اشتراک یک ماه شماست.
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