روزنامهاقتصادیصبح ایران

انتخاباتچهلوششمینرییسجمهوریآمریکا

موضع رهبری در قبال انتخابات آمریکا

در فضایی امنیتی برگزارشد

نبرد در ساعت صفر

سیاست ما با رفتوآمد اشخاص
تغییرنمیکند
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سال هفدهم شماره  16 4585صفحه قیمت 2000تومان

«جهانصنعت» در آستانه انتخابات آمریکا بررسی میکند

سرمقاله

ایران و انتخابات آمریکا

غالمرضامصباحیمقدم*
با آنکه مسائل بینالمللی به ویژه
مسائلمربوطبهآمریکابهصورت
واقعیتاثیر زیادیبراقتصادایران
ندارد اما ما همچنان از پیوند زدن
اقتصاد ایران به رابطه با آمریکا و
حتی کشورهای دیگر و شرطی کردن افکار عمومی با
این مس��اله متضرر میشویم .در روزهایی که بحث و
گمانهزنی در خصوص تاثیرگذاری هر یک از نامزدهای
انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران شدت گرفته ،این نکته
قابل ذکر است که حضور بایدن یا ترامپ تاثیر چندانی
بر اقتصاد ایران نخواهد داشت .از یک سو دولت ترامپ
تمام تالشش را برای تخریب ایران تا امروز به کار گرفته
و ادامه کار وی در صورت پیروز ش��دنش در انتخابات
ریاس��تجمهوری شرایط را بدتر از این نخواهد کرد.
ادامه در همین صفحه


3

درهمتنیدگی زندگی ایرانیان با دالر
حضور یک کنسرسیوم ایرانی در فینال رویداد جهانی «مدیریت عالی پروژه »2020

فرمول «بخش خصوصی» برای توسعه ابرپروژهها

راهکارهایبخشخصوصیبرایمقابلهباپیامدهای
تداوم شیوع کرونا در نیمه دوم سال99

بوکارها
لزوم حمایت از کس 

گروه بازرگانی -اقتص��اد ایران طی دو
سال اخیر به واسطه مواجهه با انواع شوکهای
قیمتی و ارزی بعد از نقض برجام و تحمیل
دور جدیدی از تحریمها ،سطوح کمسابقهای
از رکود ،تورم و کاهش رفاه اقتصادی را تجربه
کرده است.
12
«جهانصنعت» بر اساس آمارهای ارائه شده از صنایعشوینده
گزارشمیدهد

شویندهها در مسیر رشد قیمتها
حرکتمیکنند

محمدرضا ستاری -به موازات افزایش قیمت
ش��مار قابل اعتنایی از کاالها همزمان با افزایش
بیس��ابقه نرخ ارز در ایران ،در هفتههای گذشته
قیم��ت مواد ش��وینده نیز با جهش��ی  30تا 40
درصدی مواجه شده است .این افزایش قیمت در
حالی صورت میگیرد که...
8

نقد روز

نقدبهمنیبهرفتاریمشابهرفتارخودش

«جهانصنعت» -محمود بهمنی رییس کل اسبق
بانک مرکزی در دولت دوم محمود احمدینژاد حتی به
اندازه ولیاهلل سیف فعالیت مستقیم بانکداری نداشت
و بیش��تر در حاشیه مدیریت بانکها فعالیت میکرد.
بهمنی حسابدار بود و ذهن او بیشتر از اینکه به روابط
پیچیده متغیرهای اقتصاد کالن بیندیشد و درک دقیقی
از بههمپیچیدگیهای متغیرهایی مثل سرمایهگذاری،
بازارهای چندگانه و اثرات تغییر در هر بازار بر بازار دیگر
و سایر مناسبات اقتصادی داشته باشد ،به جمع و تفریق
اعداد و حسابداری کردن آنها میاندیشید و اینکه به هر
حال باید ترازشان درست دربیاید.
ادامه در همین صفحه

مدیرمسوول «شرق» کاندیدای اصلح
تشکلهای صنفی مدیریتی رسانهها
در انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات

اجماع روی «مهدی
رحمانیان»

کارگروهحکمیتتشکلهایصنفیرسانههادر
انتخابات نماینده مدیران مسوول برای هیات نظارت
بر مطبوعات ،مهدی رحمانیان را به عنوان کاندیدای
منتخب و اصلح در این انتخابات برگزید و به جامعه
مدیران رسانههای کشور معرفی کرد.

یادداشت

چرا ترامپ و بایدن برای ایران
فرقینمیکنند

دکتر صالحالدین هرسنی*
نتیجه انتخاب��ات ایاالت
متحده آمریکا اگرچه میتواند
واجد اهمیت برای این کشور
و تمامی کشورها باشد اما این
نتیجه ب��رای ایران از اهمیت
بیشتر و فراوانتری برخوردار
است .همین اهمیت سبب شده برخی از جناحها
و تش��کلهای سیاسی در ایران ،پیروزی راهیابی
بایدن به کاخ س��فید را فرصتی برای ایران بدانند
به این معنی که با پی��روزی بایدن اگرچه روابط
تهران -واش��نگتن عادی نخواهد شد اما امکان و
احتم��ال مذاکره و همچنین برداش��تن برخی از
تحریمهای اعمالی ترامپ علیه ایران منتفی نیست.
ضمن آنکه همین تشکلها باور دارند که با راهیابی
بایدن به کاخ سفید زمینه برای بازگشت آمریکا به
برجام و حتی بازس��ازی آن از سوی دموکراتها
فراهم خواهد شد .حال اگرچه بایدن قرار است با
راهیابی خود به کاخ سفید خالف مسیر ترامپ در
قبال ایران را طی کند و از حجم برخی از رفتارهای
ایذایی و تزاحمی واشنگتن علیه تهران بکاهد اما
کمی سادهانگاری است که آنچه برخی از تشکلها
و جریانهای سیاسی آن را برای ایران با راهیابی
بایدن به کاخ سفید آرزو میکنند ،محقق شود .از
سوی دیگر چنانچه اگر پیروزی بایدن بتواند فرصت
و متضمن گشایشهایی در روابط با ایران شود ،باید
دی��د که آیا تهران برای قبول مذاکره و گفتوگو
و حتی در کمترین س��طح خود یعنی ترک وارد
کردن بر یخ روابط تهران -واشنگتن آمادگی نشان

مدیرعاملشرکتفکورصنعتخبرداد

افتتاحنخستینکارخانه
گندلهسازی 5میلیون تنی
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خواهد داد؟ در این ارتباط به نظر میرسد تهران تکلیف
خود را در روابط با واش��نگتن روشن و راهبرد مقاومت و
همچنین راهبرده و ایده (نه جنگ و نه مذاکره) را راهنما
و الگوی عمل خود در مواجهه با واشنگتن انتخاب کرده
است .تهران اخیرا نیز قویا اعالم کرده بدون توجه به نتیجه
انتخابات آمریکا مسیر خود یعنی مسیر خالف مذاکره را
خواهد پیمود و آنگونه که اعالم کرده تمایلی ندارد که
پیروزی بایدن را برای خود به فرصتی تلقی و تبدیل کند.
در نگاه تصمیمسازان و تصمیمگیران ایران ،طرز نگاه ترامپ
و بایدن از یک آبشخور مشترک آب میخورد و از سوی
دیگر چه جمهوریخواهان و چه دموکراتها در اساس با
نقش و جایگاهیابی جهانی و منطقهای ایران تفاوتی ندارند
و فضای حاکم بر نگرش تهران -واشنگتن در قبال یکدیگر
فضایی معطوف به تضاد ،مخاصمه و دشمنی و تنش است.
افزون بر این ،دیوار بیاعتمادی میان تهران -واشنگتن طی
چهار دهه آنقدر بلند شده که صرف راهیابی شخصی چون
بایدن قادر به کوتاه کردن آن نیست.
از هم��ه مهمت��ر ،در ح��ال حاض��ر ط��رز نگرش و
توسوهای جریانهای تصمیمساز در ایران در قبال
سم 
واشنگتن به گونهای است که راهیابی بایدن به کاخ سفید
نمیتواند متضمن فرصتسازی برای ایران در گشایشهای

سیاسی ،اقتصادی و در نتیجه برجام باشد .در این ارتباط
اخیرا مجلس شورای اسالمی طرحی را تصویب کرد که
دست ایران را برای خروج از برجام باز میگذارد .این طرح
که اقدام راهبردی برای لغو تحریمها نام دارد ،بدان جهت
هدفگذاری شده تا طرفهای غربی را وادار به لغو تحریمها
کند .اما مش��کالت و چالشهای سیاسی دموکراتها در
قبال ایران علت دیگری است که نشان میدهد راهیابی
بایدن به کاخس��فید نمیتواند فرصتی برای ایران باشد.
در این ارتباط مالحظات حقوق بش��ری در زمره مسائل
و موضوعات پرچالش��ی است که قطعا میتواند زمینه را
برای چالش دموکراتها به ویژه بایدن در کاخ س��فید با
ایران فراهم کند.
درباره مشکالت برجامی نیز قطعا دموکراتها هر گونه
آمادگی برای بازگشت و بازسازی برجام را منوط به جرح
و تعدیل ایران در برنامههای موشکی و رفتارهای منطقهای
میکنند .قطعا بایدن تعدیل در برنامههای موش��کی را
دستمایهای برای امتیازگیری از ایران برای ورود به برجام
خواهد کرد که به نظر نمیرسد با توجه به راهبرد مقاومت
ایران ،در اینباره مسیر بیچالش و آسانی داشته باشد .به
این ترتیب طبیعی است که پیروزی بایدن یا ترامپ فرقی
* کارشناس مسائل بینالملل
برای ایران نکند.

«جهانصنعت»-نخستینکارخانهگندلهسازی
پنج میلیون تنی سه چاهون به روش کوره دوار روز13
آبان 99همزمان با میالد با سعادت پیامبر اعظم(ص)
و امام جعفر صادق(ع) افتتاح شد.

ﻣﻬﺪﻱ ﺭﺣﻤﺎﻧﻴﺎﻥ

ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﻮﻭﻝ

S.Harsani.k@gmail.com

ادامه نقد روز

اینگونه بود که معلوم نش��د یا شد و
کسی آگاه نشد که عدد  1226تومان به
عن��وان مبنای نظری نرخ تبدیل هر دالر
آمریکا به پول ایران در دوره ریاست بهمنی
بر بانک مرکزی چه بود و از کجا پدیدار شد.
این حسابدار در آن روزهای سخت هرگز
به شهروندان نگفت چرا باید دالر خود را
به این قیمتها بفروشند یا باید دالر را اگر
به دستشان برسد با دونرخ یادشده در دو
زمان متفاوت خریداری کنند.
ای��ن ریی��س کل بانک مرک��زی از
وفادارترینیارانکابینهبودوحرفیبرخالف
ح��رف رییس کابینه نزد و هر چند وقت
یک بار میگفت قیم��ت واقعی دالر این
نیست که در بازار است .رییس کل بانک

مرکزی دولت دوم احمدینژاد حاال و پس
از سپری شدن هفت سال از ریاست بانک
مرکزی هنوز همانگونه میاندیش��د که
میاندیش��د و تجربه دوران خود و دوران
فعالیت آقای س��یف و رییس کل فعلی
بانک مرکزی برایش درسی نداشته است
و هنوز نیز میگوید بخش بسیار زیادی از
افزایش قیمت ارز جنبه روانی دارد که باید
مدیریت شود و اصرار دارد قیمت واقعی دالر
این نیست و باید کاهش پیدا کند .او هنوز
از کنترل تقاضای ارز میگوید و باور دارد
تقاضایارزرابههیچوجهنبایدتحریککرد.
ارز را باید به کسانی داد که نیاز ارزی دارند.
وی انگار یادش رفته در دوره ریاست بر بانک
مرکزی در حالی که قیمت دالر در بازار آزاد

نزدیک  3500تومان بود میلیاردها دالر را
به کسانی به اسم مباشران دولت به قیمت
 1226تومان داد که ش��کر ،سویا ،روغن
نباتی ،چای و ذرت وارد کنند و یک پرونده
پ��ر و پیمان تحقیق و تفحص در اینباره
تهیه شد و به این دولت انتقاد میکند که
این حرف به هیچوجه پذیرفتنی نیست که
گفته شود برای کاهش قیمت هر کس به
هر میزان ارز خواست در اختیارش بگذارند
بلکهارزبایدفقطدراختیارمتقاضیانواقعی
گذاشته شود.
آقای بهمنی به دولت فعلی اش��کالی
را میگیرد که در زمان ریاس��ت خودش
بر بانک مرکزی عینا اتفاق افتاده و همین
روش نادرس��ت فعلی انجام ش��ده است.

واقعیت این اس��ت که روسای بانکهای
مرکزی در ایران مقهور قدرت باالتر دولت
بوده و هستند .ساختار سیاست در ایران
به گونهای است که توزیع قدرت در آن با
تحول چشمگیری مواجه نمیشود و سهم
نهادهای گوناگون در تعیین سیاستهای
کالن کش��ور از پیش تعیین شده است.
این توزیع قدرت راه را برای مقایسهگری
فعالیت نهادها در مسیر اثربخشی با شرایط
ویژهای باز میکند به این معنی که نقش
و س��هم نهاد دولت در اثربخشی سیاسی
داخلی ،سیاس��ت خارجی ،حوزه اقتصاد،
فرهنگ و امور اجتماعی در سطح کالن در
دولتهای گوناگون با گرایشهای متفاوت
چندان دگرگون نمیشود.

ادامه سرمقاله

با توجه به اینکه تحریمهای اعمالشده
نی��ز مقداری از خاصیت خ��ود را تا امروز
از دس��ت داده است ،یافتن راههایی برای
دور زدن تحریمه��ا و گس��ترش آن نیز
اثرگ��ذاری تحریمها بر اقتصاد ایران را در
ط��ول زمان کمتر خواهد کرد .بنابراین با
ماندن ترامپ پای کار ،ایران زیان چندان
بزرگی را متحمل نخواهد شد .اگرچه به
دلیل هزینههایی که ترامپ برای اقتصاد
ایران ایجاد کرده امیدوار به شکست وی و
ناکامماندنشدرانتخاباتریاستجمهوری
آمریکا هستیم ،اما این نگرش که رایآوری
بایدن از حزب دموکرات میتواند وضعیت
اقتصاد ایران را دگرگون کند نیز از اساس
اشتباه است .این مساله شباهت بسیاری با
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معاهده برجام دارد .مقامات تصمیمگیر در
سالهایگذشتهاعالممیکردندبابهنتیجه
رسیدن برجام ،د ِر با ِغ سبز و سرخی به روی
اقتصاد ایران گشوده میشود و مشکالت
اقتصادی و معیشتی حل و فصل میشود
و حتی کیفیت هوا و آب کشور نیز بهبود
پیدا میکند .اما نتیجهای که حاصل شد به
ما یادآوری میکند که برخورد با مسائل
و موضوع��ات بینالمللی با این س��بک و
س��یاق راه به جایی نخواهد برد .رویهای
که دموکراتهای آمریکا نسبت به تعامل
با ایران و هرجای دیگر دنیا دارند متفاوت
اس��ت اما سیاست همان چیزی است که
جمهوریخواهاندنبالمیکنند.درحقیقت
جمهوریخواه��ان از روشهای پیچیده و

خشن اس��تفاده میکنند و دموکراتها
از روش نرم ،اما هر دو تابع سیاس��تهای
کالن نظام آمریکا هستند .بنابراین نباید
نسبتبهاحتمالپیروزیبایدندرانتخابات
ابراز خوشحالی و نسبت به احتمال پیروزی
ترامپ ابراز تاسف کرد .حقیقت این است
که حتی اگر ترامپ پیروز انتخابات شود
مس��یری که در رابطه با ایران طی کرده
استمرار خواهد یافت اما اثرگذاری آن در
طول زمان کمتر خواهد شد.
ب��ا روی کار آم��دن بایدن نیز اگرچه
مقداریتغییردررفتارآمریکاییهانسبتبه
ایران را شاهد خواهیم بود اما این نمیتواند
به معنای گشایش و حل مسائل اقتصادی
ایران باشد .بنابراین بزرگ کردن نقش و

سهم انتخابات آمریکا در اقتصاد ایران کار
نادرستی است.
ب��ه جای گره زدن مس��ائل داخلی به
انتخاب��ات آمریکا باید نگاهی به وضعیت
سیاستگذاریدرداخلبیندازیموتوجهمان
را به سیاستها ،ظرفیتها و منابع داخلی
کشور بیشتر کنیم 80.درصد ظرفیتهای
کشور در داخل قرار دارد و تنها  20درصد
آن به صادرات و واردات مربوط میش��ود.
این درست نیست که  80درصد ظرفیت
داخلی را مورد غفلت قرار دهیم و سرنوشت
 80درصد را به سرنوشت  20درصدی گره
بزنیم که ممکن است بخشهایی از آن با
چالش روبهرو شود.
*عضومجمعتشخیصمصلحتنظام

ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻴﺎﺕ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ
✓ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻰ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ

✓ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻰ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ

✓ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻰ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ

✓ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ

✓ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ
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چین واردات نفت ارزان را افزایش میدهد

نخست
خبر

بزرگترین واردکننده دنیا در ش��رایطی که تقاضای جهانی به خاطر وضع
محدودیتها و قرنطینههای بیشتر در اروپا و آمریکا به دنبال افزایش موارد ابتال
به کرونا تحت فشار قرار گرفته است ،واردات نفت خود را افزایش میدهد.
ب��ه گزارش تس��نیم به نقل از بلومبرگ ،بزرگتری��ن خریدار نفت دنیا در
بحبوحه کاهش بیشتر تقاضا و نشانههای افزایش عرضه ،سهمیه واردات نفت
موسس��ات غیردولتی خود را در سال آینده میالدی  20درصد نسبت به سال
جاری افزایش میدهد.
افزایش سهمیه واردات این شرکتها حدود  823هزار بشکه در روز است یعنی
تنها کمی پایینتر از تولید نفت الجزایر عضو اوپک .این شرکتهای واردکننده
همان پاالیشگاههای خصوصی چین با عنوان «تیپات» هستند که طی سالهای

اخیر اهمیت فزایندهای در بازار جهانی نفت پیدا
کردهاند .این ش��رکتها مدتهاس��ت ظرفیت
پاالیش نفت خود را نس��بت به سال گذشته باال
بردهاند در حالی که همتایان آنها در آمریکا و اروپا
عقب نشستهاند .این بدان معناست که بزرگترین
واردکننده دنیا در شرایطی که تقاضای جهانی به
خاطر وضع محدودیتها و قرنطینههای بیشتر در
اروپا و آمریکا به دنبال افزایش موارد ابتال به کرونا
تحت فشار قرار گرفته است ،واردات نفت خود را
افزایش میدهد .افزایش عرضه نفت لیبی هم بر قیمت شاخصهای نفت تاثیر
گذاشته و نفت وستتگزاس اینترمدییت آمریکا را شش درصد در روز دوشنبه

پایین آورده است .نفتخام آمریکا صبح روز دوشنبه
در نیویورک  34/93دالر در هر بشکه معامله شد.یکی
از دالی��ل تقویت واردات نفت چین توس��عه ظرفیت
پاالیشگاهی این کشور است .پاالیشگاه بزرگ ژیجیانگ
پتروکمیکال روز یکش��نبه یک��ی از واحدهای تقطیر
نفتخام خود را با ظرفیت  200هزار بشکه در روز افتتاح
کرد .پاالیشگاه شنگانگ پتروکمیکال هم روی ساخت
بزرگترین واحد نفتخام کش��ور کار میکند که قرار
است در پایان  2021افتتاح شود.طبق گزارش وزارت
بازرگانی چین ،سهمیه واردات نفت شرکتهای غیردولتی در این کشور 243
میلیون تن اعالم شده است .این رقم برابر با  4/9میلیون بشکه در روز است.

حضور یک کنسرسیوم ایرانی در فینال رویداد جهانی «مدیریت عالی پروژه »2020

فرمول «بخش خصوصی» برای توسعه ابرپروژهها
حضور بخش خصوصی در حوزه طراحی ،خرید
تجهیزات و ساخت و توسعه پاالیشگاهها در سایه
نیاز بخش انرژی به افزایش بهرهوری در تنگناهای
مالی کشور توجیه اقتصادی بیشتری پیدا کرده و
عمال به یک نیاز تبدیل ش��ده است .نقشآفرینی
شرکتهای داخلی در توسعه پاالیشگاهها با حمایت
دولت در سالهای اخیر وضعیت متفاوتتری نسبت
به گذشته پیدا کرده است .دولت در گذشته به دلیل
نقش حاکمیتی خود مایل به استفاده از شرکتهای
خارج��ی و در کنار آن بخش خصوصی داخلی در
حوزه زیرس��اختهای بخش انرژی بود اما حاال با
اعتمادبهبخشخصوصی،اینبخشفرصتبیشتری
برای نقشآفرینی پیدا کرده است؛ فرصتی که نتایج
آن در مهمترین آوردگاههای بینالمللی هم ظهور
کرده است.روز شنبه مورخ  10آبانماه و در مراسم
انتخاب پروژههای برتر ،کنسرسیوم کامال خصوصی
شرکت مهندسان مشاور سازه و شرکت مهندسی و
س��اختمانی جهانپارس با اجرای  EPCCابرپروژه
پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیجفارس به عنوان یکی از
چهار فینالیست رویداد جایزه جهانی مدیریت پروژه
در سال  2020انتخاب شدند؛ رویدادی که توسط
موسسه بینالمللی  IPMAبرگزار میشود و حاال
ب��رای اولین بار یک پ��روژه ایرانی را در تراز برترین
پروژهها در سطح جهان انتخاب کرده است .موفقیت
یک پروژه ایرانی در باالترین س��طوح جهان نتایج
حضور بخش خصوصی در پروژههای بزرگ کشور
را آشکار میکند؛ نتایجی که با وجود دستاندازهای
حاصل از تحریمهای اقتصادی به دست آمده است.
ابرپروژهه��ای حوزه انرژی به دلیل هزینه باال و
پیچیدگیهای فنی زیر س��ایه حضور دولت انجام
میشد اما حاال حضور یک کنسرسیوم خصوصی
ایران میان چهار نامزد نهایی مدیریت پروژه جهان
چشمانداز روشنی پیشروی صنعت توسعه انرژی

کشور ترسیم میکند؛ چشماندازی که باید در آینده
دامنه حضور شرکتهای بخش خصوصی را در این
بخشافزایشدهد.چندسالیاستتحریمهایآمریکا
فعالیتهای مالی و اقتصادی ایران را هدف قرار داده
است؛ تحریمهایی که با قفل شبکه بانکهای ایران،
لوانتقال مالی برای بنگاههای اقتصادی را از
امکان نق 
بین برده است .زنجیره این تحریمها مسیر موفقیت
شرکتهای ایرانی را با موانع بزرگی مواجه و ورود آنها
به پروژهها را با دافعه مواجه کرده است به ویژه اگر
حوزه فعالیت این شرکتها پروژههای بزرگ با نیاز
تامین مالی گسترده باشد .بررسیها نشان میدهد
که یکی از دالیل حضور موفقیتآمیز پروژه بیدبلند
نالمللی،تجربه 50سالفعالیتتخصصی
درعرصهبی 
شرکتهای سازه و جهانپارس در بخش انرژی کشور
با اجرای دهها پروژه بزرگ است؛ سابقهای که به نظر
میرسد حاصل آن دسترسی به مسیرهای تازهای

برای تامین مالی و اجرای پروژههای بزرگ کش��ور
است .پاالیشگاه بیدبلند با ابعاد مالی 2/2میلیارد دالر
در شرایطی احداث شد که نیاز گردش مالی روزانه آن
به طور متوسط دو میلیون دالر بوده است .مدیریت
منابعمالیاینپروژهنهتنهاشرایطسختانتقالمنابع
ارزی را پشتسر گذاشته است بلکه در بهینهترین
نالمللیمدیریت
وضعیتممکنانجامشدهوجایزهبی 
پروژه را برای کشور به ارمغان آورده است.
  جایگاه جهان�ی جایزه مدیری�ت پروژه
2020
اس��تاندارد  PEBکه توسط موسسه IPMA
تدوین ش��ده به طور ساالنه در قالب جایزه جهانی
تعالی با ش��رکت پروژههای شاخص جهان بررسی
میشود .حاال نام کنسرسیوم ایرانی سازه -جهانپارس
در پروژه پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیجفارس به عنوان
پیمانکار  EPCCپ��روژه ،در میان چهار برگزیده

بخش انرژی در سال  2020مطرح شده است .این
جایزه هر س��ال در دو س��طح ابرپروژهها (Mega
 )Projectsو پروژههای بزرگ ()Large Projects
بر اس��اس اس��تاندارد شایس��تگی مدیریت پروژه
( )Project Excellence baselineبرگ��زار
میشود .پاالیشگاهها در شرایط سخت اقتصاد ایران
زیر سایه تحریمها به امید اول ارزآوری کشور تبدیل
شدهاند.توسعهپاالیشگاهگازبیدبلندخلیجفارسنیز
به عنوان بزرگترین پاالیشگاه گاز در حال راهاندازی
کش��ور در این ش��رایط اهمیت ویژهای پیدا کرد؛
پاالیشگاهی که تا پیش از حضور بخش خصوصی
پیش��رفت چشمگیری نداشت اما حاال توانسته به
عن��وان یکی از پروژههای موفق در س��طح جهان
معرفی ش��ود .این پروژه پس از خروج دو ش��رکت
خارجی به دلیل محدودیتهای بینالمللی با توقف
 10ساله مواجه شده بود اما در سال  1394اجرای
پروژه به صورت  EPCCبا دو شرکت ایرانی سازه و
جهانپارس پیگیری شد.

 ظرفیت تولید و ابعاد پروژه

پروژهپاالیشگاهگازبیدبلندخلیجباهدفافزایش
درآمد مالی و ارتقای سطح علمی ،فنی ،اقتصادی
و اجتماعی ،افزایش میزان گاز شیرین تولید شده
شهری ،کاهش میزان مصرف فرآوردههای نفتی و
جایگزینی آن با گاز طبیعی ،تولید پروپان و بوتان
و میعانات گازی ،صادرات محصوالت جانبی ،تامین
اتان مورد نیاز واحدهای پتروشیمی و ایجاد اشتغال در
جنوب غربی ایران و در زمینی به مساحت244هكتار
با تامین سرمایه از سوی شرکت صنایع پتروشیمی
خلیجفارس به عنوان سهامدار اصلی اجرا شده است.
این پاالیشگاه با  38واحد فرآیندی و جانبی ،قابلیت
دریافت دو هزار میلیون استاندارد فوت مکعب گاز
ترش و ش��یرین در روز را دارد و با توجه به شرایط
عملیاتی ،قادر به تولید روزانه حداقل 2720تن گاز

گزارش 2

رییس کمیسیون انرژی مجلس هشدار داد

یک قدم تا پریدن فیوز برق کشور

«جهانصنعت» -بیش از یک
دهه اس��ت صاحبنظران و فعاالن
حوزه انرژی از اقتصاد برق به عنوان
ابرچال��ش این صنعت در ایران یاد
کرده و به دنبال راهی برای رفع این
چالش هستند اما اقتصاد یارانهای
در کش��ور سبب شده روز به روز بر
مشکالت صنعت برق اضافه شود و
این صنعت همواره در اقتصاد انرژی
به مثابه پاشنه آشیل معرفی شود.
در واق��ع یاران��های ک��ه به برق
مصرف��ی م��ردم و صنای��ع تعل��ق
میگیرد ،از یکسو بار مالی سنگینی
را به دولت تحمیل میکند و از سوی
دیگر مشوقی برای مصرف نابهینه
در تمام بخشها و اتالف خسارتبار
این حامل انرژی گرانبهاست.
موضوع مهم دیگری که در اقتصاد
صنعت برق نیازمند توجه ویژه است
تسویه بدهیهای انباشتشده دولت
به این صنعت است.
در حالی صنعت برق کش��ور در
ای��ن تنگنای مالی ق��رار گرفته که
گزارشها حاکی از وضعیت نابسامان
نیروگاهها ،ش��رکتهای بهرهبردار
از ش��بکه ب��رق ،تامینکنن��دگان
تجهی��زات و پیمانکاران این بخش
است و کارشناسان هشدار دادهاند

که در صورت ادامه این روند خطر
قطعی برق در کمین کشور خواهد
بود .
در همین راستا رییس کمیسیون
انرژی مجلس ایران اخیرا در نامهای
ب��ه رییس س��ازمان برنامهوبودجه
درباره وضعیت بحرانی صنعت برق
به دلی��ل عدم اجرای قانون بودجه
هشدار داده است.
فریدون عباس��یدوانی رییس
کمیس��یون انرژی مجلس شورای
اس�لامی در نام��های خط��اب به
محمدباقر نوبخت رییس س��ازمان
برنام��ه و بودج��ه و محمدباق��ر
قالیب��اف ،رییس مجلس ش��ورای
اسالمی هش��دار داده که به دلیل
فق��دان منابع مال��ی ،خطر قطعی
ب��رق و «اعتراضه��ای اجتماعی»
در کشور جدی است که مسوولیت
آن در صورت وقوع بر عهده دولت
خواهد بود.
رییس کمیسیون انرژی مجلس
در نام��ه خود به محمدباقر نوبخت
یادآور شده «صنعت برق کشور برای
تامی��ن هزینههای تولید و انتقال و
توزیع برق منابع عمومی در اختیار
ندارد» و ب��ه همین خاطر مجلس
شورای اس�لامی دولت را «مکلف

ب��ه بازگرداندن کام��ل درآمدهای
حاص��ل از فروش ب��رق به صنعت
برق» و ش��رکتهای تابع آن کرده
است .فریدون عباسیدوانی سپس
تصریح کرده اس��ت ک��ه پنج هزار
میلیارد تومان از درآمدهای صنعت
برق صرف پرداخت یارانهها شده و
این ،تنگنای مالی مهمی برای این
صنعت به وجود آورده است .رییس
کمیسیون انرژی مجلس همچنین
با اش��اره به «بازدیده��ای میدانی
نمایندگان» مجلس گفته اس��ت:
«گزارشهای بسیار نگرانکنندهای
از وضعی��ت نابس��امان نیروگاهها،
ش��رکتهای بهرهبردار از ش��بکه
برق ،تامینکنن��دگان تجهیزات و
پیمانکاران دریافت شده که بیم آن
میرود موجب اعتراضات و تجمعات
و به تبع آن اختالل در تامین برق
کشور شود.
رییس کمیسیون انرژی مجلس
هشدار داده است که تعلل بیشتر و
عدم پرداخت مطالبات بخش برق
موجب ایجاد بحران در صنعت برق
ش��ده و تبعات سیاسی و اجتماعی
آن برای کش��ور غیرقاب��ل جبران
خواهد بود.
به همین دلیل رییس کمیسیون

انرژی مجلس در این نامه از معاون
رییسجمهوری و رییس س��ازمان
برنامه و بودجه خواسته است دستور
دهد با قید فوریت «بدهی سازمان
هدفمندس��ازی یارانهها به صنعت
برق تسویه شود».
این تنگنای مالی در ش��رایطی
اس��ت که طبق برآوردها تولید هر
 ۱۰۰۰م��گاوات برق ب��ه  ۱۰هزار
میلیارد تومان هزینه نیاز دارد که
این رقم صرفا برای بخش نیروگاهی
است و هزینههای مربوط به انتقال
و ش��بکههای توزی��ع در آن لحاظ
نشده است.
از طرفی رشد روزافزون تقاضاي
مصرف ان��رژي الکتريکي ،احداث
نيروگاههاي جديد را اجتنابناپذير
ميکن��د .با توجه به س��هم عمده
نيروگاهه��اي حرارت��ي از جمل��ه
نيروگاهه��اي گازي در تولي��د برق
کش��ور ،احداث اي��ن نيروگاهها از
اهميت ويژهاي برخوردار است .اما
از آنجا که هزينه احداث نيروگاهها
بس��يار باالس��ت باي��د به��رهوري
نيروگاهه��اي موجود را افزايش داد
و در مرحل��ه بعد اح��داث نيروگاه
جديد در نظر گرفته شود.
طبق گفتههای اخیر مدیرعامل
ش��رکت تولید نیروی برق حرارتی
ایران س��ه هزار مگاوات از ظرفیت
نیروگاهی کشور فرسوده بوده و باید
از دور خارج شود .به گفته محسن
طرزطل��ب نیروگاههای فرس��وده
موجود در کش��ور عمری باالی ۴۰
سال دارند که همین امر بهرهوری
آنها را پایین آورده بنابراین نوسازی
آنها ضروری است.
همچنی��ن طبق برنامه شش��م
توس��عه ،پروژههایی برای افزایش
توان نیروگاهی کشور تعریف شده
اس��ت اما به نظر میرس��د مساله
اقتص��اد انرژی مان��ع اصلی اجرای
این برنامهها باشد.
با این وجود اما میتوان گفت با
توج��ه به کمبود منابع مالی که در
این صنعت وجود دارد و همچنین
ع��دم تمای��ل س��رمایهگذاری در
صنعت برق به دلیل نوسانات ارزی
و تحریمها ،وقوع خاموشی در کشور
دور از ذهن نخواهد بود.

اتان 2700 ،تن پروپان مایع 1470 ،تن بوتان مایع
و  1210تن میعانات گازی است.
  پیچیدگیهای فنی و رکوردهای فرآیند
ساخت
یکی از دالیل موفقیت این پروژه راهبردی ملی
در جایزه بینالمللی مدیریت پروژه  2020احجام
خاص و رکوردهای ثبت ش��ده در اجرای آن است؛
رکوردهایی که در راهیابی پاالیش��گاه بیدبلند به
مراحل نهایی جایزه مدیریت پروژه  2020بیتاثیر
نبود .پاالیشگاه بیدبلند موفق به ثبت رکورد بیش از
 ۶۳میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه منجر به فوت
برای نخستین بار در تاریخ پروژههای ایران شده است.
در کنار این رکورد کسب پیشرفت پایدار  2/7درصد
به مدت یک سال نیز به ثبت رسیده است .به هنگام
طراحی از بیش از  1/8میلیون نفر ساعت مهندسی
ایرانی استفاده شده کی طی آن یک و نیم میلیون
مدرک و نقشه تولید شده است .عملیات اجرایی این
پ��روژه با نصب  35هزار تن تجهیزات ثابت و دوار،
اجرای  18هزار تن اس��کلت فل��زی1/600/000،
اینچ قطر لولهکش��ی ،حدود  250هزار مترمکعب
بتنریزی و 4000کیلومتر کابلکشی با صرف بیش
از  65میلیون نفر ساعت نیز از دیگر ویژگیهای این
ابرپروژه است.

 تحق�ق مس�وولیتهای اجتماع�ی
سوغات حضور بخش خصوصی

حضور بخش خصوصی در این ابرپروژه در کنار
کسب موفقیتهای جهانی ،تحقق مسوولیتهای
اجتماعی متعددی را هم برای توسعه بومی منطقه
به دنبال داش��ته است .در س��الهای اجرای پروژه
بیش از  70درصد نیروی انسانی مورد نیاز از ساکنان
بومی منطقه انتخاب ش��ده اس��ت که خود نقش
بس��زایی در آموزش و ارتقای کیفیت زندگی مردم
شریف منطقه داشت .کنسرسیوم سازه -جهانپارس
برای تحقق مس��وولیتهای اجتماعی ،مشارکت
در بازس��ازی تصفیهخانه آب شهر بهبهان ،کمک
به اقشار آسیبپذیر ،آموزش فنی ،ساخت مدرسه
برای روستاهای نزدیک پاالیشگاه ،بهسازی و تامین
روشنایی روستاهای نزدیک پاالیشگاه و پشتیبانی از
مراکز درمانی بهبهان از زمان شیوع کرونا را در اجرای
پروژه لحاظ کرده است.
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توافق مصر و عراق برای سازوکار دریافت نفت
به ازای توسعه پروژهها

عراق و مصر ب ه تازگی با امضای توافقنامهای ،همکاری بین دو کشور را خصوصا در
زمینه نفت ،گاز و پتروشیمی افزایش دادهاند .مصطفی مدبولی نخستوزیر مصر در
جلسهای در بغداد گفت که شرکتهای مصری پروژههای توسعه را در ازای دریافت
نفت انجام میدهند.وی گفت« :این توافقنامه همکاریهای دوجانبه را تقویت میکند
و سرعت توسعه در عراق را افزایش میدهد و دو کشور از توانایی زیادی برخوردار
هستند».نخستوزیر مصر گفت« :ما میتوانیم نقش شرکت «عرب بریج ماریتایم»،
یک ش��رکت تجاری که در س��ال  ۱۹۸۵توسط مصر ،عراق و اردن تاسیس شد را
تقویت کنیم تا روابط تجاری بین کشورهای موسس تقویت شود ».مدبولی گفت:
«قاهره به دنبال افزایش همکاری در زمینههای نفت و گاز ،مواد شیمیایی و مواد
معدنی است و شرکتهای پیمانکار مصری مشتاق حضور در بازار عراق و کمک به
بازسازی آنها هستند ».وی گفت« :فرصتهای شغلی برای عراقیها وجود دارد و آنها
میتوانند در بخشهای مختلف تخصص کسب کنند و مصر آماده است با هماهنگی
اردن همکاری در پروژه اتصال برق با عراق را افزایش دهد ».مدبولی گفت« :یک بازه
زمانی مشخص برای فعال کردن تفاهمنامههای امضاشده بین عراق و مصر تدوین
خواهد شد.بغداد و قاهره در مورد فعالسازی سریع گروهی از پروژههای اجرا شده
توسط طرف مصر توافق دارند ».مصطفی کاظمی نخستوزیر عراق نیز در کنفرانس
خبری گفت که کشورش مشتاق همکاری با مصر و تقویت همکاری با آن است.
وی همچنین کمیته مشترک عراق-مصر-اردن را حائز اهمیت عنوان کرد .دو کشور
عراق و مصر  ۱۵توافقنامه در زمینه حملونقل ،منابع آب ،بهداشت ،محیطزیست،
سرمایهگذاری ،مسکن ،ساختوساز ،صنعت ،تجارت و دارایی امضا کردهاند .در جلسه
کمیته عالی مصر و عراق همچنین شنیده شد که نیاز به افزایش حجم و ارزش تجارت
داخلی و رفع کلیه موانع جریان کاالها بین دو کشور وجود دارد.

اکسونموبیل پروژه ساخت پایانه الانجی پاکستان
را لغو کرد

خبرگزاری اکس��پرس تریبیون به نقل از برخی منابع اعالم کرد شرکت بزرگ
انرژی اکسونموبیل آمریکا طرحهای خود برای ساخت پایانه گاز طبیعی مایع شده
(الانجی) در پاکس��تان را لغو کرده اس��ت.برخی منابع اظهار کردند این شرکت
آمریکایی به ش��راکت با «انرگس ترمینال» پایان داده اس��ت« .انرگس ترمینال»
کنسرسیومی متشکل از چند شرکت از صنایع مختلف از جمله سیمان ،منسوجات
و برق اس��ت.هدف اصلی اکس��ونموبیل برای پیوستن به این کنسرسیوم ،عرضه
الانجی به پاکس��تان بود .دولت پاکس��تان به پنج شرکت از جمله اکسون اجازه
تاسیس پایانههای الانجی را داده بود .این در حالی است که اعالم کرده بود هیچ
ضمانتی به آنها نخواهد داد و ریسک ساخت این پایانهها برعهده خود شرکتهاست.
س��خنگوی شرکت اکسون در این باره گفت :بهدلیل شرایط بازار و کاهش قیمت
فرآوردهها شرکت در حال بررسی همه اقدامهای مناسب برای کاهش هزینههای
سرمایه و عملیات در کوتاهمدت است.این شرکت بزرگ آمریکایی از زمان ورود به
پاکستان با مشکالت بسیاری روبهرو شده است .اکسون حفاری برای ذخیرهسازی
نفت و گاز شیل را آغاز کرده بود و از دولت پاکستان خواسته بود زمینهای بیشتری
از سواحل کراچی در اختیارش قرار دهد اما مقامهای پاکستانی این درخواست را
رد کردند.هماکنون دو پایانه الانجی در پاکستان با مجموع ظرفیت یک میلیارد و
 ۳۰۰میلیون فوت مکعب در روز در حال واردات است تا نیازهای داخلی این کشور را
تامین کند اما برای برطرف کردن نیاز فزاینده این کشور به گاز به پایانههای بیشتری
نیاز است.بر اساس برآوردهای دولت پاکستان ،این کشور در سالهای آینده نیاز به
واردات سه میلیارد فوت مکعب در روز گاز دارد .از آنجا که تولید داخلی گاز طبیعی
پاکستان با سرعت ساالنه شش درصد رو به کاهش است ،مجوز واردات الانجی به
بخش خصوصی هم داده شده است.

