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مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه بیش از پنج هزار میلیارد تومان
از محل آورده متقاضیان به حســاب ســازندگان نهضت ملی مســکن
واریز شــد ،از پرداخت  ۵۰۰میلیارد تومان تســهیالت برای اجرای این
طرح به متقاضیان خبر داد .محمود شایان افزود :بر اساس تصمیم
دولت ،سهم بانک مسکن برای تخصیص تسهیالت به بخش مسکن
 ۶۳هــزار میلیارد تومان اســت که با پرداخت این تســهیالت  ۲۱۰هزار
واحــد مســکونی طرح نهضــت ملی مســکن احداث خواهد شــد .وی
گفت :تاکنون  ۱۶۸هزار نفر سهم خود را برای احداث واحدهای اقدام
ملی مسکن واریز کرده و تسهیالت را نیز دریافت کردند.

سواپ گاز دستاورد استراتژیک برای ایران است

ایران فرصت تبدیل شدن به هاب گازی منطقه را به دلیل غفلت در گذشته از دست داده است؛ اما هنوز برای هاب برق منطقه شدن فرصت دارد
عطیه لباف
خبرنگار

در  100روز نخســت دولــت ســیزدهم
قــرارداد ســوآپ گاز ترکمنســتان بــه
جمهــوری آذربایجــان از خــاک ایــران
بــه امضا رســید کــه ایــن قــرارداد از ماه
آینده اجرایی میشــود .با ایــن قرارداد،
 ۱.۵تــا  ۲میلیارد مترمکعب درســال گاز
ترکمنســتان از خاک ایــران به جمهوری
آذربایجــان منتقل میشــود .ایران حق
انتقــال را از همان گاز (حــدود  30درصد
از گاز تحویلــی) برداشــت میکنــد .گاز
ترکمنســتان در پنج استان شمالی کشور
مصرف میشود و به ازای آن گاز ایران از
خطوط سراسری به جمهوری آذربایجان
منتقــل میشــود .درخصــوص ایــن
قرارداد ،نرســی قربان ،کارشــناس ارشد
انرژی میگوید« :حدود  25ســال اســت
که این موضوع ســوآپ گاز ترکمنســتان
به جمهــوری آذربایجان از خــاک ایران
مطرح اســت .اما بــه دالیلی بــه مرحله
اجــرا نرســید .دولت ســیزدهم موفق به
امضای آن شــده اســت؛ قراردادی که نه
تنهــا ضرر نــدارد؛ بلکــه مثبــت ارزیابی
میشــود و امــکان افزایــش حجــم آن
نیز وجــود دارد ».گفتوگو بــا قربان در
خصوص این قــرارداد و آینــده ایران در
بازار جهانی گاز را در ادامه بخوانید.
ëëمسأله ســوآپ گاز از خاک ایران چقدر
اهمیت دارد؟
ایــن موضــوع ســوآپ گاز از خــاک
ایــران و تبدیــل آن بــه عنوان هــاب گاز
در منطقــه مســأله جدیــدی نیســت.
ربــع قرن اســت که دربــاره آن صحبت
میشــود و برنامــه ایــران این بــوده که
بــه عنوان یکــی از بزرگتریــن دارندگان
ذخایــر گاز جهــان واردکننــده و
صادرکننده گاز باشــد و از سیســتمهای
انتقالی خود اســتفاده بهینه کند .اما به

دالیل متعددی این اتفاق نیفتاد .حاال
بــا این قرارداد ســوآپ گاز ترکمنســتان
به آذربایجــان ،تعامالت گازی ایران با
همســایگان بیشــتر شــده و حتی ایران
میتوانــد از ترکمنســتان گاز تحویــل
بگیــرد و در جنــوب از مســیر خلیــج
فــارس ،یــا در غــرب به ترکیــه و عراق،
در شــمال بــه ارمنســتان و در شــرق به
پاکستان و حتی هند تحویل دهد.
ëëچرا در گذشته این قرارداد امضا نشد؟
اطــاع دقیقــی نــدارم امــا شــاید
موضوع قیمتها ،تحریم و مســائلی از
این دســت اجازه نداده بود .چند ســالی
بود که ایران و ترکمنستان سر مسأله گاز
توافق نداشتند .ترکمنستان به ایران گاز
صادر میکرد و در چند ســال قیمت گاز
ارســالی باال رفــت و در نهایــت گاز قطع
شد .اما االن با مذاکراتی که انجام شده،
ظاهــراً بخشــی از مشــکالت حــل شــده
است.
ëëبه نظرتان ایران با امضای این قرارداد
به ترکمنستان وابسته شده است؟
این مســأله بــه بهبود روابــط ایران با
کشــورهای مرتبط با این قــرارداد یعنی
ترکمنســتان و جمهــوری آذربایجــان
کمــک میکند .این کشــورها را بــه ایران
متکی میکند و اگرچه شــاید مســأله دو
ســویه باشــد اما این دو کشــور بیشــتر به
ایران متکی میشوند ،تا ایران به آنها.
اگر این قرارداد درســت اجرایی شود
امتیاز اســتراتژیک برای ایران محســوب
میشــود .ترکیه که واردکننده گاز اســت،
ســعی میکنــد خــودش را هــاب گاز
منطقه کند.
از جزئیات قرارداد ســه جانبه سوآپ
گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان
از خــاک ایــران اطــاع نــدارم امــا در
مجمــوع ایــن قــرارداد نــه تنهــا ضرری
برای ایــران ندارد بلکه خیلی هم خوب
است.

ایرنا

واریز  ۵هزار میلیارد تومان آورده متقاضیان
نهضت ملی مسکن به حساب سازندگان

گزیده

کنترل آنالین خلق پول با سامانه سمات

سامانه ســمات یکی از برنامههای بانک مرکزی برای کنترل برخط
(آنالیــن) خلق پــول بانکهــا ،مدیریت و کنترل اعطای تســهیالت
بانکی اســت و چنانچه بانک تخطی کند این ســامانه اجازه اعطای
تسهیالت و ثبت اطالعات را نمیدهد .به گزارش ایرنا ،با این روش
که بــزودی اجرایی خواهد شــد ،نظارت بر خلق پــول بانکها کامالً
برخط شده و نظارت از نوع نظارت پسینی به نظارت پیشینی تبدیل
خواهد شــد .ســمات عالوه بر فراهم کردن دسترســی برخط شعب
بانکها به آخرین وضعیت تمامی تســهیالت اعطایی به مشتری،
اعتبارات ریالی و ارزی گشــایش شــده و همچنیــن ضمانتنامههای
ارزی و ریالــی صادرشــده ،بــا اســتفاده از امــکان اســتعالم برخــط
وضعیت تســهیالت و تعهــدات اعطایی به اشــخاص ،مبالغ مانده
بدهی و وضعیت بدهیهای اشخاص در شبکه بانکی را بهسرعت
و سهولت در اختیار شعب بانکهای عامل قرار میدهد.
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نرسی قربان ،کارشناس بینالملل انرژی در گفتوگو با «ایران»:

ممنوعیت موقت واردات فلفل به روسیه

رئیس ســازمان حفظ نباتــات با بیان اینکــه محمولههای فلفل به
مقصد روسیه ،بهکشور برگشــت نخورده است ،گفت :فعالً واردات
فلفل بهطور موقت به روســیه ممنوع شــده اســت .بهگزارش «نود
اقتصــادی» ،کیخســرو چنگلوایی در ایــن باره اظهار کرد :ســوم آذر
 ۱۴۰۰ســرویس فــدرال نظارت بر حقــوق مصرف کنندگان روســیه
نامهای به وزارت بهداشــت و جهادکشــاورزی ایران ارســال و اعالم
کرد که در چند محموله از فلفلهای ایران مقداری سموم پیدا شده
که در کشــور روســیه ثبت و استفاده نمیشود و پس از آن یعنی از ۸
آذر نیز واردات فلفل به این کشور ممنوع شد .وی گفت :در حقیقت
بحث کشور روسیه این نیست که چرا فلفلهای باقی مانده سموم
کشــاورزی دارنــد بلکه آنهــا میگوینــد در تولید این محصــوالت از
ســمومی استفاده شده که مورد قبول این کشور نیست .در حقیقت
اقــدام آنها فی البداهه و یهویی اســت ،چــرا که از قبل هیچ پروتکل
یا تفاهمنامهای به امضای دو طرف نرســیده و حتی مکاتبهای هم
نداشــتیم تا شروط واردات مشخص شود و آنها صریحاً اعالم کنند
که از چه ســمومی نباید در محصوالت وارداتی اســتفاده شــود .وی
همچنین گفت :مکاتباتی با سازمان غذا و دارو انجام دادهایم و در
روزهای آتی نیز جلســاتی خواهیم داشت تا برای آن تمهیداتی در
نظر بگیریم که این اتفاقات تکرار نشود.
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ëëآیا امکان افزایش حجم قرارداد وجود
دارد؟
بله ،تازه این جریان گازی آغاز شــده
و حتــی تصــور میکنــم کــه میتواند به
رقــم  20الی  25میلیــون مترمکعب در
روز نیز برســد و از  5میلیون متر مکعب
فعلی فراتر رود .ایران میتواند از شبکه
گســترده خطوط انتقال خــود تا آنجا که
امــکان و ظرفیــت انتقــال پایــدار وجود
دارد ،در این مسیر بهره ببرد.
ëëبــرای صــادرات گاز چطور؟ آیــا امکان
افزایش صادرات گاز وجود دارد؟
در حــال حاضــر ایــران بــه عــراق و
ترکیــه ،ارمنســتان و نخجوان گاز ارســال
میکنــد امــا بــرای اینکــه ایــران بتوانــد
صــادرات گاز را افزایش دهــد باید ابتدا
مصــرف داخلــی را بهینــه کنــد .تقاضــا
برای گاز در کشور ما زیاد است و با اینکه
تولید کننده ســوم گاز در جهان هســتیم
امــا در فصــول ســرد کمبــود گاز داریــم.
فعالً صــادرات گاز به کشــورهایی مانند
پاکستان و هند هم منتفی است.
در حــال حاضــر کاری کــه ایــران

میتواند انجــام دهد حــدود  10درصد
افزایــش صادرات گاز بــه ترکیه و عراق
و دیگــر کشــورهایی اســت کــه بــا آنهــا
قــرارداد دارد .ضمــن آنکه بایــد روابط
بینالمللــی و تعامــات جهانــی را نیز
برای گسترش بازار گاز صادراتی بهبود
بخشید.
ëëپیشــنهاد شــما بــرای افزایــش حضور
ایران در بازار گاز اروپا چیست؟
بازار گاز اروپا به غیر از مناطق جنوبی
اروپــا ،بازاری اســت کــه رقابتی اســت و
چندان جایی برای تحرکات ایران ندارد.
روســیه بر این بــازار تســلط دارد .ضمن
آنکــه همانطور که اشــاره کــردم،ایران
در ابتــدا بایــد مصــرف داخلــی را بهینه
کند و دوم تولید را افزایش دهد تا بتواند
حضور فعالتری داشته باشد.
امریــکا بــا یک چهــارم ذخایــر گازی
ایــران حــدود  3برابــر ایــران گاز تولیــد
میکنــد .ایــران بــا ســرمایهگذاری در
میادیــن گازی خــود حداقــل میتوانــد
 2برابــر میــزان فعلی یعنی حــدود 1/5
میلیــارد متــر مکعــب در روز ظرفیــت

تولید گاز داشته باشد .البته این نیازمند
جذب ســرمایه خارجی اســت .دولتها
معمــوالً در پروژههایــی کــه بــرای آن
ســرمایهگذار وجود دارد ،ورود نمیکنند
و تولید گاز نیز یکی از این بخش هاست.
بایــد شــرکتهای بــزرگ در این بخش
ســرمایهگذاری کننــد و در کنــار افزایش
تولیــد باید بــرای انتقــال آن و همینطور
محــل مصــرف ایــن گاز کــه قــرار اســت
صادر شود یا خیر ،تعیین تکلیف شود.
امــا توجــه بــه یــک مســأله مهــم
اســت .ایران بــا حدود  32هــزار میلیارد
مترمکعــب ذخایر گاز طبیعی اگر تولید
را دو برابر نیز کند ،بازهم برای  64ســال
دیگــر گاز خواهد داشــت .ولی آیا کســی
میدانــد کــه  64ســال دیگــر سرنوشــت
گاز چه خواهد بود؟ آیا ســوخت دیگری
جایگزین و ارزش آن کم نشده است؟
ëëایــران بایــد چــه برنامــهای بــرای گاز و
بویژه مسأله سوآپ گاز داشته باشد؟
بهتریــن راه برای ایران این اســت که
گاز بخرد و بفروشــد .اما ایــن اقدام باید
بــرای ایــران از نظــر اقتصــادی منطقی

و توجیهپذیــر باشــد .همینطور سیســتم
انتقــال و خطــوط موجــود تــوان ایــن
جابهجایی گاز را داشته باشد .همانطور
که اشــاره کردم ،امکان ظرفیت ســوآپ
گاز ترکمنستان وجود دارد.
امــا به صورت کلی ،برای گاز تولیدی
در داخــل کشــور باید ابتــدا ،مصرف گاز
داخلــی بهینه شــود .در کنــار تأمین نیاز
داخــل ،موضــوع تزریق گاز بــه چاههای
نفتــی اهمیــت دارد که باید بــرای تولید
صیانتــی رعایت شــود .توســعه میادین
گازی موضوع دیگری اســت کــه باید در
اولویــت قــرار بگیرد .پــس از ایــن موارد
ایــران بایــد گاز صنایــع را بــه صــورت
پایــدار تأمیــن کنــد و بــا توجــه بــه ایــن
مزیت دسترســی به سوخت پاک ،حتی
صنایعــی را کــه توجیه فنــی و اقتصادی
و زیســت محیطی دارند ،توســعه دهد.
پــس از این موارد باید به ســراغ افزایش
صــادرات گاز رفــت کــه ایــن مســأله نیز
نیازمند سرمایهگذاری خارجی است.
ëëبه نظر شــما هنوز فرصتــی برای تبدیل
ایران به هاب گاز منطقه وجود دارد؟
خیــر ،به نظر میرســد کــه دیگر این
فرصــت از دســت رفته اســت .امــا هنوز
فرصت برای تبدیــل ایران به هاب برق
منطقــه وجــود دارد و بایــد بــا اصــاح
مصــرف انــرژی در کشــور و بازســازی
شــبکه بــرق و رایزنــی و عقد قــرارداد با
همســایگان در این زمینه ورود کرد .این
موضوع نیز نیازمند جذب سرمایه بویژه
سرمایه خارجی است.
قــرارداد ســهجانبه ســوآپ گاز
ترکمنســتان اتفاق خوبی بــود و امکان
افزایــش نیــز دارد؛ شــاید ایــران بتواند
بازارهایــی را نیــز به واســطه خــط لوله
و الانجــی در آینــده بــه بازارهــای
صادراتی گاز خــود اضافه کند اما برای
تبدیــل ایران به هــاب گاز منطقه دیگر
دیر شده است.

