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اخبار
از سوی سازمان دامپزشکی

استفاده از تریاک در صنعت
مرغداری تکذیب شد

سازمان دامپزشکی کشور طی اعالمیه ای
استفاده از تریاک در پرورش طیور گوشتی با هدف
وزنگیری را تکذیب کرد.
به گزارش مهر ،باتوجه به بازنشر خبری از قول
رئیس پیشین سازمان دامپزشکی کشور (علیرضا
رفیعیپور) مبنی بر استفاده از تریاک در صنعت
پرورش طیور گوشتی با هدف وزنگیری ،به
استحضار هموطنان عزیز میرساند پرورش طیور
گوشتی در کشور مبتنی بر اصول علمی در کنترل
بیماریها ،استفاده از جوجه یک روزه استاندارد
اصالح نژاد شده ،بهره گیری از جیره غذایی
مناسب و اصالح ساختار واحدهای پرورشی بوده
و لذا استفاده از راههای غیر معقول و غیر علمی
در فرآیند پرورشی تحت هیچ شرایطی توجیهی
نداشته و قطعا ً صنعت تولید گوشت مرغ از این
موارد مبراست .لذا با تاکید مجدد بر این نکته
که تولید گوشت مرغ در کشور از مزرعه تا سفره
تحت نظارت بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور
میباشد؛ تاکید میگردد هموطنان عزیز با اطمینان
خاطر میتوانند نسبت به مصرف گوشت مرغ
اقدام و نگرانی در این ارتباط نداشته باشند.
الزم به ذکر است سامانه ارتباطی  ۱۵۱۲در
سرتاسر کشور آماده پاسخگویی به سواالت
هموطنان در حوزه وظایف و مسئولیتهای
دامپزشکی کشور است.

نظام یارانهای نقدی کشور نیاز به
بازسازی دارد
یک اقتصاددان و پژوهشگر درباره واکاوی طرح
افزایش یارانه نقدی معتقد است که نظام یارانه
کشور نیاز به بازسازی دارد و میتوان با جایگزینی
منابع ،در این زمینه اقدام کرد.
به گزارش ایرنا ،طرح هدفمندسازی یارانه از آذر
 ۱۳۸۷با مبلغ ماهانه  ۴۵هزار تومان در کشورمان
کلید خورد و تاکنون یکصد و بیست و هفت مرحله
یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شده
است.
با این حال ،طرح افزایش مبلغ یارانههای نقدی
این روزها همزمان با فعالیت دولت سیزدهم مطرح
شده و دارای موافق و مخالفانی است.
در این رابطه« ،علی سرزعیم» استادیار دانشگاه
عالمه طباطبایی و معاون امور اقتصادی سابق
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :برای طرح
افزایش یارانه نقدی باید بررسی شود که آیا دولت
منابع جدیدی را برای افزایش یارانه اختصاص داده
است؟ و آیا تحریمها لغو شده است؟ ضمن اینکه
به نظر نمیآید این موارد اتفاق افتاده باشد.
وی ادامه داد :دولت میتواند با کنترل راههای
فرار مالیاتی ،حذف یارانه دهکهای باال جامعه و
واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی از جمله آب،
برق ،گاز و بنزین ،منابع افزایش یارانه نقدی را
فراهم سازد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه
نابرابری ثروت در ایران شدید است ،تاکید کرد:
باز توزیع ،هزینههای سنگینی دارد که اگر مدیریت
نشود منجر به کاهش قدرت خرید میشود .طرح
افزایش یارانه نقدی مسیر دشواری است که باید
برنامه جامع آن توسط کارشناسان اقتصادی و
فعاالن در این عرصه ارائه و سپس مورد بررسی
قرار گیرد.
سرزعیم با تاکید بر اینکه افزایش یارانه نقدی
باعث تورم نمیشود ،ادامه داد :یارانه یا سوبسید
شکلی از کمک مالی برای یک کاال یا خدمتی که
به مردم داده میشود ،است به عنوان مثال دولت
بنزین ارزان قیمت را در اختیار مردم قرار داده بود
که اکنون میخواهد این یارانه را ندهد و به جای آن
مبلغ یارانه نقدی را افزایش دهد .خدمات یارانهای
دولت بر روی حاملهای انرژی زیاد بوده است و
با اصالح این روند میتواند به افزایش یارانه نقدی
بپردازد .با افزایش مبلغ یارانه نقدی ،قدرت خرید
مردم باال میرود و به نفع دهک پایین جامعه
است.
وی با اشاره به اینکه اکنون بیش از  ۱۰سال است
که از پرداخت یارانه نقدی در کشور میگذرد،
گفت :اصالح یارانهها ،افزایش یارانه محرومان و
نیازمندان و قطع یارانه ثروتمندان یکی از راهکارها
در این عرصه است.
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بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان افزایش نرخ سود

سرانه مصرف کره به نیم کیلو رسید

زمزمه افزایش نرخ سود؛ آیا تورم کنترل خواهد شد؟
به گزارش فرارو ،درحالی که این روزها تورم به
نقطه جوش خود رسیده است و رکورد جدیدی را از
برجای گذاشته ،راهکارهای متفاومتی برای مهار آن
گفته میشود ،در این راستا افزایش نرخ بهره یا همان
سود بانکی ،مناقشه برانگیرترین آنهاست ،از یک
سو برخی معتقدند ،تنها راه کم دردسر کنترل تورم،
افزایش نرخ بهره است ،اما در مقابل برخی دیگر به
شدت مخالف این موضوع هستند.
عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و
سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نظر میرسد
دولت جدید قصدی برای افزایش نرخ سود بانکی
ندارد ،گفت :به طور سنتی معموال ً دولتها برای
کنترل تورم نرخ سود بانکی را افزایش میدهند؛ این
درحالی است که این سیاست امروز دیگر جوابگو
نیست و تنها در کوتاه مدت ممکن است بتواند
کارکرد داشته باشد ،اما در بلندمدت این سیاست
کارایی ندارد.
وی افزود :از سوییهمین نرخ سودی که بانکها
باید به مشتریان خود بپردازند نوعی خلق نقدینگی
است که باعث افزایش تورم خواهد شد و این موضوع
هزینه بسیار زیادی را روی دست بانکها میگذارد،
بنابراین به اعتقاد بنده این سیاست به نظر نمیرسد
که اجرایی شود و بانک مرکزی نیز اعالم کرده در
حال حاضر لزومی برای افزایش نرخ بهره نمیبیند.
آرگون با اشاره به اینکه افزایش نرخ سود بانکی
رکود تورمی را تشدید خواهد کرد ،اظهار کرد :در
چنین شرایطی هزینه تامین مالی بنگاههای اقتصادی
افزایش خواهد یافت و آنها با مشکل تامین نقدینگی
و سرمایه در گردش روبرو خواهند شد و سطح تولید
کشور با کاهش همراه شده و رکود تورمی که در
اقتصاد کشور چند سال وجود دارد ،تشدید میشود.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی با تاکید بر
اینکه تا زمانی که رونق اقتصادی وجود نداشته باشد،
کنترل تورم امکانپذیر نیست ،اضافه کرد :از طریق
رونق تولید و تامین سرمایه در گردش بنگاه اقتصادی
است که میتوان نرخ تورم و نقدینگی را به صورت
پایدار کنترل کرد ،این درحالی است که افزایش نرخ
سود بانکی در تضاد آشکار با چنین هدفی است.
زمزمه افزایش نرخ سود؛ آیا تورم کنترل خواهد
شد؟نرخ سود باید افزایش یابد
اما کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی با
اشاره به اینکه بر اساس آخرین آمار رسمی تورم
تا پایان فصل تابستان نزدیک به  ۴۶درصد رسیده
است ،گفت :با توجه کسری شدید بودجه دولت
در یک سال و نیم گذشته ،دولت برای جبران این
موضوع روی به چاپ پول و استقراض از بانک
مرکزی آورد که نتیجه چنین عملی نیز افزایش تورم
در این مدت بوده است.
وی با بیان اینکه راهکارهای مختلفی برای کنترل
تورم وجود دارد ،اظهار داشت:اولین راهکار در این
زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی به شمار میرود ،اما
به دلیل اینکه اقتصاد ایران در رکود تورمی قرار دارد
و تورم افسار گسیخته هزینه تولید را باال برده در
حال حاضر نمیتوان مالیات را افزایش داد و یا اینکه

مردم از خوراک خود نیز میگذرند

ندری با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران از لحاظ ساختاری با مشکالت بسیار زیادی روبهرو است ،خاطرنشان کرد :به دلیل ساختار معیوب ،تورم مزمن در اقتصاد
ایران ریشه دوانده و برای برطرف کردن این موضوع ،باید جراحیهای عمیقی در اقتصاد ایران صورت گیرد ،بنابراین صرف اینکه تحریمها برداشته شود نیز
برای کنترل تورم کافی نیست ،بلکه باید ساختار ناکارآمد بانکها تغییر کند ،صندوقهای بازنشستگی اصالح شوند ،فضای کسب و کار تسهیل شود ،نظام
اداری از این حالت فشل خارج شود و فساد و رانتی که در اقتصاد ایران نیز وجود دارد ،از بین رود و مدیریت ناکارآمدی اقتصادی نیز اصالح شود ،اینها
بخشی از اقداماتی است که باید انجام شود ،تا بر اساس آنها بتوان بعد از آن انتظار داشت ،اقتصاد ایران بتواند در مسیر درستی گام بردارد.

ندری :به دلیل
ساختارمعیوب،
تورم مزمن در
اقتصاد ایران
ریشه دوانده
و برای برطرف
کردن این
موضوع ،باید
یهای
جراح 
عمیقی در
اقتصاد ایران
صورت گیرد
پایه مالیاتی جدیدی را اضافه کرد ،بنابراین این راهکار
در حال حاضر برای جبران کسری بودجه جوابگو
نخواهد بود.
ندری با اشاره به این مسئله که مردم عادی
رغبتی برای خرید اوراق ندارند افزود :راهکار دوم
انتشار اوراق قرضه یا همان بدهی توسط دولت
است ،در این راستا دولت حسن روحانی در یک
سال و نیم گذشته ،با استفاده از انتشار اوراق
کسری بودجه خود را تامین کرد ،اما در حال
حاضر به دلیل تورم  ۴۵درصدی ،مردم عادی
رغبتی برای خرید این اوراق ندارند ،بنابراین دولت
باید به صورت تکلیفی بانکها و نهادهای مالی و
شرکتهای سرمایهگذاری را ملزم به خرید اوراق
کند ،که باز هم این موضوع میتواند تنها بخشی
از کسری بودجه را جبران کند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد :استقراض از
بانک مرکزی به عنوان آخرین راهکاری است که در
دولتهای مختلف برای جبران کسری بودجه به کار
میرود ،چاپ پول با افزایش نقدینگی و تورم همراه
است ،اما معموال دولتهای مختلف از آن استفاده

مصرف گاز رشد  ۲.۵درصدی را تجربه کرده است

میکنند ،در صورتیکه این مسئله تبعات جبران
ناپذیری در اقتصاد کشور بر جای میگذارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در
حال حاضر افزایش نرخ سود بانکی تنها راهکاری
است که میتواند برای کنترل تورم مورد استفاده
قرار گیرد ،ادامه داد :در حال حاضر به دلیل اینکه
نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران منفی است ،سپرده
گذاری در بانکها جذابیت ندارد ،اما با افزایش نرخ
بهره میتوان نقدینگی موجود در جامعه را حبس
کرد برای مدتی و از این طریق تورم را کنترل کرد.
ندری با اشاره به این مسئله که برخی از کارشناسان
معتقدند که با افزایش نرخ بهره هزینه تولید در
کشور باال میرود تصریح کرد :برخی از کارشناسان
اقتصادی همواره مخالف افزایش نرخ بهره در اقتصاد
هستند ،به اعتقاد آنها با افزایش نرخ بهره هزینه
تولید در کشور باال میرود و به تبع آن رکود تشدید
میشود ،این در حالی است که برای ایجاد رونق
اقتصادی نیز باید استقراض از بانک مرکزی انجام
شود ،بنابراین در دوگانه کنترل تورم و ایجاد رکود و یا
رونق اقتصادی از طریق چاپ پول و افزایش تورم ،به

اعتقاد بنده کنترل تورم اولویت دارد ،زیرا در صورتی
که رونق اقتصادی نیز ایجاد شود ،از طریق افزایش
نقدینگی و رشد پایه پولی خواهد بود که این موضوع
به هیچ عنوان منطقی نیست.
وی در ادامه صحبتهایش با تاکید بر اینکه
اقتصاد ایران از لحاظ ساختاری با مشکالت بسیار
زیادی روبرو است ،خاطر نشان کرد :به دلیل
ساختار معیوب ،تورم مزمن در اقتصاد ایران ریشه
دوانده و برای برطرف کردن این موضوع ،باید
جراحیهای عمیقی در اقتصاد ایران صورت گیرد،
بنابراین صرف اینکه تحریمها برداشته شود نیز برای
کنترل تورم کافی نیست ،بلکه باید ساختار ناکارآمد
بانکها تغییر کند ،صندوقهای بازنشستگی اصالح
شوند ،فضای کسب و کار تسهیل شود ،نظام اداری
از این حالت فشل خارج شود و فساد و رانتی که در
اقتصاد ایران نیز وجود دارد ،از بین رود و مدیریت
ناکارآمدی اقتصادی نیز اصالح شود ،اینها بخشی از
اقداماتی است که باید انجام شود ،تا بر اساس آنها
بتوان بعد از آن انتظار داشت ،اقتصاد ایران بتواند در
مسیر درستی گام بردارد.

زنگ خطر قطع گاز در زمستان

اگرچه ایرانیها در  ۶ماهه اول امسال حدود یک درصد گاز کمتری
نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف کرده اند ،اما آمارها
نشان میدهد با شروع پاییز و خنک شدن نسبی هوا ،مصرف گاز
رشد  ۲.۵درصدی را تجربه کرده است.
به گزارش ایرنا ،ایرانیها در مصرف انرژی یکی از بدمصرفترین
ملتهای جهان هستند .تا آنجا که بر اساس آمار اعالم شده از
سوی آژانس بینالمللی انرژی ،ایران رتبه نخست را در پرداخت
یارانه انرژی جهان به خود اختصاص داده است.
ایران در سال گذشته حدود پنج میلیارد دالر یارانه در بخش نفت،
 ۱۲.۵میلیارد دالر در بخش برق و  ۱۲.۲میلیارد دالر در بخش گاز
پرداخت کرده است که در مجموع  ۲۹.۵میلیارد دالر یارانه به انرژی
اختصاص داده است.
این در شرایطی است که مجموع یارانه پرداخت شده انرژی در
جهان عددی حدود  ۱۸۱میلیارد دالر بوده است .بنابراین ایران در
سال گذشته  ۱۶.۲درصد از کل یارانه پرداخت شده به حاملهای
انرژی را به خود اختصاص داده است.
مجموع یارانه پرداخت شده به بخش گاز در سال  ۲۰۲۰حدود ۳۵
میلیارد الر بوده که ایران با پرداخت  ۱۲.۲میلیارد دالر یارانه در این

بخش سهمی حدود  ۳۵درصدی را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که ایران اگرچه دومین کشور دارنده ذخایر
گاز جهان است و ظرفیت تولید گاز آن نیز بیش از یک میلیارد متر
مکعب در روز است ،اما برای تامین سوخت زمستانی نیروگاهها با
مشکل رو به رو است.
وزیر نفت نیز پیش از این با بیان اینکه درسال گذشته حدود ۱۶۰
میلیون متر مکعب در بعضی از روزهای فصل سرد بخصوص در
استانهای شمال و شمال شرق کشور کسری گاز داشتیم ،گفت:
امسال پیشبینی میکنیم که با روند رشد مصرف در کشور که بین
 ۸تا  ۱۰درصد است ،در فصل سرد تا  ۲۰۰میلیون متر مکعب در روز
کسری گاز داشته باشیم ،به همین خاطر جلسات تامین سوخت
زمستانی را شروع کردیم.
با این حال کمبود گاز در زمستان بسیار جدی است .در سالهای
گذشته نیز اگرچه دیگر قطعی گاز بخش خانگی بهویژه در
استانهای شمالی اتفاق نیفتاد ،اما نیروگاهها با کاهش گاز رسانی
در زمستان دست به گریبان بودند.
این موضوع در کنار پایینبودن بازده نیروگاههای کشور ،زنگ
خطری برای قطعی برق در زمستان است.
آمارها نشان میدهد در زمستان سال گذشته در برخی روزها ،گاز
تحویلی به نیروگاهها به زیر  ۷۰میلیون مترمکعب در روز رسید .این
در حالی است که اگر نیروگاههای کشور بخواهند با همه ظرفیت
خود کار کنند سوختی معادل  ۱۹۰میلیون متر مکعب گاز در روز
نیاز دارند.
بنابراین بقیه سوخت مورد نیاز نیروگاهها در زمستان به وسیله
سوخت مایع تامین شده است.
امسال اگرچه در  ۶ماهه اول سال آنگونه که مدیر دیسپچینگ
شرکت ملی گاز ایران اعالم کرده ،مصرف گاز در مقایسه با مدت

مشابه سال قبل حدود یک درصد کاهش داشته اما با اولین نسیم
پاییزی و خنکشدن نسبی هوا در اغلب نقاط کشور ،مصرف گاز
نیز افزایشی شده است.
آمارهای شرکت ملی گاز ایران نشان میدهد که در روز  ۱۳مهر
امسال ،مصرف گاز به  ۵۸۱میلیون متر مکعب در روز رسیده است.
این در حالی است که سال گذشته در همین روز ،ایرانی ها ۵۶۷
میلیون متر مکعب گاز مصرف کردهاند.
ادامه روند افزایشی مصرف گاز در کشور ،عالوه بر آنکه میتواند
سوخترسانی به نیروگاهها را با مشکل رو به رو کرده و پایداری
شبکه برق را به خطر بیاندازد ،در ادامه ممکن است به قطع گاز
برخی از مناطق کشور در روزهای سرد سال بیانجامد.

بر اساس این گزارش ،براساس تراز سال  ،۹۷مصرف فعلی انرژی
کشور معادل  ۶.۳میلیون بشکه نفت در روز است که چنانچه
برنامههای بهینهسازی انجام شود ،قابلیت صرفهجویی  ۵۰درصدی
مصرف انرژی وجود خواهد داشت.
در طول دهههای اخیر عرضه انرژی اولیه کشور بطور متوسط
ساالنه سه درصد رشد داشته و با توجه به رشد تولید ناخالص
داخلی موجب روند افزایشی شدت مصرف انرژی اولیه شده است.
در حالی که شدت مصرف انرژی جهان در طول دهههای گذشته
روند کاهشی داشته است.
شدت عرضه انرژی در ایران بیش از سه برابر متوسط جهانی است
و ایران از نظر میزان عرضه انرژی نزدیک به کشور آلمان است اما
شدت انرژی ایران  ۶برابر آلمان است.
این در شرایطی است که میزان تولید ناخالص آلمان با توجه به
شاخص برابری قدرت خرید بیش از سه برابر و بدون در نظر گرفتن
این شاخص  ۶برابر ایران است و این اعداد نشان میدهد مصرف
انرژی در ایران در خدمت بخش غیر مولد است.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع فرآوردههای
لبنی اظهار کرد :ناتوانی مردم در خرید ،سرانه
مصرف لبنیات را در کشور کاهش داده است
از اینرو بخشی از شیر تولیدی در کشور به
کارخانههای تولید شیر خشک رفته و تبدیل به
شیرخشک و خامه میشود.
به گزارش ایلنا ،محمد فربد در مورد واردات
محصوالت لبنی ،گفت :در حال حاضر چیزی
تحت عنوان واردات محصوالت لبنی نداریم و
نیاز کشور در این زمینه در داخل تولید و تامین
میشود .وی با بیان اینکه حدود  10درصد تولیدات
لبنی بر پایه شیر صادر میشود ،گفت :اگر سالیانه
 8میلیون تن شیر در کشور تولید شود حدود 800
هزار تن از آن تبدیل به محصوالت متنوع صادراتی
از جمله شیر ،پنیر ،ماست ،دوغ ،خامه ،کفیر،
کره ،بستنی ،شیرخشک صنعتی و پودر آب پنیر
میشود که حدود  100هزار تن آن پنیر است .این
فعال اقتصادی ،در ادامه با اشاره به انواع پنیرهای
تولیدی در کشور ،گفت :بیشترین پنیر مصرفی
در ایران پنیر سفید است .انواع پنیرهای تولیدی
عبارتند از پنیر خامهای ،لبنه ،آب نمکی ،لیقوان
و پنیر پیتزا.
فربد با اشاره به توقف واردات کره ،گفت :اگر
وارداتی صورت بگیرد آنقدر ناچیز است که میتوان
ب هراحتی از آن گذشت .هم اکنون کره ،از منابع
داخلی تامین میشود و واردات آن ضرورتی ندارد.
هزینه تولید کره داخلی نزدیک به  3هزار دالر
در تن است اما واردات کره ،در حدود  5هزار و
 200دالر در گمرک ایران تمام میشود بنابراین
واردات کره توجیه اقتصادی ندارد .به گفته فربد،
سرانه مصرف کره برای هر فرد در سال حدود
نیم کیلو است .عضو هیئت مدیره انجمن صنایع
فرآوردههای لبنی ،گفت :ناتوانی مردم در خرید،
سرانه مصرف لبنیات را در کشور کاهش داده
است از اینرو بخشی از شیر تولیدی در کشور
به کارخانههای تولید شیر خشک رفته و تبدیل به
شیرخشک و خامه شده که بخشی از این خامه به
کره تبدیل میشود .فربد با اشاره به حاشیه سود
این صنعت در  3ماه نخست سال جاری ،گفت:
حاشیه سود صنعت لبنیات در سه ماه نخست
سال جاری در بورس اوراق بهادار یک درصد
بوده است این در حالیست که سود قانونی مورد
انتظار این صنعت حداقل  14درصد بود .بنابراین
امکان دستیابی به سود قانونی هم مقدور نیست.
وی درباره  2دلیل کاهش سود در صنعت لبنی
کشور گفت :نخست ،صنعتگران زیادی به این
حرفه ورود کردند از اینرو فعاالن برای کسب سهم
بازار در رقابتاند دلیل دوم هم به ناتوانی مردم
در خرید لبنیات باز میگردد .این واقعیت جامعه
است و من قصد ارائه گزارش غلط و سیاه نمایی را
ندارم .فربد در پایان خاطرنشان کرد :همواره این
دیدگاه ارائه میشد که آسیبپذیری در صنعت غذا
کم است اما هم اکنون به جایی رسیدیم که این
صنعت نیز آسیبپذیر شده است .اگر در گذشته
مردم از کفش و لباس و سفر خود میگذشتند االن
از خوراک خود میگذرند .این دیدگاه من بهعنوان
یک فعال اقتصادی نیست بلکه گزارش ارائه شده از
سوی مرکز آمار است .ما صنعتگران باید امیدوار
باشیم که اقتصاد کشور سروسامان پیدا کند و توان
مردم برای خرید افزایش بیابد.

میزبانی صرافی سینا از مشتریان در
دفتر جدید
به منظور تسهیل در خدماترسانی و ایجاد
فضایی مطلوبتر و با کیفیتتر ،صرافی بانک سینا
به محل جدید انتقال یافت.
به جهت ایجاد فضای خدمت رسانی مطلوبتر
به مشتریان گرامی ،صرافی این بانک به محل
جدید به نشانی :تهران ،خیابان فاطمی غربی،
بعد از خیابان کارگر ،بین خیابانهای سیندخت و
اعتمادزاده ،پالک  311انتقال یافت.
فعاالن محترم عرصه اقتصادی کشور میتوانند
جهت انجام مبادالت ارزی و بینالمللی در
کوتاهترین زمان در قالب سیاستهای بانک مرکزی
از خدمات صرافی بانک سینا بهرهمند شوند.
متقاضیان خدمات صرافی بانک سینا میتوانند
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن
 66564236تماس حاصل کنند.

آیا مسیر بازگشت ایران به بازار صعبالعبورتر شد؟

تالش نفت برای  ۱۰۰دالری شدن

کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد :ما بابت عدم صادرات رقم  2.8میلیون
بشکهای سالهای گذشته متضرر افزایش قیمت امروز هستیم ،اما در عین حال
نفت صادر نشده در چاهها باقی مانده و آماده تولید و صادرات است،
به گزارش ایلنا ،براساس تصمیم ِ روز دوشنبه ۱۲ ،مهرماه ِ وزیران نفت و انرژی
اوپکپالس تولید نفت کشورهای عضو این ائتالف  ۴۰۰هزار بشکه افزایش
مییابد.
اوپک و متحدانش در نوزدهمین نشست خود در ماه ژوئیه توافق کرده بودند
که هر ماه تولیدشان را در مجموع  ۴۰۰هزار بشکه در روز افزایش دهند تا به
محدودیت عرضه  ۵میلیون و  ۸۰۰هزار بشکه در روز پایان دهند.
این توافق جدید برای افزایش تولید و بازگشت به رقم قبلی تولید در اوپک در
حالی است که قیمت نفت مرز  80دالر را رد کرده و طبق برخی پیشبینیها به
 100دالر نزدیک میشود.
محمدعلی خطیبی درباره متضرر شدن ایران بابت غیبت در بازار نفت با توجه
به روند رو به رشد قیمت و تصمیم برای افزایش مجدد تولید از سوی اوپکپالس
به دلیل رشد تقاضا اظهار داشت :تصمیم کلی اوپکپالس در اجالسهای
گذشته این بوده که کاهش تولید را به تدریج به صفر برسانند و به حالت عادی
برگردند ،یعنی با توجه به از سرگیری مجدد فعالیتهای اقتصادی تولید نفت
نیز به حالت عادی برمیگردد ،اما بنا بر این است که یکباره نسبت به افزایش
تولید اقدام نکنند و ماه به ماه بازار را ارزیابی کرده و نیازسنجی میکنند که آیا
بازار کشش دارد یا خیر ،سپس طبق توافق ماهانه؛  400هزار بشکه افزایش تولید

اعمال میکنند ،مشروط به اینکه بازار اجازه بدهد.
وی با بیان اینکه در فصل سرما تقاضا برای سوخت حرارتی رشد پیدا میکند
و طبیعتا مصرف گاز هم افزایش پیدا میکند ،افزود :مسئله بحران سوخت
امروز در اروپا هم به مباحث مقطعی و هم به مشکالت بنیادین برمیگردد ،مثال
مشکل سوخت انگلستان مربوط به موضوع لجستیک است ،ضمن اینکه کالن
مسئله هم به عدم سرمایهگذاری طی سالهای گذشته برمیگردد.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه ما بابت عدم صادرات رقم  2.8میلیون
بشکهای سالهای گذشته متضرر افزایش قیمت امروز هستیم ،گفت :اما در
عین حال نفت صادر نشده در چاهها باقی مانده و آماده تولید و صادرات است،
ضمن اینکه توفیق اجباری داشتیم که وابستگیمان را به درآمدهای نفتی کم
کردیم و رویکردمان به درآمد غیرنفتی افزایش پیدا کرد ،اگر به همان میزان قبلی
صادرات داشتیم تا به این حد به صادرات غیرنفتی و تولید داخل توجه نمیکردیم
و تهدیدها به فرصت تبدیل نمیشد.
وی درباره بازگشت نفت ایران با توجه به افزایش مجدد عرضه از سوی
تولیدکنندگان خاطرنشان کرد :اعضای اوپکپالس قول دادهاند که با لغو تحریمها
ظرفیت ایران را در نظر میگیرند و به بازگشت ما کمک میکنند ،بنابراین بر
اساس قول داده شده بازگشت ایران با سختی همراه نیست و طبق روال عادی
انجام میشود .اکنون فضای پاالیشی عوض شده قبال هر پاالیشگاهی بر اساس
مصرف نفت خاصی تعریف میشد که امکان تغییر مشکل بود ،اما در حال
حاضر مصرفکنندگان نفتخام را از کشورهای مختلف وارد میکنند تا امنیت

انرژی خود را باال ببرند ،یعنی نفت را به صورت ترکیبی از انواع مختلف به عنوان
خوراک مصرف میکنند.
وی درباره بازگشت مشتریان در صورت لغو تحریمهای ایران یادآور شد :در
زمان لغو تحریم قبلی هم مشتریان ما بازگشتند و مشکلی برای پاالیشگاهها پیش
نیامد و ایران هم به جایگاه خود برگشت ،قطعا مشتریان تمایل دارند که مجددا
از ما نفت بخرند و .ضمن اینکه تجارت با ایران در واقع یک بازی برد-برد است
زیرا در قبال نفت صادرتی؛ ما هم از این کشورها کاال میخریم ،تعلل امروز هم
بخاطر نگرانی از جریمه است
اما بهروز نامداری معتقد است :در این دو سال اخیر به حدی برای انرژی سبز
تبلیغات شده که منجر به کاهش سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای شده و از
سوی دیگر فاصله تقاضا بسیاری از تاسیسات را از مدار خارج کرده بود ،بنابراین
قیمت کنونی بازتاب این دو سال گذشته است.
وی درباره بازگشت ایران به بازار گفت :ابتدا باید ببینیم چارچوب تحریمها به
چه شکل خواهد شد ،آیا اجازه بازگشت به بازار به ما داده میشود یا خیر؟ اگر
فرض کنیم مذاکرات به نتیجه برسد و بتوانیم به بازار برگردیم مهم این است که
چقدر توان تولید داریم ،بسیاری از تاسیسات نفتی ما طی دو سال اخیر تحلیل
رفته و استهالک پیدا کردهاند بنابراین ما با یک هندوانه دربسته مواجهیم که
میتواند ارزیابی نزدیکترین مسئوالن را هم با چالش روبرو کند.
به اعتقاد این کارشناس حوزه انرژی؛ ما جدا از تبعات سیاسی تحریم ،به لحاظ
فنی هم مشکل داریم ،در کل ارزیابی بنده این است که ما در هیچ از سازمانهای

اوپک و اوپکپالس جایگاه قابل اشارهای نداریم اما در عین حال تعهدی هم
نداریم که سقف توافق کاهش تولید را رعایت کنیم ،بنابراین به محض اینکه
محدودیتها برداشته شود بالفاصله با حداکثر ظرفیت وارد بازار میشویم.

