toseeir ani.ir

شماره / 879شنبه 13شهریور  26 / 1400محرم 4/ 1443سپتامبر 2021

خبر اقتصادی

متقاضیانیکه پیامک وام اجاره
دریافت نکردهاندچهکنند؟

چرتکه 3

زمستان سخت گازی در پیش است و در پارس جنوبی قافیه را باختهایم

کسری۵٠میلیارد دالری ایران برای رسیدن بهقطر

ایرنا -معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه
وشهرســازی از معرفی  ۸۰هزار نفر به بانک برای
دریافتوامودیعهمسکنخبردادوگفت:افرادیکه
پیامکیدریافتنکردندیکباردیگراطالعاتخودرا
درسامانهکنترلواگرالزمبودمجدداثبتنامکنند.
محمودمحمودزادهدربارهآخرینوضعیتثبتنام
وام ودیعه مسکن ،افزود :تا کنون بیش از  ۷۵۵هزار
نفربرایدریافتوامودیعهمسکندرسامانهثبتنام
کردند و از این تعداد تاکنــون  ۸۰هزار نفر مدارک
خود را در سامانه بارگذاری کرده و یا بانک دریافت
تسهیالتودیعهراانتخابکردند.

دولت قیمت مرغ و جوجه
یکروزه را اصالحکند

مهر -نایب رئیس کانون سراسری مرغداران
گوشتی با اشــاره به افزایش قیمت جوجه یکروزه
گوشتی به  ۱۱هزار تومان ،خواستار اصالح سریع
قیمت جوجه و مرغ شد .حبیب اسداهلل نژاد ،نایب
رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران با
اشاره به افزایش قیمت جوجه یک روزه گوشتی به
حدود  ۱۱هزار تومان گفت :قیمت مصوب جوجه
یک روزه  ۴,۲۰۰تومان اســت در حالی که قیمت
تمام شــده تولید آن رقمی بین  ۵۰۰۰تا ۵,۳۰۰
تومان است و باید قیمت جوجه یک روزه گوشتی
هر چه ســریعتر اصالح و .جلوی سودجوییهای
بعدی گرفته شــود .وی افــزود :همچنین قیمت
تمام شده تولید هر کیلوگرم مرغ زنده نیز حتی اگر
جوجه با قیمت مصــوب  ۴,۲۰۰تومان در اختیار
تولیدکنندگان قرار بگیرد ۱۷,۱۰۰ ،تومان نیست
واینرقمنیزنیازمنداصالحاست.

اضافه برداشت بانکها
از بانک مرکزی تقریبا صفرشد

صدا و سیما -رئیس کل بانک مرکزی گفت:
در هشــت ماه اخیر اضافه برداشت و دریافت خط
اعتباریبانکهاازبانکمرکزیبهحداقلممکنوبه
حدودصفررسیدهاست.اکبرکمیجانیبابیاناینکه
شبکهبانکیسهمباالییدرتأمینمالیاقتصاددارد
گفت:برخیتسهیالتتکلیفیبارسنگینیبردوش
نظام بانکی قرار میدهد و اگر بانکها نتوانند منابع
را به موقع از منابع خود بانک تأمین کنند به منابع
بانکمرکزیمراجعهمیکنندواینکارباعثاضافه
برداشــت یا گرفتن خط اعتباری از بانک مرکزی
میشودکهتبعاتمنفیدارد.

سهم ایران از بازار افغانستان
چقدر است؟

فارس -سرپرســت سابق ســازمان توسعه
تجارت ایران با اشــاه به اینکه دو عامل بر ادامه
روند تجــارت ایران و افغانســتان موثر اســت،
گفت :با توجه به شرایط فعلی پیشبینی میشود
صادرات ایران به افغانســتان در نیمه دوم سال
دچار افت شود .محمدرضا مودودی درباره تاثیر
حضور طالبان در افغانســتان بــر روابط تجاری
بین ایران و افغانستان ،گفت :در طول سال های
گذشته افغانستان همواره یکی از کشورهای مهم
صادراتی ما بعد از عراق بوده است ،لذا این کشور
یکی از بازاهای هدف صادراتی پرتنوع برای ایران
به شمار می رود .وی با اشاره به اینکه بیش از 40
درصد بازار افغانستان از کاالهای صادراتی ایران
تامین می شود ،اظهار داشــت :از  8میلیارد دالر
واردات ساالنه به کشــور افغانستان  3.5میلیارد
دالر آن توسط ایران انجام می شود بنابراین این
کشور به لحاظ روابط تجاری برای ایران کشور با
اهمیتی به شمار میرود.

مریم شکرانی

تولیــد گاز در ایــران بــه
دســتانداز خورده است و حاال
جواد اوجی ،وزیر نفت خبر داده
که امسال زمستان  ۲۰۰میلیون
مترمکعب کســری گاز خواهیم
داشــت .برای درک بزرگی این
رقم کافی اســت که بدانید این
میزان کسری معادل حدود یک
پنجم تولید گاز کشــور اســت و
به احتمال زیاد زمســتان امسال
با قطــع گاز و حتی بــرق مواجه
میشــویم چــرا که ســوخت
نیروگاههای بــرق از گاز طبیعی
تامین میشود.
احتمال قطع گاز در زمستان
جواد اوجــی ،وزیر نفت که در
دولت محمود احمدینژاد رییس
شــرکت ملی گاز بوده است ،در
اولیــن روزهــای کاری خود در
وزارت نفت نســبت به وضعیت
تولید گاز در ایران هشــدار داده
است.
وزیر نفت گفته اســت :سال
گذشــته نزدیک به  ۱۵۰تا ۱۶۰

میلیون متر مکعب کســری گاز
در فصل سرد داشــتیم و امسال
هم با توجه به رشــد مصرف ۱۰
درصد به ویــژه در بخش خانگی
و صنایــع پیشبینی میشــود
در برخــی روزها این کســری و
ناتــرازی تــا  ۲۰۰میلیــون
مترمکعب برسد.
او همچنین توضیح داده است:
ســال گذشــته در زمینه تأمین
گاز مصرفی کمبود داشــتیم که
با توجه به ادامه رشد مصرف گاز
در سال جاری ،جلسههای تأمین
ســوخت زمســتانی بهصورت
جــدی بــرای تأمین کســری
پیگیری شود.
او صریحــا اعــام کــرده
اســت وضعیت ذخایر ســوخت
نیروگاههای برق هم در شــرایط
نامناســبی قرار دارد و امســال
ســطح ذخایر نیروگاهی نسبت
به سال گذشته  ۲۵تا  ۳۰درصد
کمتر است.
ایــن موضــوع در حالی رخ
میدهد که زمستان گذشته هم
قطع گاز صنایع موجب شــد که

کارخانجات به صورت گســترده
مصرف ســوخت آالینده مازوت
را در دســتور کار خود قرار دهند
و هوای تهــران باالترین میزان
آالیندگــی را در آن روزهــا به
ثبت رســاند؛ تا آنجا که تصاویر
کدر و مبهم شهر در الیه ضخیم
آالیندگــی بارها ســوژه عکس
رسانهها شد.
گذشــته از ایــن ،قطــع گاز
نیروگاهها موجب کمبود برق نیز
شده و پلیس پایتخت گزارش داد
که قطع برق معابــر و اتوبانهای
تهران باعث افزایــش تصادفات
رانندگــی و زورگیریها و جرایم
خشن در سطح شهر شده است.
اتفاقی کــه گویا قرار اســت
زمستان امسال هم تکرار شود.
واردات گاز گرفتار تحریم
تولید روزانه گاز در ایران حاال
حــدود  ۹۰۰تــا  ۱۰۰۰میلیون
مترمکعب در روز است .ظرفیتی
که این روزها بــه گفته وزیر نفت
حدود  ۲۰۰میلیــون مترمکعب
آن رو به کاهش است و به احتمال
زیاد زمســتان امســال را با قطع

حدود ۷۰درصد گاز مصرفی
مردم ایران از میدان گازی
پارسجنوبییاعسلویه
تامین میشود و حاال این
میدان گازی وارد نیمه دوم
عمر خود شده است .این به
آن معناست که ایران باید
برایحفظظرفیتتولید
خود در این میدان گازی
بیشترهزینهکند
گاز در مناطقی از کشــور مواجه
میکند و ایران را نیازمند واردات
گاز میکند.
پیــش از این ترکمنســتان
شــریک تجاری ایــران در بحث
صــادرات گاز به شــمار میآمد.
شــریکی کــه البتــه ســابقه
بداخالقیهــای فراوانــی بــا
ایران دارد و در زمســتان ســال
 ۸۶و در اوج مصــرف گاز ،ناگهان
صــادرات خود را به ایــران قطع
کرد  .هنوز در یادها مانده اســت

که این قطع گاز همزمان با بارش
ســنگین برف در شــمال ایران
رخ داد و مشــکالت فراوانــی
ایجاد کرد.
در دی مــاه ســال  ۹۵هــم
ناگهان شبانگاه رسانههای ایران
اعــام کردند که صــادرات گاز
ترکمنســتان به ایران قطع شده
اســت و مردم برای جلوگیری از
قطــع گاز در مصــرف گاز صرفه
جویی کنند
 .در شــرایط فعلی کــه ایران
شدیدترین تحریمهای اقتصادی
را تجربه میکند ،به نظر میرسد
واردات گاز از ترکمنستان یا سایر
کشورها با مشــکالت بیشتری
مواجه است.
چرا تولید گاز
به مشکل خورد؟
حدود  ۷۰درصد گاز مصرفی
مردم ایران از میدان گازی پارس
جنوبی یا عسلویه تامین میشود
و حاال این میدان گازی وارد نیمه
دوم عمر خود شــده است .این به
آن معناســت که ایران باید برای
حفظ ظرفیت تولید خود در این
میــدان گازی هزینه بیشــتری
انجام دهد.
نکتــه مهــم اینجاســت که
بــه زودی بخش ایرانــی میدان
پارسجنوبی ،با افت فشار مواجه
میشود و هر ســال از تولید آن
کاسته خواهد شد .در واقع از سال
 ۲۰۲۳به آن ســو افت چشمگیر
فشار بخش ایرانی پارس جنوبی
آغاز شود و به تبع آن هر سال ۱۰
میلیارد متر مکعب از تولید میدان
کاسته خواهد شد.
معموال هــر میــدان نفتی یا
گازی وقتی بخشــی از ذخایر آن
اســتخراج شــد ،وارد نیمه دوم
عمر خود میشود و فشار طبیعی
مخــزن کاهش خواهد داشــت.
در نتیجه بایــد راهی برای حفظ
سطح تولید جســتجو کرد .فشار
بخش قطــری میدان ســالها
پیــش کاهش یافته بــود ،چون
قطر تاکنــون  ۲.۵برابــر ایران
از پــارس جنوبــی گاز تولیــد
کرده است.
راهحل پــارس جنوبی ،مانند
آنچه قطــر انجــام داده ،نصب

بیژنزنگنه،وزیرنفت
دولت روحانی زمستان
سالگذشتهگفتهبودکه
برایحفظظرفیتفعلی
تولید گاز به ۵۰میلیارد دالر
سرمایهنیاز است.سرمایه
سنگینیکهحاالدرغیاب
ایران در بازار جهانی و
تحریم ،تامین آن به سادگی
ممکننیست
ســکوهای  ۲۰هزار تنــی (۱۰
برابر ســکوهای کنونی در بخش
ایرانی) به همراه کمپرسورهای
عظیم اســت تا ســطح تولید را
حفظ کند.
در ایران قرار بود اولین سکوی
عظیم توسط شــرکت فرانسوی
توتال برای فاز  ۱۱ســاخته شود
و ســکوهای عظیم بعدی نیز در
ســالهای آینده نصب شوند ،اما
توتال بعــد از خــروج آمریکا از
برجام از قــرارداد فــاز  ۱۱کنار
کشــید و مســاله اینجاست که
گفته میشــود نه تنها ایران که
هیچ شرکت شرقی اعم از چینی
و روســی توان ســاخت چنین
سکوهای عظیم و کمپرسورهای
قوی و پیشرفته را ندارند.
در این میان بیژن زنگنه ،وزیر
نفت دولــت روحانی زمســتان
سال گذشــته گفته بود که برای
حفظ ظرفیت فعلــی تولید گاز
به  ۵۰میلیارد دالر ســرمایه نیاز
است .سرمایه سنگینی که حاال
در غیاب ایران در بــازار جهانی
و تحریم ،تامین آن به ســادگی
ممکن نیست.
برای درک بزرگــی رقم این
سرمایه کافی است که بدانید به
گفته جواد اوجی ،وزیر نفت دولت
ســیزدهم در  ۲۰ســال گذشته
نزدیک به  ۸۰میلیــارد دالر در
منطقه عســلویه به وسیله دولت
و بخش خصوصی سرمایهگذاری
شده است و حاال مشخص نیست
کــه دولــت رئیســی در چنین
وضعیتــی چگونــه میخواهد
گره بزرگ تولیــد گاز در ایران را
بگشاید؟

گفتوگو
دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

عراقیها پول پیمانکاران ایرانی را نمیدهند

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
گفت :به علت حمایت دولتها ،عراقیها نمیتوانند پول
پیمانکاران آمریکایی یا کرهای که در عراق کار میکنند را
ندهند؛ اما جالب اینکه پول پیمانکاران ایرانی را پرداخت
نمیکنند.
بهمن صالحی جاویــد در گفتوگو با ایلنــا در مورد
اعالم آمادگی ایران برای مشــارکت در بازسازی موصل
و حجم این بازار اظهار کــرد :بازار موصل بــازار خوب و
سنتی ایران است ،بعد از رفتن داعش هم از امنیت نسبی
خوبی برخوردار شــده اســت .امیدواریم این موضوع با
خوشقولی از طرف عراقیها همراه باشد .بازسازی موصل
زمینه خوبی است و شرکتهای ایرانی هم به طور سنتی
عالقهمند به فعالیت در این منطقه هســتند .اما بسیار به
رفتار کارفرما بستگی دارد که بتواند پشتیبانیهای الزم{
را ایجاد کند.
وی افزود :عالوه بــر موضوع بازســازی در موصل که
برای آن باید بالغ بر  ۵میلیارد دالر پروژه اجرایی شود و با
توجه به اینکه این منطقه در حال توسعه است ،میتوانند
برای برنامههای توسعهای هم جذب خدمات بیشتری از
پیمانکاران داشت ه باشند.
ی جاویــد تصریح کــرد :بــرای عراقیها هم
صالحــ 
شــرکتهای ایرانی بهترین پیمانکاران هستند چراکه
از نظر فرهنگی ،همجواری جغرافیایی ،قیمت مناســب،
امنیت بیشتر و ...پیمانکاران ایرانی برای آنها مزیتهای
نسبی متعددی دارند .از همین جهت موصل بازار مناسبی

است و همچنین به نظر میرسد عراق با توسعه امنیت خود
دســت کم برای  ۲یا  ۳دهه برای صادرکنندگان خدمات
فنی و مهندسی از ایران بازار پایداری است.
وی با اشــاره بــه موانع صــادرات خدمــات فنی و
مهندسی به عراق گفت :مشــکلی که در عراق داریم نگاه
و سیاســتگذاری دولت این کشــور به عنوان کارفرما
اســت .امیدواریم دولت جدید بتوانــد هماهنگی خوبی
بین سیاستگذاری ،مدیریت ،مســائل امنیتی و اقتصاد
به معنای بخش خصوصــی برقرار کنــد .در این صورت
شــرکتها میتوانند احســاس امنیت کرده و به صورت
مدیریتشــده هدایتها و حمایتهای خود را داشــته
باشــند .این حمایتها میتواند از نوع مناســبات ،رفع
مشکلها ،مناقصهها و ...باشد .سیاستگذاری هم بتواند
در سیاســتهای خود از نقاط اســتراتژیک برای ایجاد
ارتباط استفاده کند.
صالحی افزود :کارفرماها در این پروژهها غالبا دولتی
هستند ،گاهی به نظر میرســد عراقیها در مورد برخی
مزیتهای سیاســی بــه دولتمردان ما گرانفروشــی
میکنند که گاهی هــم از جیب بخش خصوصی میرود.
ممکن است در این مورد از خزانه دولت هم هزینه شود اما
ملموس و محسوس نیست اما وقتی این موضوع به بخش
خصوصی انتقال پیدا میکند قابل رویت و شکنندهتر است،
مانند مطالبات پرداخت نشــدهای که پیمانکاران ایرانی
دارند .دولتمردان ایرانی هم ممکن است گاهی در مقابل
مثال میانجیگریهای سیاسی عراق برای استیفای حقوق

پیمانکاران ،نرمش یا بیمســئولیتی نشان دهند .موصل
هم از این موضوع مستثنی نخواهد بود.
دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
ضمن مقایسه بازار عراق و افغانستان بیان کرد :پیچیدگی
و مشــکالتی که با توجه به بزرگی بــازار در عراق اتفاق
وجود دارد با افغانستان متفاوت است .کار در افغانستان با
وجود اینکه مشکالتی وجود داشت از بازار عراق آسانتر
بود .پیمانــکاران با چارچوبهای قابــل پیشبینیتری
میتوانســتند در افغانســتان فعالیــت کنند امــا بازار
کوچکتری بود .فعال بازار افغانســتان به واسطه حضور
طالبان به انسدادی رسیده که باید منتظر بود تا به وضعیت
ثبات برسد.
وی افزود :کارفرماهای پروژههای فنی و مهندسی به
علت بزرگی پروژهها ،در غالب کشــورها از جمله عراق،
دولتها هســتند .این موضوع بیش از آنکه تهدید باشد

فرصت اســت .تهدید از ایــن جهت که وقتــی دولتها
کارفرما هســتند از قدرت بیشــتری برخوردارند که این
قدرت سیاسی میتواند پیمانکاران را تحت فشار بگذارد.
ولی مزیت آن این اســت کــه دولتها هــم میتوانند از
پیمانکاران خود دفاع کنند .بــرای مثال به علت حمایت
دولتها نمیتوانند پول پیمانــکاران آمریکایی یا کرهای
که در عراق کار میکنند را ندهند اما جالب این اســت که
پول پیمانکاران ایرانی را پرداخت نمیکنند.
صالحی جاوید همچنین خاطرنشان ساخت :پیمانکار
منتظر میماند تا پول پروژهها را بگیرد اما حتی نمیداند
چرا پرداخت نمیشــود درحالی که کارفرما هم احساس
میکنند که حقوق شــرکتها را قبال با بزرگتر او تسویه
کرده است .با تعریف درست از رابطه بین بخش خصوصی
و دولت ،این دو میتوانند باهم توافق کنند که دولت این
هزینه را جبران کنند.

