رایزنی ونزوئال با برخی کشورهای عضو اوپک
وزیر امور خارجه ونزوئال بهمنظور گس�ترش مش�ارکتهای راهب�ردی و مقابله با افت جهانی قیمت
نفت سفر خود را به برخی کشورهای عضو «اوپک» آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس «دلسی رودریگز» وزیر امور خارجه ونزوئال و «شیخ عبداهلل بن زاید آل
نهیان» همتای وی در امارات متحده عربی در طول نشستی با یکدیگر در ابوظبی (پایتخت امارات)
روابط دوجانبه بین این دو کشور را مورد بررسی قرار دادند.
رودریگ�ز پی�ش از امارات متحده عربی به قزاقس�تان نیز س�فر کرده بود؛ او به کویت و عربس�تان
سعودی نیز خواهد رفت.

ایستگــــــاه

افزایش تولید نفت آمریکا
در روزهای بحرانی قیمت

تولید نفت آمریکا در هفته گذشته به  9/13میلیون بشکه در روز
رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل یک میلیون بشکه
در روز افزایش داش��ته اس��ت« .بلومبرگ» در این باره گزارش
داده که اگر تردیدی هم درباره اس��تراتژی اوپک وجود داشت،
ثروتمندترین اعضای س��ازمان در حال زدودن این ابهام هستند.
نمایندگان عربس��تان ،امارات و کویت طی شش هفته اخیر دهها
بار تاکید کردهاند که اوپک به هیچ قیمت��ی تولید خود را کاهش
نخواهد داد .این کشورها تالش دارند با پایینآوردن قیمت نفت،
تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا را از بازار خارج سازند.
قیم��ت نفت پارس��ال  48درص��د و از زم��ان تاکی��د اوپک بر
عدمکاهش تولید در ماه نوامبر تاکن��ون  34درصد کاهش یافته
اس��ت .این تصمیم اوپک هرچند درآمدهای اعضا را در س��ال
 2015کاهش میدهد ،اما هدف از آن حفظ سهم آنها از بازار در
سالهای آینده است .جیمی وبستر ،تحلیلگر بازار نفت در این
باره گفت« :هرچه قیمتها با س��رعت بیشتری پایین بیاید ،شما
واکنش فوریت��ری از تولیدکنندگان آمریکایی ش��اهد خواهید
بود ».مجم��وع تولید نفت خام آمریکا در هفته گذش��ته به 9/13
میلیون بشکه در روز رسید که حدود یک میلیون بشکه نسبت به
یک سال قبل و  49هزار بشکه نس��بت به زمان نشست اوپک در
ماه نوامبر افزایش داشت .تولید نفت به روش شیل ،میزان تولید
آمریکا را طی پنج س��ال گذش��ته  66درصد افزایش داده است.
میزان صادرات نفت آمریکا که همچنان براساس قوانین داخلی
این کشور محدود است ،براساس آمارهای اداره اطالعات انرژی
آمریکا در ماه نوامبر به رقم بیس��ابقه  5/2هزار بش��که در روز
رس��ید .این چهار عضو اوپک در خاورمیانه برای تحملکردن
قیمت پایین نفت به ذخایر ارزی خود امید بس��تهاند که براساس
ب��رآورد صن��دوق بینالمللی پول ،رق��م آن ب��ه  826/4میلیارد
دالر میرس��د .نف��ت 63 ،درصد
صادرات این کش��ورها را تشکیل
میده��د .براس��اس برآوردهای
آژانس بینالملل��ی انرژی ،کاهش
قیمت نفت مجموعا  257میلیارد
دالر درآمد امسال  12عضو اوپک
را کاه��ش خواهد داد .براس��اس
پیشبین��ی موسس��ه س��یا مای،
ونزوئ�لا طی پن��ج س��ال آینده با
مشکل ناتوانی در پرداخت بدهیهایش مواجه خواهد شد.

قیمت جهانی
نفت از نقطه اوج
خود در اواسط
سال 2014
بالغ بر 55
درصد کاهش
یافته است و
کارشناسان
انرژی تصمیم
اوپک برای
حفظ سقف
تولید خود در
نشست نوامبر
این سازمان
را یک علت
مهم ادامه روند
نزولی قیمت
نفت میدانند

نمایندگان
عربستان،
امارات و کویت
طی شش هفته
اخیر دهها بار
تاکید کردهاند
که اوپک به هیچ
قیمتی تولید
خود را کاهش
نخواهد داد.
این کشورها
تالش دارند
با پایینآوردن
قیمت نفت،
تولیدکنندگان
نفت شیل در
آمریکا را از بازار
خارج سازند

دریچـــــــــــــه

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی مطرح کرد

سرمایهگذاری سه میلیارد یورویی
در صنعت پتروشیمی
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مدیرعامل شرکت گاز ایران در گفتوگو با فرهیختگان:

گاز ایران  اروپایی میشود
با اعطای کارت انرژی به خانوارها میتوان یارانهها را کنترل کرد

بازگشت نفت به کانال  ۵۰دالری

قیمت جهانی نفت در آخرین روز معامالت هفته گذشته ،نزدیک
به دو دالر افزایش یافت و هر بش��که نفت برنت دریای ش��مال
در پای��ان معامالت در برابر  ۵۰دالر و  ۱۷س��نت معامله ش��د و
امیدواریها را برای تداوم این روند در هفته جاری بیشتر کرد.
به گزارش تسنیم قیمت جهانی نفت که طی روزهای گذشته به
زیر  50دالر س��قوط کرده بود در جریان معامالت روز جمعه با
طیکردن روندی افزایشی به باالی  50دالر در هر بشکه رسید.
قیمت نفت برنت دریای ش��مال در آخرین روز معامالت هفته
گذشته با افزایش حدود دو دالری نسبت به روز قبل از آن مواجه
شد و به  50دالر و  17سنت در هر بش��که رسید .هر بشکه نفت
س��بک آمریکا نیز در پایان معامالت در برابر  48دالر و  69دالر
معامله ش��د .قیمت جهانی نف��ت طی دو روز گذش��ته و در پی
پیشبینیها برای کندش��دن سرعت رش��د تولید نفت غیرعضو
اوپ��ک در س��ال  2015رو به افزایش گذاش��ته اس��ت .آژانس
بینالمللی ان��رژی در جدیدترین گزارش خ��ود پیشبینی کرد
سرعت رش��د تولید نفت کش��ورهای غیرعضو اوپک در سال
 2015کمتر خواهد شد و قیمت نفت در نیمه دوم سال  2015احیا
خواهد شد .قیمت جهانی نفت از نقطه اوج خود در اواسط سال
 2014بالغ بر  55درصد کاهش یافته اس��ت و کارشناسان انرژی
تصمیم اوپک برای حفظ سقف تولید خود در نشست نوامبر این
سازمان را یک علت مهم ادامه روند نزولی قیمت نفت میدانند.
عربستان به همراه کویت ،امارات و قطر چهار کشوری بودند که
در برابر خواست س��ایر اعضای اوپک برای کاهش سقف تولید
این سازمان مقاومت کردند .وزیر انرژی کویت امروز اذعان کرد
انتظار سقوط قیمت نفت تا این سطح را نداشته است.

6

نفت و انرژی

w w w . F a r h e e k h t e g a n . i r

هماکنون سالیانه  2/7تا سه میلیارد یورو برای
توسعه پتروشیمیها سرمایهگذاری میشود،
اما واقعیت این است که طبق سند چشمانداز،
باید ساالنه هشت میلیارد یورو جذب کنیم.
به گزارش روابطعمومی شرکت ملی صنایع
پتروش��یمی ایران ،معاون وزیر نفت در امور
پتروشیمی با بیان این مطلب ،گفت« :یک دهه
پیش ،شرکت ملی صنایع پتروش��یمی بهعنوان عامل اصلی توسعه طرحهای
پتروشیمی مطرح بود ،اما امروز اجرای خصوصیسازی غیراصولی ،ساختار
این شرکت را بر هم زده است».
عباس شعریمقدم با بیان اینکه هر سازمانی که در طول تاریخ با موفقیت دوام
پیدا میکند ،برای کشورش یک ارزش بهش��مار میآید ،گفت« :وظیفه کنونی
این ش��رکت ،ایجاد زمینه و زیرس��اختهای الزم برای سرمایهگذاری بخش
خصوصی است و طی  ١٠سال گذشته ،س��اختار قدیمی این شرکت متحول
شده است».
وی با اش��اره به  ٥٠سالگی صنعت پتروش��یمی ،آینده این صنعت را روشن و
امیدوارکننده برشمرد و گفت« :پتروش��یمی تنها شانس صنعت کشور ماست
و باید به جای خام فروش��ی نفت ،محصوالت متنوع پتروشیمی را تولید کنیم
که هم اشتغالزاست و هم ارزش افزوده باالیی را برای کشور ایجاد میکند».

س��هیال زمانی| «اگ�ر ما به
ه�ر اتفاقی ک�ه میافتد،
بهعن�وان فرص�ت نگاه
کنیم نه تهدید ،میتوانیم از این فرصتها
استفاده کنیم و خوداتکایی را در کشور باال
ببریم ».این بخش�ی از سخنان حمیدرضا
عراقی ،مع�اون وزیر نف�ت در ام�ور گاز و
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پاسخ
به پرسشهای فرهیختگان است .تبدیل
یارانهه�ای نقدی به کارت ان�رژی ،تبدیل
مزیت نسبی به مزیت رقابتی ،رسیدن به
سهم 10درصدی در تجارت جهانی گاز و،...
ازجمله نظرات مدیرعامل شرکت ملی گاز
ایران در این گفتوگو است.
آقای مهن�دس عراقی ،به نظر ش�ما ،چرا
ما همچن�ان در تولید از دیگ�ران عقبتر
هستیم؟

باالخره هر اتفاقی که میافتد ،مجموعه
محاس��نی دارد و معایب��ی .ما متاس��فانه
عادت کردهایم که در کشورمان ،اقتصاد
متکی بر نفت داشته باشیم و این مساله،
در کل ،رش��د صنع��ت و اقتص��اد ما را
کند کرده اس��ت .اگ��ر ما به ه��ر اتفاقی
که میافتد ،بهعنوان فرص��ت نگاه کنیم
نه تهدی��د ،میتوانیم از ای��ن فرصتها
اس��تفاده کنیم و خوداتکایی را در کشور
باال ببری��م .خوداتکایی ب��ا خودکفایی
فرق میکند ،خوداتکای��ی معنایش این
است که میتوانیم در برابر هر پدیدهای،
تصمیم درست بگیریم و هر تهدیدی را به
فرصت تبدیل کنیم .بنابراین به نظر من،
اگر بتوانیم از منابع ب��زرگ گازی خود،
ارزش افزوده ایجاد کنیم یا صادرات آن
را بهعنوان یک آورده مناب��ع مالی برای
کش��ور اس��تفاده کنیم و در عی��ن حال،
تقابلی بین کش��ورهای منطقه به وجود
آوریم و اگر بتوانیم سیاس��تگذاری کل
منطقه اروپ��ا را به لحاظ ص��ادرات گاز
برعهده گیریم و جای��گاه خود را در این
زمینه بیابیم ،ه��م از نظر امنی��ت ملی و
هم از نظر اقتصادی ،میتوانیم تهدیدها
را به فرص��ت تبدی��ل کنی��م .در زمینه
س��ازندگان داخلی نیز بای��د بگویم که
سازندگان ما پارسال توانستند در ساخت
برخی تجهیزات و تاسیسات صنعتی به
خودکفایی برسند ،ولی این کافی نیست.
ما باید بتوانی��م این ت��وان را به فرصت
صادراتی تبدیل کنیم .یعنی مزیت نسبی
را به مزیت رقابتی تبدیل کنیم که بتوانیم

ورودبهتجارتجهانیگاز
عراقی در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه در برداشت از میادین مشترک 10 ،سال تاخیر
داشتیم و تحریمها نیز همچنان ادامه دارد ،آیا امکان رسیدن به سهمی بیشتر در تجارت
جهانی گاز وجود دارد،تاکید میکند« :بله ،حتما .اوال رس�یدن به  10درصد تجارت جهانی
گاز ،یک هدف اس�ت ولی هدف غایی ما نیس�ت .اگر رابطه ایران با دنیا یک رابطه منطقی
باشد ،به نظر شما ،سخت است که طی پنج سال ،ما به اتحادیه اروپا وصل شویم؟ این به
سیاس�ت خارجی ما برمیگردد .شما هر چقدر دیپلماسی انرژی داشته باشید ،ولی تعامل
جهانی نداشته باشید ،نمیتوانید سیاست خود را پیاده کنید .تعامل جهانی یک شرط است
و بعد از آن ،سیاست انرژی ،حرف میزند .ما در حال حاضر ،در حال اجرای خط ششم ،نهم
و هفتم هستیم .خط هفتم از طریق پاکستان به هند و سپس میتواند تا چین هم برود .خط
ششم ،عراق را کامل تامین میکند و خط نهم هم میتواند تا اروپا برود .اگر تعامل جهانی
هم انجام ش�ود ،ما با این زیرساختها و بسترهای آماده و نیز داشتن گاز منابع مشترک،
ب�ه آن هدف  10درصدی که البته هدف غایی ما نیس�ت ،دس�ت پی�دا میکنیم .یعنی این
هدف ،طی پنج الی شش سال قابل تحقق است .ولی وقتی شما تعامل جهانی به هر دلیل
(نمیگویم چه کسی مقصر است و چه باید کرد و انرژی هستهای و )...نداشتید ،البته اینها
سیاستهای کالن کشور است ،اما اگر تعامل جهانی داشته باشیم ،ورود به اروپا و اتحادیه
اروپا دور از دسترس نیست».

ذخیره و سپس مس��تقیما صادر کرد .این
به سازندگان بینالمللی ،تنه بزنیم.
موارد ،هرکدام باید سهم خودشان را در گاز
داشته باشند .اگر کمیسیون مجلس یا دولت
در مورد تحویل گاز به پتروشیمیها که به
تصمیم بگیرد به جای اینکه گاز بیش��تری
تصویب رسیده ،شما بهعنوان متولی این
شرکت ،چه نظری دارید؟
صادر کند ،آن را به محصوالت پتروشیمی
تبدیل و بعد صادر کند و این ،ارزش افزوده
سیاس��ت دولت هرچه باش��د ،م��ا انجام
بیش��تری برای کشور به
میدهی��م .ما بای��د توان
ارمغان میآورد ،ما این کار
تامی��ن خ��وراک گازی
را میکنیم .اینها به نوعی،
پتروش��یمیها را داشته
هدف ما مصرف کمتر،
تنظیم اقتصاد کالن کشور
باش��یم .اگ��ر تصمیم بر
اقتصادی کردن قیمتها،
اس��ت و ما فق��ط مجری
آن باش��د که بهترین راه،
باالبردن تکنولوژی و فرهنگ
مصرف و نهایتا ،ورود به
هستیم.
تبدیل گاز به محصوالت
تجارت جهانی گاز است
پتروش��یمی و بع��د،
در زمین�ه بحث پرداخت
ص��ادرات آن اس��ت ،ما
یارانهها که برعهده وزارت
گاز را به پتروش��یمیها
نفتوشرکتهایتابعهآناستومیدانیم
میدهیم .اگر دولت تصمیم بگیرد که بهتر
ک�ه در واقع ،ب�ه نوعی بودج�ه را میبلعد
است این گاز به چاههای نفت تزریق شود،
و س�رمایهگذاری در بخشه�ای مختلف
ای��ن کار را میکنیم .چ��ون همانطور که
صنع�ت نفت را کن�د میکند ،چ�ه نظری
میدانی��د ،گاز را باید ب��ه چاههای نفت یا
دارید؟
چاههای گاز تزریق کرد یا به پتروشیمیها
نظر شخصی من این اس��ت که اگر دولت
و نیروگاهها داد و سپس صادر کرد یا اینکه

مدیر امور بی نالملل شرکت گاز در گفتوگو با فرهیختگان تاکید کرد

لحظهشماری اروپا برای حضور در ایران
عزی�زاهلل رمضانی ،مدیر
ام�ور بینالملل ش�رکت
ملی گاز در گپی کوتاه به
بیان نقطه نظرات خود درباره مسایل مهم
صنعت گاز ایران پرداخت.او معتقد است
که ای�ران میتواند پس از رف�ع تحریمها
و ایجاد رابط�های منطقی ب�ا دنیا ،خیلی
سریعتر از آنچه تصور میشود ،به تجارت
جهانی ورود پیدا کند .با هم این گپوگفت
را پی میگیریم.
آقایمهندسرمضانی،باوجودتحریمهای
تمامعیاروبیسابقهروسیهبااعتنابهالحاق
ش�بهجزیره کریمه به روسیه و مداخالت
مکرر در ش�رق اوکراین ،به نظر میرس�د
دس�تکم در کوتاهمدت نمیتوان پایانی
بر آن متصور ش�د .آیا ایران نمیتوانست
از فرص�ت ن�اب پی�ش آم�ده از طری�ق
اعالم آمادگی برای تامین گاز قاره س�بز،
اروپاییها را به عبور ی�ا هرچه کمرنگتر
کردن تحریمهای وضع شده علیه تهران،
ترغیبکند؟

این حرف درس��ت اس��ت ،ولی در حال

نالمللی
حاضر،اروپابهخاطرتحریمهایبی 
ایران ،پا پیش نمیگذارد؛ آنچه مش��خص
است ،این است که نیاز به انرژی در اروپا رو
به رشد است و در این هم شکی نیست که
آنها منابع انرژی محدودی دارند .بنابراین
نیاز به ان��رژی وارداتی برای آنه��ا ،امری
حیاتی اس��ت ،ولی به هم��ان صورتی که
اکنون با روسیه بر س��ر وضع تحریمهای
جدید علیه این کش��ور ،مش��کل دارند ،با
ایران هم بحث تحریمهای سازمان ملل و
اتحادیه اروپا را دارن��د ،تحریمهای ادامه
دار و پابرجا .در حال حاضر ،اروپا بیش��تر
مترصد فرصت است تا زمینهای را فراهم
کند که به محض اینکه تحریمها برداشته
شد ،بیاید و با کشورهایی مثل ما مذاکره کند،
ولی مادامی که تحریمها برداشته نشود ،آنها
به صورت جدی اقدام به مذاکره نمیکنند.
خوب تصور نمیکنی�د که ما بای�د از این
فرصت مغتن�م ب�رای دور زدن یا کمرنگ
کردن تحریمها اس�تفاده کنی�م و از آنها
بخواهیم که ب�رای برداش�تن تحریمها و
دسترسی به گاز مورد نیاز خود ،پیشقدم

بتواند تعدادی از یارانهبگیرها را کاهش دهد
(به هر روش��ی که خود صالح میداند)،
سنگینی بار وزارت نفت کمتر میشود .در
مورد گاز ،ش��خصا اعتقادم این است که
این یارانه اگر به کارت انرژی تبدیل شود،
یعنی کارت انرژی به خانوارها داده شود
که هماکنون در قشم به صورت آزمایشی
در حال اجراست ،بسیاری از مسائل حل
میش��ود .اگر این آزمایش جواب دهد،
ش��اید کارت انرژی یکی از آن راههایی
باش��د که بتوان با آن ،یارانهه��ا را کنترل
کرد .در غیر این صورت ،کنترل آن ،کار
بسیار س��ختی اس��ت .در حال حاضر ما
عمال داری��م درآمد کش��ور را بین مردم
توزیع میکنی��م و چارهای ه��م نداریم.
به هرح��ال ما تابع سیاس��تهای دولت
هس��تیم .این مس��اله باید در سطح کالن
دولت تصمیمگیری ش��ود .ما تمام درآمد
گاز را به جز  20تومانی که ش��رکت برای
بهرهبرداری برای خود برمیدارد ،به خزانه
دولت واریز میکنیم.
به گفته کارشناس�ان انرژی و نیز بسیاری
از مسئوالن ،سهم ایران از تجارت جهانی
گاز تنها حدود  1/5درصد است .با توجه به
اینکه ما دومین ذخایر بزرگ گازی جهان را
در اختیار داریم و نیز آن که براساس سند
چشمانداز  ،1404باید سهم ما به حدود 10
درصدبرسد،اینمسالهامریمحالیابسیار
دشوار به نظر میرسد .به نظر شما ،اشکال
کار در کجاست و چرا چنین مشکلی پیش
آمده است؟

برای این مس��اله چند دلیل وجود دارد؛
یکی اینک��ه ایران به خ��ودی خود ،یک
کش��ور بزرگ اس��ت که مصرفکننده
زیادی دارد .عقل حکم میکند زمانی که
شما منبعی را در اختیار دارید که کشور
به آن نیاز دارد ،باید از آن اس��تفاده کنید.
با این تفاسیر ،باید بپرسید چرا نتوانستیم
صادرکننده خوبی باشیم؟ یکی از دالیل
این است که بعد از انقالب ،سیاست کلی
این بود که به ش��هرها ،روستاها ،مناطق
و ...گازرسانی کنند؛ چراکه گاز ،اقتصاد
را ب��ه حرک��ت وام��ی دارد .گاز؛ رفاه،
آرام��ش و ...و درنهای��ت کار میآورد.
در این کشور بزرگ ،هرچقدر گاز تولید
شد ،به مصرف رس��ید .دلیل دوم اینکه
م��ا فرهنگ درس��ت مصرف ک��ردن را
نداش��تیم و در عین حال میخواس��تیم
گاز را ارزان به مردم برس��انیم .قدر این
نعمت را ندانس��تیم چون ن��گاه و تفکر
حکومتمداران بعد از انقالب ،این بود
که باید مواظب مردم باش��یم و این یعنی
به آنها ،نف��ت و گاز مجانی بدهیم .اوایل
انقالب در بعض��ی جاها ،اص�لا کنتور
نداش��تیم و گاز مجان��ی میدادیم .پس
تفکر حاکم این بود که گاز را تولید کنیم
و با قیمت ارزان به مردم بدهیم و همین

امر باعث شد تا صرفهجویی در مصرف
انرژی بیمعنا جلوه کند .بنابراین ما هم
از نظر فرهنگی ،هم از نظ��ر تکنولوژی
و هم از نظر اقتص��ادی ،مصرف باالیی
داریم .از نظ��ر تع��داد مصرفکنندگان
نیز که رقم بسیار باالست .پس نیازی به
صادرات احس��اس نکردیم ،چون پول
آن را از نفت تامی��ن میکردیم .نفت را
صادر میکردیم ،پول میگرفتیم و خرج
میکردیم .گاز را هم به امید خدا مجانی
میدادیم .خود این مس��اله ،عامل مهمی
برای عدم صادرات گاز بوده است.
یعنی میگویید ما سیاس�تگذاری برای
آیندهونسلهایآتیخودنداشتیم؟

داشتیم ولی سهلانگاری کردیم به خاطر
نوع تفک��ر حاکمیتی که در کش��ور بود
که نباید ب��ه مردم فش��اری بیاید ،دولت
باید به آنها سوبس��ید بده��د .این تفکر
هن��وز هم حاک��م اس��ت .در اینجا باید
در س��ه مورد بحث کنیم؛ وقتی شما گاز
رایگان و ارزان در اختیار مردم گذاشتید،
تکنولوژی تکان نمیخورد .تکنولوژِی با
قیمت ارزان که تکان نمیخورد .مثال دو
بخاری با راندمانه��ای  30درصد و 90
درصد با قیمتهای  30و  70هزار تومان
بیاوری��د ،هیچکس بخاری ب��ا راندمان
باال و قیمت ب��اال را نمیخرد .چون گاز
ارزان اس��ت و ترجی��ح میده��د همان
 30تومانی را تهیه و پنج س��ال هم از آن
استفاده کند .پس قیمت روی تکنولوژی
اثر دارد .قیمت روی فرهن��گ اثر دارد.
مثال در انگلیس ،ش��ما محال است اتاق
خوابی با سیس��تم گرمایش��ی پیدا کنید.
به لح��اظ علمی ،اتاق خ��واب باید آرام
و خنک باشد که انس��ان ،خواب راحت
داش��ته باش��د .ما اتاق خوابهایمان را
گرم میکنیم ،خواب پریشان داریم و به
آنها ،خسیس میگوییم .بحث دوم اینکه
منابع ما از نفت تامین میشده و بنابراین
احتیاجی نب��وده چندان از گاز اس��تفاده
کنیم .بنابراین راهه��ای صرفهجویی در
مص��رف آن را نیز بلد نیس��تیم .و بحث
بعدی اینکه در چند سال اخیر ما با برخی
کش��ورها تعامل نداش��تیم؛ به هرحال،
اطمینان نداش��تند که بیایند از ایران گاز
ببرند یا نخواستند .مساله بعدی کشوری
به نام روسیه است که بسیار از ما قویتر
و جلوتر بوده است و س��عی میکرده ما
وارد بازار جهانی نش��ویم ت��ا خود ،تنها
بازیگر این میدان باشد.
باتوجهبهتماماینتوضیحات،اکنونبرنامه
شماچیست؟

همانطورکهقبالهمگفتم،هدفمامصرف
کمتر ،اقتصادی ک��ردن قیمتها ،باالبردن
تکنولوژی و فرهنگ مصرف و نهایتا ،ورود
به تجارت جهانی گاز است.

شده و از اتحادیه اروپا بخواهند...

اگر ما هم پیشنهاد دهیم تفاوتی نمیکند،
چون ب��ه هر ح��ال متعهد هس��تند ،جلو
نمیآیند درست مثل روس��یه .اروپاییها
از س��الهای گذش��ته در جریان هستند و
در این زمینه ،مطالعات زیادی را هم انجام
دادهاند که بتوانند گاز ایران را به اروپا منتقل
کنند .حتی پنج ،شش مسیر هم مورد مطالعه
قرار گرفته است .بنابراین در مطالعات قبلی
اروپا ،ایران بوده و در مطالعات جدیدش در
این زمینه نیز ،باز هم ایران حضور دارد ولی
االن مانع اصلی ،تحریمهاست .به محض
اینکه تحریمها برداشته ش��ود ،دو طرف
میتوانند مذاکرات خود را به صورت جدی
شروع کنند.
در مورد خ�ط لوله پاکس�تان ،همانطور
که گفتید باید تا دسامبر  ،2014عملیاتی
میش�د ک�ه نش�د؛ براس�اس اطالعات
موجود ،خطوط لوله ما نیز هنوز به سر مرز
نرسیدهاند و حدودا  8تا  9ماه زمان میبرد
تا این خط لول�ه به کنارک برس�د ،آیا این
مساله ،دستاویزی برای پاکستان نیست تا
به تعهدات خود در این راستا عمل نکند یا
شکایتیعلیهایرانمطرحکند؟

خیر .چنین کاری نمیتواند بکند چون ما
داشتیم خط لوله را اجرا میکردیم .اتفاقا این
قسمت را از مرز شروع کردیم و به سمت

کشور بازگشتیم ،ولی زمانی که دیدیم آن
طرف ،زمان بیشتری را برای احداث خط
لوله میخواه��د ،کار را متوقف کردیم ،اما
به محض اینکه قضیه جدی ش��ود ،ظرف
کمت��ر از  6ماه ،میتوانیم ای��ن خط لوله را
تکمیلکنیم.
آیا ممکن اس�ت پاکستان با همین قضیه،
مساله شکایت از خود و موضوع غرامت را
منتفی کند که اصال ایران آماده گازرسانی
نیست و...

خی��ر .چون ب��ه هرح��ال ،ش��رایط برای
گازرس��انی از آن طرف ،آماده نب��وده و ما
به نسبت آنها ،بسیار جلوتر هستیم .ما طی
این مدت 900 ،کیلومتر خط  56اینچ اجرا
کردیم .یعنی حدود  95درصد پروژه اجرا

ش��ده و فقط  5درصد آن باقی مانده است
که آن هم مربوط به آمادهس��ازی پاکستان
میشود.
با توجه به اینکه در حال حاضر ،پاکستان،
قرارداد  1/7میلی�ارد دالری با چین امضا
کرده که از طریق افغانستان گاز وارد کند یا
اینکه قصد دارد با هند قرارداد منعقد کند،
احتمال اینکه ایران را به دلیل تحریمهای
بینالمللی کنار بگذارن�د ،وجود دارد .اگر
این اتف�اق بیفتد ،ایران مب�ادرت به طرح
شکایتمیکند؟

پاکس��تان چنی��ن کاری نمیکن��د ،چون
نزدیکترین و ارزانترین مسیر برای این
کشور ،باز هم ایران اس��ت .اگر هم چنین
اتفاقیبیفتد،تنهامسکنیموقتیاست.
نقــــــطه

محمدرضا پورابراهیمی
عنوان کرد

راهکارهایی برای
عبور از اقتصاد
نفتزده

اقتصاد ایران خوش��بختانه مزیتهای زیادی در عرصههای
غیرنفتی دارد و میتواند بهراحتی با چالش کاهش قیمت نفت
مقابله کند .نایبرئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با بیان
این مطلب ،تاکید کرد« :هنوز بخش زیادی از اقتصاد ملی زیر
چتر مالیات نیامده است و میتوانیم درآمدهای مالیاتی را به
میزان قابل توجهی تا  60درصد هم افزایش دهیم ،بدون اینکه
ضریب مالیاتی افزایش یابد و قان��ون جامع مالیاتی میتواند
در این زمینه موثر باشد ».محمدرضا پورابراهیمی افزود« :اگر

پایههای مالیاتی همراه با عدالت مالیات ستانی در
کشور استقرار یابد و فرار مالیاتی به صفر برسد ،به
راحتی میتوانیم وابستگی بودجه را به درآمدهای
صادرات نفت خام کاهش دهیم و به سمت اقتصاد
مقاومتی حرکت کنیم ».او گفت« :مسیر دوم برای
عبور از اقتصاد نفت زده ،توسعه س��هم بخش خصوصی در
ایجاد ثروت ملی اس��ت که ظرفیتهای خ��ارج از نفت را
فعال میکند ».نایبرئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس

در ادامه گفت« :مسیر س��وم هم توسعه خدمات
گردش��گری اس��ت که خوش��بختانه جمهوری
اسالمی ایران از ظرفیتهای خوب گردشگری
تاریخی و گردش��گری سالمتمحور برخوردار
است و خدمات ترانزیتی هم میتواند به تقویت
این بخش منجر ش��ود ».نماین��ده مردم کرم��ان در مجلس
تصریح کرد« :مسیر چهارم نیز توسعه اقتصاد دانشبنیان است که
زیربنای اقتصاد مقاومتی را تشکیل میدهد».

