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بودجه ۱۴۰۱ استارت خورد

ایسنا- با برگــزاری اولین جلسه ستاد تدوین 
بودجه، فرایند بودجه ریزی ســال آینده آغاز شد. 
اولین جلسه ستاد تدوین بودجه ۱۴۰۱ در سازمان 
برنامه و بودجه برگزار شده است، بودجه ای که دولت 
سیزدهم باید آن را به عنوان این الیحه پیشنهادی 
خود در نیمه آذرماه به مجلس تحویل دهد. گرچه 
جزئیاتی از این جلسه منتشر نشــده ولی با توجه 
به شرایط موجود در بودجه ۱۴۰۰ و ابعاد مختلف 
درآمد و هزینه ای و کسری که با آن دست و پنجه نرم 
می کند، تدوین بودجه سال بعد می تواند برای دولت 

جدید بسیار پرچالش باشد.
    

برق کوپنی  نمی شود

توسعه ایرانی-  مدیر عامل شرکت مدیریت 
شــبکه برق ایران گفت: برق کوپنی نخواهد شد و 
انتشار چنین خبری دور از واقعیت است. »مصطفی 
رجبی مشهدی« در واکنش به خبرهای منتشر شده 
مبنی بر کوپنی شدن برق در آینده نزدیک افزود: 
در واقع کوپنی شدن برق مفهوم خاصی ندارد و به 
هیچ عنوان خبرهای منتشر شده در فضای مجازی 
صحت ندارد. وی ادامه داد: تنها قرار است مشترکانی 
که پرمصرف هستند، یارانه برق بیشتری را نسبت به 
کم مصرف ها پرداخت کنند به طوری که هر کسی 
بیشــتر مصرف کند باید به طور پلکانی پرداختی 

بیشتری هم داشته باشد.
    

 کره جنوبی به دنبال 
احیای روابط تجاری با ایران

توسعه ایرانی- سفیر کره جنوبی با بیان اینکه 
ایران به دنبال احیای روابط تجاری با ایران اســت، 
گفت: نارضایتی ایران از مواضع کره جنوبی درباره 
تحریم ها منطقی است. سفیر کره جنوبی در دیدار 
با رئیس اتاق بازرگانی ایران در تهران ضمن اشاره 
به آسیب های ناشی از تحریمها بر هر دو کشور و با 
نگاهی به دیدار خود با حسن روحانی، رئیس جمهور 
وقت ایران، گفت: سال آینده باید آغاز فصل جدیدی 
از مناسبات بین دو کشور باشد. در این راستا لیست 
بلند باالیی از اقداماتی تهیه شــده که برای احیای 
روابط دو کشور باید انجام شوند و به تنهایی نمی توانم 
از پس آن برآیم بدین منظور به کمک شما نیاز دارم. 
یوکانگ هیون در تهران انتقاد و نارضایتی ایرانی ها از 
دولت کره جنوبی را منطقی توصیف کرد و یاداور شد: 
منشا مشکالتی که در این رابطه روی داد کره جنوبی 
نبود و با وجود اینکه قربانیان اصلی تحریم ها مردم 

ایران بودند؛ اما اقتصاد کره نیز از آن آسیب دید.
    

نیازی به واردات لوازم خانگی نداریم
ایسنا- معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
)صمت( با بیان اینکه با توجــه به وضعیت کنونی 
تولیــد، در بخش محصوالت آماده لــوازم خانگی 
نیازی به واردات نیســت و از طــرف دیگر رقابت 
تولیدکنندگان داخلی با برندهای خارجی نیازمند 
فراهم کردن برخی الزامات است، بر لزوم حمایت 
چهار ساله از این صنعت تاکید کرد، پیشنهاداتی 
برای ســرمایه گذاری جدیــد و حمایت از صنعت 
عنوان کرد و مهمترین مسئله صنعت لوازم خانگی 
را قاچاق کاال دانست که با قیمت تمام شده پایین تر 
وارد کشور می شود. مهدی صادقی نیارکی، با بیان 
اینکه ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ 
به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران قوا اجرا شده، اظهار کرد: با توجه به  محدودیت 
های ارزی و ضــرورت صیانــت از صنایع داخلی، 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در آن 
سال مصوب کرد واردات برخی کاالهای مصرفی و 
مصرفی بادوام که توان تولید آنها در کشور وجود دارد 
و همچنین کاالهای غیر ضرور به کشور محدود شود. 
این مجوز فعال تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید شده است.

خبر اقتصادی

 شماره   871 /      چهارشنبه 3 شهریور   1400  /   16 محرم 1443  / 25  آگوست   2021

مهرنوش حیدری

 نقشــه انرژی ایران در حال تغییر 
است؟ این سئوالی است که این روزها 
در محافل کارشناسی مرتبط با انرژی به 

وفور شنیده می شود. 
 انتشار اخباری در خصوص کشف 
یک میدان گازی در شمال ایران، حاال 
سبب شده است بسیاری از تغییر نقشه 
انرژی ایران و همچنین ژئوپلتیک انرژی 
منطقه ســخن بگویند. هر چند منبع 
انتشــار اخبار اویل پرایس است و علی 
اصولی، مدیرعامل شــرکت نفت خزر 
اعالم کننده تخمین های صورت گرفته 
است، اما هنوز ابهاماتی دراین موضوع 

مطرح است . 
 ایران در سال های گذشته همواره 
تالش کرده اســت گاز خود را به اروپا 

برساند. 
 در زمان مدیرعامــل جواد اوجی بر 
شرکت ملی گاز، بحث های متعددی در 
خصوص صادرات گاز از ایران به سوییس 

و سایر کشورهای اروپایی مطرح شد. 
 پیش از این، وقتی اولیــن قرارداد 
گازی ایران با صدور گاز به ترکیه اجرایی 
شــد، مذاکرات متعددی در خصوص 
صادرات گاز به کشورهای حاشیه خلیج 
فارس و اروپا و ... در دستور کار قرار گرفت 
و ایران حتی قراردادی را با هدف اجرایی 

کردن صادرات گاز به هند و پاکســتان 
پیگیری کرد. این قــرارداد به »قرارداد 
خط لوله صلح« موسوم شــد، به رغم 
ســرمایه گذاری فراوان اجرایی نشد و 
هر چند برخــی تحریم ها را عامل مهم 
به نتیجه نرسیدن این قراردادها عنوان 
می کنند اما کارشناسان حوزه نفت و گاز 
تاکید دارند در این حوزه، نرسیدن گاز 
ایران می تواند به تحرکات رقیب اصلی 
ایران در بازارهای جهانــی گاز، یعنی 

روسیه مرتبط باشد . 
روسیه اصلی ترین منبع تامین گاز 
اروپاست و بی تردید تالش گسترده ای 
را برای نداشــتن رقیب در این حوزه در 

دستور کار قرار داده است. 
 از دیگرســوی فرصت استراتژیک 
ایران بــرای حضــور در بــازار اروپا به 
واسطه درگیری های فراوان بین المللی 
از دســت رفت چرا کــه در دوره ای از 
زمان، اروپایی ها خطر وابستگی به گاز 
روسیه را بسیار باال می پنداشتند اما با 
سرمایه گذاری ســنگین بر انرژی های 
تجدیدپذیر و همچنین اجرای طرح های 
متعدد کاهش مصرف انــرژی تالش 
کردند وابســتگی خود را بــه حداقل 

برسانند.
چالوس معادالت گاز منطقه را 

تغییر می دهد
حاال اما کشف میدان گازی جدید 

در شــمال ایران موسوم به »چالوس«، 
خبری است که هر چند تحت الشعاع 
اخبار سیاسی منتشــره در خصوص 
بررسی روند صالحیت کابینه در مجلس 
قرار دارد، اما مساله ای مهم  قابل بررسی 

است . 
 محمود خاقانی، کارشــناس ارشد 
انــرژی در گفتگو با »توســعه ایرانی« 
در این خصوص گفــت: اخیرا در مورد 
گزارش اویل پرایس بحث های فراوانی 
شده و نویســنده از قول علی اصولی، 
مدیرعامل شرکت نفت خزر این مطلب 
را نقل کرده است که به اعتقاد بنده آنچه 
گفته شده، صحت دارد. اما نمی دانیم 
شرکت نفت خزر بر چه اساس و مطابق 
کدام بررســی ها و مطالعات به چنین 
حجم از گاز در این میدان اشــاره کرده 
اســت. نکته مهم تر آن اســت که این 
میدان کشف شده در چه عمقی از دریا 
واقع شــده زیرا عمق آب در سهم ایران 
از جنوب دریای خزر حدود ۷۰۰ تا 8۰۰ 
متر است و در این عمق برای استخراج 
گاز تکنولوژی بسیار پیشرفته مورد نیاز 
است تا بتوان استخراج گاز را به صورت 

اقتصادی انجام داد.
اگر برآوردهای اولیــه از ذخایر گاز 
موجود در میدان چالوس درست باشد، 
گاز ایران قادر خواهــد بود حداقل ۲۰ 
درصد گاز مورد نیاز اروپا را تأمین کند. با 

این حال میزان صادرات، قیمت و مقصد 
این گاز با روســیه هماهنگ می شود و 
این موضوع بر تسلط مسکو بر اروپا در 
زمینه انرژی که در زمان حاضر یکی از 
موضوعات اصلی اختــالف بین اروپا و 
شریک خود در ناتو یعنی ایاالت متحده 

است، می افزاید.
به گفته »علی اصولی«، مدیرعامل 
شرکت نفت خزر، تخمین زده می شود 
که میدان چالوس دارای ذخایر گازی 
معادل یک چهارم میدان گازی عظیم 

پارس جنوبی یا حدود ۱۱ فاز آن است.
پارس جنوبی دارای ۱۴٫۲ تریلیون 
مترمکعب )Tcm( ذخیره گاز به همراه 
۱8 میلیارد بشکه میعانات گازی است و 
در زمان حاضر حدود ۴۰ درصد از کل 
۳۳٫8 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی 
ایران و حدود 8۰ درصد از کل تولید گاز 

این کشور را به خود اختصاص می دهد.
خاقانی در پاسخ به این سئوال که آیا 
مقصد و قیمت گاز باید توسط روسیه 
باید روشن شود؟ گفت: نکته مهم این 
است که چه کسی قرار اســت در این 
میدان ســرمایه گذاری کند و هر چه 
زودتر باید سیاست دولت سیزدهم در 
قبال مساله ســرمایه گذاری در بخش 

نفت روشن شود. 
او در توضیح این مطلب افزود: اویل 
پرایس نقــش روســیه را در معادالت 
این میدان بسیار باال دانسته اما سئوال 
اینجاست که چه کسی این اطالعات را 
داده است که روســیه قرار است در این 

میدان سرمایه گذاری کند؟ 
 او گفت: ســئوال ما از شرکت نفت 
خزر این اســت که چگونه می خواهند 
در این میدان گازی نســبت به تشویق 
مشــارکت اقدام کند؟ در ایران انعقاد 
قرارداد مشارکت در تولید که اصطالحا 
معروف به  PSI  اســت، منــع قانونی 
دارد. در دریای خزر عمق آب باالســت 
و استخراج و توســعه میدان نیازمند 

تکنولوژی پیشرفته است.
وی در توضیح این مطلــب افزود: 
در میدان شاه دنیز که عمق آب حدود 
۱5۰ متر است ، یک کنسرسیوم بزرگ 

اروپایی و روســی و از جملــه ایران با 
سهم ۱۰ درصدی فعالیت می کند که 
عملیات آن در اختیار شــرکت BP  و 
ایتالیا و ... اســت و در آن میدان نیز گاز 

تولید می شود. 
گاز چالوس به کجا صادر می شود؟

وی تاکید کرد: به این ترتیب بحث 
رقابت مطرح اســت و اگر کسی در این 
میدان جدید سرمایه گذاری کند معلوم 
می کند این گاز به کدام بازار باید صادر 

شود.
این کارشناس اقتصاد انرژی معتقد 
است با توجه به اخباری که درباره موضع 
روسیه در قبال ایران منتشر شده است، 
به نظر می رســد  روســیه نمی خواهد 
برجام به نتیجه برسد . همچنین آقای 
علی مطهری نکته ای را مطرح کرد که 
روســیه در ایران برای تصمیم گیری 
و تصمیم ســازی نفوذی دارد بنابراین 
روسیه هرگز نمی آید شــرایطی را به 
وجود بیاورد این میدان عظیم کشــف 
شده گازی در دریای خزر جلب و جذب 
سرمایه و تکنولوژی برای استخراج کند.

وی با تاکید بر اینکــه قراردادهای 
بیع متقابل به کار توســعه این میدان 
نمی آید، گفت: مــا در موقعیت خاصی 
هستیم. هر چند این منبع گازی برای 
اروپا مهم اســت اما تحریم ایران مانع 
بزرگی برای رسیدن این گاز به اروپاست. 
در صنعت گاز معمــوال جذب و جلب 
ســرمایه گذاری این گونه است که باید 
مصرف کننده نهایــی در میدان های 

گازی و خط لوله سرمایه گذاری کند. 
وی در پایــان تاکید کــرد به فرض 
صحت میزان ذخایر اعالمی این میدان 
باز هم تاکید دارد در این شرایط ، ذخایر 
این میدان به درد اروپا می خورد چرا که 
می تواند از این فرصت اســتفاده کند و 
در قراردادهایش با روسیه دارد تجدید 
نظر کند و انحصاری که روسیه در بازار 
گاز اروپا دارد را بشــکند، حال سئوال 
اینجاست که آیا روسیه با دست خودش 
برای خودش رقیب می تراشد؟ بی تردید 
با هدف در اختیار داشتن این ذخایر وارد 
میدان می شود تا رقیبی برای خودش در 

اینجا درست نکند. 
 وی تاکیــد کــرد: امیــدوارم هر 
چه زودتــر دولت ســیزدهم صراحتا 
تصمیم خــود درباره برجــام و درباره 
سرمایه گذاری در صنعت نفت را اعالم 

کند. 
 نقش چین در توسعه 
میدان گازی جدید 

ایــن کارشــناس معتقد اســت 
پیش بینی می شــود در کنار روسیه،  
چیــن هــم موافق نیســت کــه این 
میدان توســعه یابد زیرا این کشور در 
ترکمنستان ســرمایه گذاری عظیم 
۱۰ میلیارد دالری بــرای احداث خط 
لوله انجام داده تا گاز ترکمنســتان را 
چین ببرد. همچنین در خط لوله تاپی، 
چین، روسیه، هند ، آمریکا و ... شراکت 
و همکاری دارند و باید توجه داشــت 
که اکنون آمریکا اعالم کرده به این گاز 

احتیاجی ندارد و خودکفا شده است .
وی نتیجه رفــت: همین معادالت 
سبب می شــود توســعه این میدان و 
صادرات گاز این میدان به سود چین و 

روسیه نباشد.  

محمود خاقانی در گفتگو با »توسعه ایرانی«:

روس ها شریک گازی قابل اعتمادی برای »چالوس« نیستند

محمود خاقانی: سئوال ما از 
شرکت نفت خزر این است 
که چگونه می خواهند در 

این میدان گازی نسبت به 
تشویق مشارکت اقدام 

کند؟ در ایران انعقاد 
قرارداد مشارکت در 

تولید منع قانونی دارد 
اما در دریای خزر عمق 

آب باالست و استخراج 
و توسعه میدان نیازمند 

تکنولوژی پیشرفته است

مشاور فدراسیون نفت گفت: با امریکا سرشاخیم و مسیر 
خروج نفت و ورود پول ما را بسته اند، هرچند هنوز کامل موفق 
نشده اند زیرا فعال ما امکان صادرات یک میلیون بشکه نفت در 
روز را داریم و پول را هم به صــورت مبادالت پایاپای تا حدی 
برمی گردانیم بنابراین چالش داریم ولی نه اینکه کامال مسدود 
باشیم. نصرت اهلل سیفی در گفت وگو با ایلنا، درباره چالش های 
پیش روی صنعت نفت با توجه به کمبود سرمایه گذاری و تداوم 

تحریم ها گفت: در صنعت نفت می دانیم کدام میادین مشکل 
دارند، افت فشار چاه ها در چه وضعیتی هستند، می دانیم چه 
روش هایی برای بازپروری مخازن و تولید بیشتر و جلوگیری از 
افت تولید نیاز داریم، اما واقعیت این است که سرمایه نداریم و 
این نبود سرمایه در نفت باید آنالیز شود، برای رسیدن به چرایی 
این موضوع جدای مسائل بین الملل باید بدانیم چگونه مصرف 

می کنیم. 
خارجی ها ریسک نمی کنند

مشــاور کمیســیون انرژی اتاق ایران ادامه داد: در حوزه 
استفاده از حساب ذخیره ارزی هم در قالب ماده ۱۲ قانون رفع 
موانع تولید برخی میادین نفتی و فازهای پارس جنوبی را پیش 
می بریم اما صندوق به خاطر کاهش درآمد ارزی ضعیف شده، 

به لحاظ جذب سرمایه بین الملل هم به خاطر اینکه ریسک 
سرمایه گذاری در کشور ما باال است عمال کسی سرمایه گذاری 
نمی کند، زیرا سرمایه جایی می رود که امنیت و برگشت آن 
تضمین شود، یا اینکه باید سود باالیی بدهیم که در این صورت 

هزینه ها باال رفته و پروژه ها از اقتصادی بودن می افتند. 
تشکیل ستاد اضطرار

وی گفت: اکنون وزارت نفت،  نیرو، وزارت اقتصاد و سازمان 
برنامه و بودجه باید همکاری کنند و ســتادی تشکیل دهند 
چون کار حالت اضطرار پیدا کرده و در این شرایط با روش های 
متداول عادی و اداری نمی توان برخورد کرد، باید با ماموریت 
مشخص و زمان معین مثال در ۴ ســال آینده شدت انرژی را 

کم کنیم.

نفت زنده می ماند؟
ســیفی درباره اینکه آیا با وجود چالش های بین المللی 
صنعت نفت ایران توان زنده نگه داشتن خود را دارد؟ توضیح 
داد: اوال اینکه ما با امریکا سرشاخیم و مسیر خروج نفت و ورود 
پول ما را بسته اند، هرچند هنوز کامل موفق نشده اند زیرا فعال 
ما امکان صادرات یک میلیون بشــکه نفت در روز را داریم و 
پول را هم به صورت مبادالت پایاپای تا حدی برمی گردانیم 
بنابراین چالش داریم ولی نه اینکه کامال مسدود باشیم ضمن 
اینکه چالش ما با بخشی از دنیا و بیشتر با اروپا و امریکا است 
ولی با همسایگان و برخی کشورهای قدرتمند اقتصادی مثل 
چین کار تجاری انجام می دهیم بنابراین کامال دســت مان 

بسته نیست. 

پیشنهاد یک کارشناس برای تشکیل ستاد اضطرار نفت

هم بازار سرمایه را از دست دادیم و هم مسیر فروش اوراق قرضه را بستیم

گفت وگو

یک مقام ایرانی به رویترز خبر داد ایران صادرات سوخت به افغانستان را چند روز قبل 
به درخواست دولت جدید این کشور همسایه ازسرگرفته است.

حمید حســینی، از اعضای هیات مدیره و ســخنگوی اتحادیــه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران به رویترز گفت: طالبان پیامی را به ایران ارسال و 

اعالم کرد که می توانید به صادرات فرآورده های نفتی ادامه دهید.
طالبان این پیامها را بــه بازرگانان ایرانی و بــه اتاق بازرگانی ایــران که ارتباطات 
نزدیکی با دولت دارد، فرســتاده اســت. در نتیجه اداره کل گمرک جمهوری اسالمی 
ایران ممنوعیت صادرات سوخت به افغانســتان را که از ششم اوت )۱5مرداد( به دلیل 
 نگرانی های ایران نســبت به ایمنی تجارت در این کشــور اعالم کرده بود، برداشــت.
حسینی گفت: نگرانی های مذکور با رفتار طالبان کاسته شده اند. وی به تصمیم طالبان 
برای کاهش تعرفه واردات سوخت از ایران و سایر کشورهای همسایه اشاره کرد و سند 
مربوطه را که نام امارت اسالمی افغانستان در آن دیده می شود، در اختیار رویترز گذاشت. 
در این ســند آمده که تعرفه واردات بنزین، دیزل و گاز مایع از کشــورهای همسایه به 

افغانستان ۷۰ درصد کاهش پیدا می کند.

صادرات اصلی ایران به افغانستان بنزین و گازوئیل بوده است. طبق گزارش پلتفرم 
تحقیقات نفت و گاز و مشاوره ایرانی پترو ویو، ایران در فاصله ماه مه سال ۲۰۲۰ تا ماه مه 

سال ۲۰۲۱ حدود ۴۰۰ هزار تن سوخت به همسایه خود صادر کرد.
گروه طالبان هفته گذشته با خروج نیروهای نظامی آمریکا و متحدانش از افغانستان 
پس از یک جنگ ۲۰ ساله، قدرت را در این کشور به دست گرفت. همزمان با خروج بسیاری 
از شهروندان افغان از شهرها به دلیل نگرانی از اقدامات تالفی جویانه و بازگشت قوانین 
سخت گیرانه ای که طالبان دو دهه پیش به اجرا گذاشته بود، قیمت بنزین در افغانستان 
به ۹۰۰ دالر در هر تن رسیده است. طالبان برای مقابله با افزایش قیمت، از ایران خواسته 

است مرزها را برای بازرگانان باز نگه دارد.
طبق آمار وزارت دارایــی، اتاق های بازرگانی و ســایر شــرکتهای خصوصی 
افغانســتان، در فاصله مارس ۲۰۲۰ تا مــارس ۲۰۲۱، ارزش واردات از ایران ۳۶۷ 
میلیون دالر بوده که عمده آن سوخت بوده اســت. دو تامین کننده نفت مهم دیگر 
کشورهای ترکمنستان و ازبکستان هستند که عمدتا نفت به افغانستان می فروشند 
و ارزش تجارت آنها به ترتیب ۲5۷ میلیون دالر و ۲۳۶ میلیون دالر است. در گزارش 

رویترز تاکید شده است: بیش از یک میلیون تن در سال معادل بیش از ۲۰ هزار بشکه 
در روز سوخت ایران به افغانستان می رود. 

حسینی گفت: مقصد اصلی سوخت ایران والیتهای شرقی نزدیک مرز ایران و مناطق 
جنوبی مانند قندهار و نیمروز هستند که طالبان حتی پیش از هفته های اخیر، نفوذ قوی 
در آنجا داشت. وی در ادامه افزود: تصور می کنم دولت هند همکاری با دولت طالبان را به 
میزان قابل توجهی افزایش می دهد. ایران می تواند تجارت با افغانستان را دو برابر کند. 
دولت اشرف غنی به دلیل تحریم های آمریکا هموار تالش می کرد همکاری با ایران را 

محدود کند.

یک مقام ایرانی در گفت وگو با رویترز:

صادرات سوخت ایران به افغانستان ازسرگرفته شد


