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 نرســی قربان، کارشــناس حوزه 
انرژی معتقد است توسعه صنعت گاز 
ایران گــروگان تحریم و پیوســتن به 
اف ای تی اف اســت و نمی توان تنها با 
فراهم آوردن سرمایه مشکل را حل کرد. 
به گزارش »توسعه ایرانی«، پس از 
پیروزی انقالب اسالمی، تامین انرژی 
برق و گاز همواره یکی از مشــکالت و 
مصائب جــدی وزارت نفــت و نیرو در 
دولت های مختلف بوده و این مساله به 
ویژه در دولت دوازدهم و پس از اعمال 

تحریم ها، شدت گرفته است. 
در روزهای اخیر جــواد اوجی، وزیر 
نفت ایران نسبت به اجبار احتمالی به 
واردات گاز در نبود سرمایه گذاری کافی 

هشدار داده است. 
وزیــر نفــت گفته اســت؛ »طبق 
پیش بینی ها برای تحقق هدف تولید 
روزانه یــک میلیــارد و 400 میلیون 
مترمکعب گاز باید در سال های آینده 
80 میلیارد دالر سرمایه گذاری صورت 

گیرد.«
بر اساس هشدار اوجی در صورت نبود 
ســرمایه گذاری کافی، ایران مجبور به 
واردات گاز خواهد شد. این در حالی است 
که در چند ســال اخیر، صنایع نفت و 
گاز ایران تحت تحریــم آمریکا بوده و 
سرمایه گذاری خارجی چندانی در این 

بخش ها صورت نگرفته است. 
باید توجه داشــت که ایران دارای 
منابع عظیم گاز به صورت بالفعل است 
و هنوز نسبت به استحصال آن اقدامی 
صورت نگرفته اســت؛ نرســی قربان، 
اقتصاددان و کارشــناس ارشد حوزه 
انرژی درباره لزوم ســرمایه گذاری در 
حوزه گاز به »توســعه ایرانی« گفت: 
منابع عظیم ایران در زیر زمین قرار دارد، 
اما استخراج و بهره برداری از این منابع 
نیازمند ســرمایه گذاری و استفاده از 
تکنولوژی است. بنابراین می توان گفت 

سرمایه الزم برای استخراج و دستیابی به 
تولید روزانه یک میلیارد و 400 میلیون 
مترمکعب گاز در گــرو آنچه وزیر نفت 

مطرح کرده، است. 
وی افــزود: برای دســتیابی به این 
مهم باید یا پولی از منابع داخلی کشور 
هزینه شود و یا با شرکت های مختلف 
برای این کار قرارداد بست؛ باالخره باید 
سرمایه  گذاری شود تا منابع گازی برای 
تولید در دسترس قرار گیرد؛ البته باید در 
نظر داشت هنگامی که گاز تولید می شود 
باید پاالیش و تصفیه شود برای این کار 
نیازمند وجود پاالیشــگاه های گازی 
هستیم که انجام این مراحل به اصطالح 
بسیار سرمایه بر است. پس از پاالیش گاز 
باید نسبت به ایجاد خطوط انتقال گاز  
اقدام شود تا مراکز مختلف بتوانند از گاز 
تولیدی استفاده کنند که این مرحله نیز 

نیازمند سرمایه کالن است. 
پای تحریم در میان است

وی تصریح کرد: همان طور که وزیر 
نفت می گوید خارج کردن و پاالیش این 

گاز و همچنین انتقال آن نیازمند سرمایه 
و تکنولوژی است که البته تحریم موانعی 
بر سر راه دستیابی به هر دو ایجاد کرده 

است. 
وی تاکید کرد: باید توجه داشــت 
مشکل ایران تنها ســرمایه نیست، به 
فرض اگر ایران بتواند بــه طریقی این 
مشکل را حل کرده و به سرمایه الزم برای 
توسعه دست یابد، باز هم برای توسعه 
صنعت گاز به تکنولوژی روز دنیا نیاز دارد 
و اگر این تکنولوژی را به دلیل تحریم  در 
اختیار نداشته باشیم، نمی توانیم کار از 

پیش ببریم.  
وی تاکید کــرد: اجــرای این کار 
مستلزم حل و رفع شــدن تحریم ها و 
پذیریش FATF است و تا زمانی که این 
موارد حل نشود حتی اگر بتوانیم سرمایه 
مورد نیاز را از منابع کشور تامین کنیم؛ 
سیستم بانکی بین المللی کار را با مشکل 
مواجه خواهد ساخت و در نتیجه این 
پروژه با مشکالت جدی مواجه خواهد 
شد و مسائل تنها به اســتخراج گاز از 

منابع زیرزمینی محدود نخواهد شد. 
قربان درباره ســرمایه  مــورد نیاز 
اعالمی از ســوی وزیر نفت گفت: بنده 
راجع به مبلغ برآورد شده از سوی وزیر 
نفت نظــری ندارم زیــرا وی بر مبنای 
داده ها و اطالعات دقیق شرکت نفت به 
ذکر این مبلغ سرمایه مورد نیاز پرداخته 
است؛ در نتیجه بنده بحثی درباره مبلغ 
اعالم شــده ندارم و احتماال آنچه وزیر 
نفت اعالم کرده، صحیح است اما آنچه 
می توانیم درباره آن نظر بدهیم این است 
ایا می توان چنین امکانی را ایجاد کرد. ما 

الزمه ها را می گوییم. 
 کارشناس ارشــد حوزه انرژی بیان 
کرد: برای تولید گاز راه ســاده تری هم 
وجود دارد به این صورت که می توان از 
حضور شرکت های بزرگ نفت و گاز دنیا 
استفاده کرد تا با سرمایه گذاری در این 
بخش نفت و گاز تولید شود و بخشی از 
تولیدات بهره برداری شده را آنها بردارند 
و بخشی را در اختیار ما قرار دهند. اما این 
کاری نیست که فعال بتوانیم انجام دهیم. 

ایران جایگزین روسیه می شود؟
وی در پاســخ به این پرسش که آیا 
انجام این کار نیز مستلزم رفع تحریم ها 
و پذیرفتن  FATF است، توضیح داد: 
بله، بدون شک باید این موارد انجام شود. 
قربان در پاسخ به این پرسش که با 
توجه  نبود سرمایه گذاری در حوزه انرژی 
گاز، آیا می توان به جایگزین شدن آسان 
گاز تولیدی ایران به جای روسیه در سایر 
کشورها و به ویژه اروپا فکر کرد، گفت: 
کامال صحیح است زیرا حتی اگر تمام 
شرایط هم مهیا بود، خطوط انتقال گاز 
به اروپا یا باید از طریق ترکیه یا دریا و... 
صورت می گرفت کــه نیازمند صرف 

زمان سه تا چهار ساله است. 
وی دربــاره زمان مــورد نیاز تولید 
روزانه یــک میلیــارد و 400 میلیون 
مترمکعب گاز در صورت تامین بودجه 
80 میلیارد دالری مورد اشاره وزیر نفت 
بیان کرد: بر اســاس حــدس بنده اگر 
سرمایه مورد نیاز به صورت کامل تامین 
شود به حداقل سه سال زمان نیاز است تا 
بتوان به این میزان تولید گاز دست یافت؛ 
البته باید توجه داشت اگر مشکل تحریم 
و FATF حل شود و ورود تکنولوژی و 
پول به کشور با مشــکل مواجه نشود، 
ظرف مدت زمان 3 ســال می توان این 

کار را انجام داد. 
این اقتصاددان خطاب به دولتمردان 
توصیه کرد: تعامل با جهان را باید مدنظر 
قرار دهیم؛ توصیه بنده به تمام دولت ها 
این بوده که ســعی کنیم پول دولت را 
برای تعلیم و تربیت و بهداشــت صرف 
کنیم؛ زیــرا ســرمایه  گذاران خارجی 
تمایل دارند تــا در حوزه نفــت و گاز 
ایران ســرمایه گذاری کنند و در کنار 
آن می توان از حضور ســرمایه گذاران 
داخلی نیز اســتفاده کرد تا گاز را تولید 
کنند و ضمن دستیابی به منافع خود، 

منافع ما نیز تامین شود. 
وی در پاســخ به این پرســش که 
»بیشــتر کشــورهای دنیا به دنبال 

اســتفاده از انرژی پاک و جایگزینی 
آن با سوخت های فسیلی هستند، آیا 
در این زمینه برنامه ریزی مناسبی در 
کشــور صورت گرفته است،« اظهار 
کرد: در زمینه انرژی های تجدیدپذیر 
در ایران اقداماتی انجام شــده است و 
این گونه نیست که کاری انجام نشده 
باشد. هرچند ممکن است این موارد 
کافی نبوده باشد. گاز در حال حاضر 
جــزو پاک ترین انرژی ها نســبت به 
نفت و ذغال سنگ محسوب می شود 
بنابرایــن بهتر اســت از ایــن انرژی 
استفاده کنیم و به عنوان کشوری که 
منابع عظیم نفتــی و گازی در اختیار 
دارد اگر به سرعت به دنبال جایگزینی 
انرژی های پاک باشیم؛ ممکن است 
هیچ گاه نتوانیم از منابع طبیعی خود 
استفاده کنیم بنابراین بهتر است این 
اقــدام توأمان، همزمــان و به تدریج 

صورت گیرد. 

نرسی قربان در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

 صنعت گاز ایران گروگان تحریم و اف ای تی اف است

 نرسی قربان در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی«: به فرض 
اگر ایران بتواند به طریقی 

مشکل ۸۰ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری مورداشاره 
وزیر نفت را در صنعت گاز 

حل کرده و به سرمایه الزم 
برای توسعه دست یابد؛ باز 
هم برای توسعه این صنعت 

به تکنولوژی روز دنیا نیاز 
دارد و تحریم ها مانعی در 

این مسیر است

خبر

صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را از رشد اقتصاد دنیا 
در سال ۲0۲۲ کاهش داد و رشد 3درصدی، تورم 3۲.3درصدی 
و نرخ بیکاری ۱0.۲درصدی را برای اقتصاد ایران در این ســال 

پیش بینی کرد.
به گزارش تسنیم، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد 
رشد اقتصاد دنیا در سال جاری و سال آینده میالدی برابر با 3.6 
درصد باشــد یعنی به ترتیب 0.8 و 0.۲ درصد کمتر از آنچه در 

ژانویه تخمین زده شده بود.
صندوق بین المللی پول در روز سه شنبه پیش بینی خود از 
رشــد اقتصاد دنیا را حدود یک درصد پایین آورد و آن را نتیجه 
جنگ اوکراین اعالم کرد. این صندوق هشدار داد تورم یک خطر 

واضح  در بسیاری کشورهاست.
صندوق بین المللی پول در جدیدترین دورنمای اقتصاد دنیا 
اعالم کرد جنگ تورم را بیش از پیش باال می برد و هشــدار داد 

سخت تر شدن تحریم های غرب علیه روسیه و هدف قرار دادن 
صادرات انرژی آن، باعث کاهش بیشتر تولید جهانی می شود.

 این صنــدوق یکی دیگــر از دالیل کاهش رشــد اقتصاد 
دنیا را کند شدن روند رشــد اقتصاد در چین به خاطر تشدید 

قرنطینه های کرونا یی اعالم کرد.
در گزارش صندوق بین المللی پول آمده اســت:»افزایش 
قیمت مواد غذایی، انرژی و ســایر کاالها باعــث ناآرامی های 
اجتماعی مخصوصاً در کشــورهای آسیب پذیر درحال توسعه 

می شود«.
صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند رشد اقتصاد دنیا 
در سال جاری و سال آینده میالدی برابر با 3.6 درصد باشد یعنی 
به ترتیب 0.8 و 0.۲ درصد کمتر از آنچه در ژانویه تخمین زده شده 
بود. دلیل این پیش بینی تاثیر مستقیم جنگ بر روسیه و اوکراین 

و پیامدهای آن برای اقتصادهای دنیاست.

انتظار می رود رشد میان مدت اقتصاد دنیا تا 3.3 درصد پایین 
بیاید. این رقم در دوره بین ۲004 تا ۲0۱3 برابر با 4.۱ درصد و در 

۲0۲۱ برابر با 6.۱ درصد بود.
صنــدوق بین المللی پول تخمین می زنــد تولید ناخالص 
داخلی اوکراین 35 درصد در سال جاری میالدی کاهش یابد و 
تولید روسیه 8.5 درصد پایین بیاید. به این ترتیب اقتصاد اروپای 
در حال توسعه که این دو کشور را هم در بر می گیرد، ۲.9 درصد 

راکد می شود.
پیش بینی می شود در صورت تحریم صادرات انرژی روسیه، 
تولید ناخالص داخلی این کشور تا ۲0۲3، ۱7 درصد کاهش یابد.

این صندوق اعالم کرد جنگ روسیه در اوکراین باعث یک 
بحران بشردوستانه در شرق اروپا شده و حدود 5 میلیون اوکراینی 

را به کشورهای همسایه سرازیر کرده است.
کاهش عرضه نفت و گاز و فلزات توسط روسیه و پایین آمدن 

عرضه گندم و ذرت که در هر دو کشــور روسیه و اکراین تولید 
می شود، قیمت ها را به شــدت در اروپا، قفقاز و آسیای مرکزی، 
خاورمیانه و شمال آفریقا باال برده  و تمام خانواده های کم درآمد 

در سراسر دنیا را تحت تاثیر قرار داده است.
صندوق بین المللی پول تورم در کشــورهای توسعه یافته 
را در ســال جاری میالدی 5.7 درصد و در بازارهای نوظهور و 
کشورهای درحال توســعه 8.7 درصد پیش بینی می کند که 
به ترتیب ۱.8 و ۲.8 درصد نسبت به آنچه در ژانویه تخمین زده 

شده بود افزایش دارد.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد؛

رشد ۳ درصدی و تورم ۳2درصدی اقتصاد ایران در 2022

مهرنوش حیدری

خبر اقتصادی

مقام وزارت خارجه آمریکا مدعی شد
محموله نفتکش روسی توقیف 

شده در یونان متعلق به ایران است
ایسنا- یک مقام 
وزارت امــور خارجه 
آمریکا مدعی شــد 
محمولــه نفت کش 
روســی توقیف شده 

توسط یونان، متعلق به ایران است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با قدردانی 
از تالش های یونان برای اجرایی کردن تحریم های 
روســیه و توقیف یک نفت کش روســی به خاطر 
تحریم های اتحادیه اروپا علیه روســیه، گفت: ما از 
گزارش هایی که نشان می دهند این نفت کش حامل 
نفت ایران است، باخبریم. او اما هیچ موضعی درباره 

تایید یا رد صحت این گزارش ها اتخاذ نکرد.
گارد ساحلی یونان سه شــنبه اعالم کرد، یک 
نفت کش  روسی را در بندر اویا در راستای تحریم های 
اعمال شــده اتحادیه اروپا بر مســکو در پی جنگ 
اوکراین توقیف کرده اســت. مســئوالن یونانی 
می گویند تنها نفتکش توقیف شده است و محموله 

آن توقیف نیست.
    

 گرانی نان در گیالن کلید خورد
قرن نو- رییس 
اتحادیــه نان هــای 
حجیم پز رشــت و 
ی  ن ها ســتا شهر
حومــه از افزایــش 

شدید قیمت آرد تحویلی به این واحدهای صنفی 
خبر داد.

حسین مقراضی از افزایش شــدید قیمت آرد 
تحویلی به تولیدکنندگان نــان فانتزی و نان های 
حجیم در استان گیالن خبر داد و گفت: قیمت هر 
کیســه ی چهل کیلویی آرد تحویلی از ۱9۲ هزار 
تومان به 670 هزار تومان رســیده و این وضعیت 
بحرانی جدی را در این اســتان رقم می زند چرا که 
بیش از ۲50 واحد صنفی فعال در این حوزه با مشکل 

مواجه می شوند.
وی ادامه داد: هزینه آرد یارانه ای گروه دو برای هر 
چهل کیلو 58 هزار تومان بود. با این تغییر قیمت آرد 
یارانه ای گروه سه برای واحدهای تولید نان حجیم به 
۱9۲ هزار تومان در هر چهل کیلو رسید. به گفته وی 
قیمت نان باگت با این تغییر از 900 تومان به ۲۲00 

تومان افزایش یافت .
او گفت: چنین افزایش قیمتی می تواند بهای نان 
باگت را در گیالن به بیش از ۱0 هزار تومان برساند 
چراکه قیمت نیم باگت طبق محاسبات ما به 5 تا 6 

هزار تومان افزایش خواهد یافت.
    

هشدار نسبت به گرانی حبوبات
مهــر- دبیــر 
انجمــن حبوبــات 
گفت: قرار بود  اجرای 
قانون مالیات بر ارزش 
افزوده در مورد اقالم 

خوراکی و کاالهای سفره مردم منتفی شود ولی این 
معافیت تاکنون شامل حال حبوبات نشده است.

سید عبدی افتخاری با بیان اینکه شورای عالی 
اقتصاد در اسفندماه با حضور سران قوا تشکیل شد، 
اظهار کرد: در این شورا مصوب شد که اجرای قانون 
مالیات بــرارزش افزوده در مورد اقــالم خوراکی و 
کاالهای سفره مردم منتفی شود و رئیس سازمان 
امور مالیاتی هم در مصاحبه های خود اعالم کرد که 
این مالیات بر ارزش افزوده از مواد خوراکی برداشته 

خواهد شد.
    

پیش بینی قیمت ۱۸۵ دالری 
برای نفت خام

ایســنا- بانک 
آمریکایــی جی پی 
مورگان پیش بینی 
کرد اگر اتحادیه اروپا 
ممنوعیت کامل علیه 

نفت روسیه اعمال کند، قیمتها می تواند تا رکورد 
۱85 دالر در هر بشکه صعود کند.

اتحادیه اروپا ســرگرم بحث و گفت و گو برای 
اعمال تحریم علیه نفت روسیه است اما اعضای این 
بلوک هنوز در خصــوص ممنوعیت واردات انرژی 
روسیه به توافق نرســیده اند. آلمان که بزرگترین 
اقتصاد اروپاســت، همچنان در برابر تحریم نفتی 
فوری مخالفت کــرده و می گوید ممنوعیت نفت، 
آلمان و اروپا را به رکود عمیق خواهد کشاند. آلمان، 
مجارستان، اتریش و بعضی از اعضای اتحادیه اروپا 
همچنان در برابر تحریم فوری نفت روسیه مقاومت 
می کنند اما آلمان اوایل مــاه میالدی جاری اعالم 
کرد ممکن است امسال به وابستگی به واردات نفت 

روسیه پایان دهد.

کارشناس بازار سرمایه گفت: طبق گزارش 
مرکز پژوهش هــای مجلس مبتنی بر عملکرد 
جاری دولت، کســری بودجه نســبت به سال 
گذشــته به 700 هزار میلیارد تومان می رسد 
یعنی اگر همین روند اقتصادی ادامه داشته باشد 
کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومانی به 700 
هزار میلیارد تومان می رسد و این خود منجر به 
افزایش نرخ تورم خواهد بود که این تورم بر بازار 

سرمایه تاثیر دارد. 
فردین آقابزرگی در گفت وگــو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا درباره عوامــل اثرگذاری بر بازار 
سرمایه و همچنین دالیل سود پی در پی شاخص 
در چند روز گذشته اظهار داشت: یکی از عوامل 
موثر در شــرایط بازار ســرمایه و شرکت های 
بورسی، بخشنامه عوارض صادرات ابالغ شده از 
سوی وزارت صمت بوده است. با توجه به کشش 
تقاضا و قیمت ها در سطح جهانی، نتیجه اجرای 
بخشنامه عوارض صادراتی این است که قیمت 
تمام شده محصوالت نهایی افزایش پیدا می کند.

وی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار با این بخشنامه 
به دنبال این بوده که به ظاهر اقدامی برای کنترل 
بازار داشته باشد اما واقعیت این است که دولت 
سهم ســود خود را می خواهد و به همین دلیل 
افزایش تعرفه ها قابــل انتقال به مصرف کننده 
نهایی است و می تواند باعث افزایش سطح عمومی  
قیمت ها شــود. با افزایش تعرفه های صادراتی 
شــرکت های تولید کننده مجبور هســتند به 

قیمت ها درصدی اضافه کنند تــا این افزایش 
تعرفه صادراتی جبران شــود.این کارشــناس 
بازار سرمایه با اشاره به سایر عوامل موثر در بازار 
سرمایه گفت: موضوع دیگر تعیین سقف خوراک 
گاز صنایع پتروشیمی و نرخ گاز سوخت صنایع که 
پنج هزار تومان و دو هزار تومان تعین شده است 
و این تعیین سقف یک مزیت برای کل صنایع به 
ویژه صنایع پتروشیمی محسوب می شود چراکه 
در حالی سقف نرخ خوراک پنج هزار تومان تعیین 
شده اما قیمت جهانی بسیار رشد پیدا کرده است.
آقابزرگی تاکید کرد: اما دالیل رشــد مالیم 
شــاخص تا ۱0 درصد به ایجاد تعادل در سطح 
عمومی قیمت ها، قیمت ســهام شــرکت ها و 
صنایع به دلیل کاهش فاصله ارزش ذاتی و ارزش 
روز معامالتی برمی گردد که این تعادل در بازار 

سرمایه پس از اصالحات پی در پی در سال ۱400 
ایجاد شده و به دلیل اصالحاتی که در سال گذشته 

در بازار انجام شد امروز به این نقطه رسیده ایم.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ تورم هم عامل 
موثر در بازار سرمایه محسوب می شود گفت: با 
توجه به افزایش نرخ تورم افزایش سود عملکرد 
شرکت ها پیش بینی می شود. طبق گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس مبتنی بر عملکرد جاری 
دولت، کسری بودجه نسبت به سال گذشته به 
700 هزار میلیارد تومان می رسد یعنی اگر همین 
روند اقتصادی ادامه داشته باشد کسری بودجه 
300 هزار میلیارد تومانی به 700 هزار میلیارد 
تومان می رسد و این خود منجر به افزایش نرخ 
تورم خواهد بود.این کارشناس بازار سرمایه افزود: 
در این شرایط تبدیل نقدینگی و سپرده به دارایی 

مالی و سهام امر طبیعی است از سوی دیگر باید 
توجه داشته باشیم سایر بازارها طبق بودجه سال 
۱40۱ مشمول مالیات شده اند از این رو تبدیل 

نقدینگی به سهام پیش بینی پذیر است.
آقابزرگی با تاکید بر اینکه با توجه به تجربه 
سال 99 رشد شارپی در شاخص نخواهیم داشت 
و انتظار شــتاب نداریم گفت: حرکت شاخص 
متناسب با سطح عمومی قیمت ها محتمل ترین 
حالت افزایش شاخص است از سوی دیگر پیش 
بینی می شود کســری بازدهی بازار سرمایه در 
سال گذشته تا حدود ۱0 تا ۱5 درصد جبران شود 
و نرخ تورم هم به آن اضافه می شــود و در نهایت 
پیش بینی افزایش 50 درصدی در رشد شاخص 
می شود.وی با اشاره به تاثیر رویدادهای سیاسی 
و بین المللی مانند تعیین تکلیف برجام گفت: 
معتقدم بازار حالت های مختلف حصول توافق، 
عدم توافق یا بالتکلیفی برجام را در نظر گرفته و 
هر خبری از برجام اثر خود را بر روی بازار سرمایه 

گذاشته است.

یک کارشناس تشریح کرد:

 تاثیر کسری ۷00 هزار میلیارد تومانی بر بازار سرمایه چیست؟


