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ارمغــان برجــام بــرای صنعــت نفــت؛ افزایــش صــادرات و بازپــس
گیــری ســهم ایــران در بازارهــای جهانــی
برجام ،دسیسه آمریکا و کشورهای رقیب در منطقه برای به صفر رساندن ...

صنعتگران چشم انتظار
مصوبه دولت

پیشـنهاد سـازمان صنایـع کوچـک و شـهرکهای
صنعتـی ایـران بـه منظـور تسـهیل ایجاد شـهرکهای
صنعتـی غیردولتـی در انتظـار تصویـب و ابلاغ هیـات
دولـت اسـت کـه نهایتـا تـا پایـان سـال رخ میدهـد.
فرشـاد مقیمـی  -معـاون برنامـه ریـزی سـازمان
صنایـع کوچـک و شـهرکهای صنعتـی ایـران  -در
گفتوگـو بـا ایسـنا ،با اشـاره بـه اینکـه طبـق قانون و
سیاسـتهای کلـی اصـل  ۴۴قانـون اساسـی دو مسـیر
بـرای شـهرکهای صنعتـی غیردولتـی تعریـف شـده
اسـت ،اظهـار کرد :یـک مسـاله مربوط به شـرکتهایی
اسـت کـه دسـتگاههای دولتـی در آن مشـارکت دارنـد
و مسـاله دوم قانـون واگـذاری مالکیـت و اداره امـور
شـهرکهای صنعتـی اسـت که براسـاس آن مشـخص
شـده نگهـداری و اداره امـور شـهرکهای صنعتـی
تحت شـرایط تعریف شـده نباید توسـط دولـت مدنظر
قـرار گیـرد.وی ادامـه داد :در بحـث مربـوط بـه ایجـاد
شـهرکهای صنعتـی در جایـی کـه متقاضـی بخـش
خصوصـی وجود دارد دولـت نباید ورود کند ،اما مشـکلی
کـه در ایـن رابطه بـا آن مواجه بوده و هسـتیم مربوط به
بحـث اراضی اسـت .تغییر کاربـری اراضی بـرای دولت
بـه صورت رایـگان انجام میشـود اما بخـش خصوصی
بایـد رقـم قابل توجهـی را جهـت تغییر کاربـری اراضی
پرداخـت کنـد؛ بنابراین قیمت تمام شـده شـهرکهای
صنعتـی خصوصی بیشـتر از شـهرکهای صنعتـی دولتی
تمـام میشـود و ایـن مسـاله شـرایط را بـرای فعالیت
بخـش غیردولتـی دشـوار میکنـد.
معـاون برنامـه ریـزی سـازمان صنایـع کوچـک و
شـهرکهای صنعتـی ایـران از ارائـه پیشـنهاد ایـن
سـازمان بـه هیئـت دولـت خبـر داد و اعلام کـرد:
پیشـنهادی بـه هیـات دولـت جهـت کمـک بـه بخـش
خصوصـی در راسـتای ایجـاد شـهرکهای صنعتـی
غیردولتـی ارائـه شـد کـه در کمیسـیونهای مربوطـه
مـورد بررسـی قـرار گرفـت .پیشـنهادی که بـه صورت
مشـترک بـا همـکاری سـازمان امـور اراضـی ارائـه و
مراحـل پایانـی خود را سـپری کـرده و در انتظار تصویب
نهایـی توسـط هیـات وزیـران اسـت.
مقیمـی افـزود :براسـاس ایـن مصوبـه کـه احتمـاال تـا
پایـان سـال جـاری ابالغ خواهد شـد ،بخـش خصوصی
اراضـی مورد نظـر خود را جهـت ایجاد شـهرک صنعتی
بـدون پرداخـت هزینـه تغییر کاربـری در اختیـار خواهد
داشـت کـه بخش قابـل توجهـی از هزینههـا را کاهش
میدهـد.
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شرکت نفت خود را از بازار عراق به افغانستان محروم کرده است
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی ضمن انتقاد از
وضعیت صادرات فرآوردههای نفتی ،اظهار کرد :شرکت نفت ،خود را ...

سوال بیجواب وام ازدواج  ۱۵میلیونی

بــا وجــود اینکــه پیشــنهاد مجلــس بــرای افزایــش
وام ازدواج بــه  ۱۵میلیــون تومــان بــا توجــه بــه
شــرایط موجــود چنــدان از ســوی بانکهــا قابــل
پذیــرش نبــود و تامیــن منابــع الزم را شــرط اصلــی
پرداخــت میدانســتند ،قبــل از اینکــه در مجلــس
بــه تصویــب نهایــی برســد دولــت پیشدســتی
کــرده و از موافقــت بــا آن خبــر داده اســت ،امــا
تاکنــون هیــچ مســئول اقتصــادی یــا بانکــی در
رابطــه بــا چگونگــی تامیــن منابــع الزم بــرای
افزایــش  ۵۰درصــدی وام ازدواج پاســخی ارائــه

بــا افزایــش وام ازدواج خبــر داده و بــه دنبــال آن
کرباســیان-وزیر اقتصــاد -بــر ایــن رشــد تاکیــد
کــرده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه وزیــر اقتصــاد
بــا وجــود اعــام موافقــت بــا افزایــش ســقف وام
ازدواج هیــچ توضیحــی در رابطــه بــا ایــن موضــوع
کــه قــرار اســت منابــع اضافــه شــده بــر آن چگونــه
تامیــن شــود ،ارائــه نکــرده اســت .از ســوی دیگــر
رئیــس کل بانــک مرکــزی موضــع خــود را طــوری
اعــام کــرده کــه نشــان میدهــد بــا وجــود موافقتــی
کــه میتوانــد بــا افزایــش وام ازدواج داشــته باشــد،

نکــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بعــد از افزایــش پرچالــش وام
ازدواج از ســه بــه  ۱۰میلیــون تومــان در ســال
 ۱۳۹۵کــه بــا پیشــنهاد رشــد  ۳۰۰درصــدی از ســوی
مجلــس همــراه شــده و بانکهــا هــم بــه دلیــل
کمبــود منابــع قرضالحســنه بــا ایــن حــد افزایــش
مخالــف بودنــد ،در ســال جــاری و در جریــان بررســی
الیحــه بودجــه  ۱۳۹۷افزایــش مجــدد تســهیالت
ازدواج تــا  ۵۰درصــد مطــرح شــد.
در حالــی ایــن تصمیــم کمیســیونهای اجتماعــی
و اقتصــادی مجلــس بــه نظــر میرســید کــه بــا
شــرایط حاکــم بــر منابــع قرضالحســنه و البتــه
جــاری بانکهــا مــورد تاییــد قــرار نگیــرد و در
نهایــت بازنگــری و بــه طــور شــفافتری بررســی
شــود کــه اخیــرا رئیــس جمهــوری رســما از موافقــت

امــا بــه گونـهای آن را منــوط بــه تامیــن منابــع الزم
دانســته اســت .ســیف اعــام کــرده کــه خوشــحال
میشــود اگــر بانکهــا بتواننــد بــرای پرداخــت وام
ازدواج اقــدام کننــد ،ولــی بایــد تــاش کــرد منابــع
قــرض الحســنه بانکهــا بیشــتر تقویــت و تجهیــز
شــودتا بتواننــد تکالیــف تعییــن شــده را انجــام دهنــد.
ایــن موضــع رئیــس کل بانــک مرکــزی تــا حــدی
بــه ســمت شــرایط ســخت بانکهــا بــرای تامیــن
مالــی تســهیالت تکلیفــی آنهــا ســوق دارد .اگــر
قــرار باشــد مبلــغ وام ازدواج از  ۱۰بــه  ۱۵میلیــون
تومــان افزایــش یابــد ،منابــع مــورد نیــاز بــرای آن
نیــز رشــد خواهــد کــرد .اکنــون ســاالنه حداقــل
یــک میلیــون فقــره وام ازدواج پرداخــت میشــود
کــه حــدود  ۱۰هــزار میلیــارد تومــان منابــع نیــاز
دارد ،بنابرایــن اگــر قــرار باشــد ایــن رقــم بــه ۱۵

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی:

شرکت نفت خود را از بازار عراق و افغانستان محروم
کرده است

ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان
فرآوردههــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی
ضمــن انتقــاد از وضعیــت صــادرات
فرآوردههــای نفتــی ،اظهــار کــرد:
شــرکت نفــت ،خــود را از بــازار عــراق و
افغانســتان محــروم کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،حمیــد حســینی
در نشســتی کــه صبــح دیروز(شــنبه)
برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه دوازدهمیــن
همایــش ســاالنه اتحادیــه صادرکننــدگان
فرآوردههــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی گفــت :تشــکلهای اقتصــادی ســه ماموریــت دارنــد و بایــد نماینــده و
صــدای اعضــاء باشــند همچنیــن وظیفــه دارنــد اعضــاء را توانمنــد کــرده و بازارســازی در ســطح بینالمللــی
انجــام بدهنــد کــه ایــن همایــش در راســتای هــر ســه هــدف انجــام شــده اســت.وی بــا تاکیــد بــر اینکــه
اعضــای اتحادیــه صادرکننــدگان بــه شــدت دچــار چالــش و مشــکل هســتند ،افــزود :ســال گذشــته مجلــس
تصمیــم گرفــت قیــر مجانــی توزیــع کنــد .اتحادیــه بــا ایــن تصمیــم مخالفــت کــرد و امســال مجلــس بــه
ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه تصمیــم مذکــور اشــتباه بود.ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان فرآوردههــای
نفــت ،گاز و پتروشــیمی ادامــه داد :بایــد طــوری تصمیمســازی کــرد کــه جلــوی تخلفــات گرفتــه شــود .در
ایــن بخــش میــزان تخلــف زیــاد اســت و مــا از ایــن وضــع راضــی نیســتیم .در بخشهایــی از صــادرات
فرآوردههــای نفتــی چــه بــه صــورت رســمی و چــه بــه صــورت غیررســمی قاچــاق صــورت میگیــرد.
حســینی بــا تاکیــد بــر اینکــه میــزان صــادرات فرآوردههــای نفتــی ایــران افزایــش نیافتــه اســت ،اظهــار
کــرد :پیشبینــی میشــد میــزان صــادرات فرآوردههــای نفتــی امســال بــه  ۵۰میلیــارد دالر برســد امــا
محقــق نشــد ،زیــرا در کشــور افزایــش ظرفیــت تولیــد صــورت نگرفــت.وی ادامــه داد :امســال بــه دلیــل
طوالنــی شــدن اورهــال چهــار فــاز پــارس جنوبــی شــرکت نفــت مجبــور شــد بــه نیروگاههــا گازوئیــل
بدهــد و صــادرات مرزهــای زمینــی را قطــع کرد.ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان فرآوردههــای نفــت،
گاز و پتروشــیمی بــا بیــان اینکــه شــرکت نفــت خــود را از بــازار عــراق و افغانســتان محــروم کــرده اســت،
افــزود :صــادرات فرآوردههــای نفتــی بــه عــراق رشــد نداشــته اســت.
مخالف اصلی با رگوالتوری مشخص نیست
حســینی در ادامــه بــا اشــاره بــه لــزوم اجــرای رگوالتــوری ،گفــت :متوجــه نشــدیم چــه کســی در کشــور
اجــازه نمیدهــد بحــث رگوالتــوری اجــرا شــود .شــورای رقابــت در ایــن زمینــه تکلیــف قانونــی داشــت کــه
تصویــب شــد و بــه هیــات دولــت فرســتاد ،امــا هیــات دولــت مخالفــت کــرد .مشــخص نیســت چــه کســی
بایــد در ایــن زمینــه پاســخگو باشــد.وی ادامــه داد :اگــر میخواهیــم حضــور ســرمایه گــذار در کشــور فراهــم
شــود ،بایــد نرمافــزار فراهــم کنیــم .مــردم  ۱۰۰۰میلیــارد پــول در بانــک میگذارنــد ،امــا حاضــر نیســتند در
بخــش صنعــت ســرمایه گــذاری کننــد.

دالر و سکه در بازار آزاد چند؟

در بــازار دیــروز  -شــنبه  -دالر آمریــکا بــا
ثبــات نســبی قیمــت  ۴۳۹۰تومــان و ســکه
تمــام طــرح جدیــد یــک میلیــون و ۴۸۵
هــزار تومــان فروختــه شــد.
بــه گــزارش ایســنا،طبــق آنچــه در تابلــو
اعالنــات صرافیهــا درج شــده اســت ،نیــم
ســکه  ۷۲۲هــزار تومــان ،ربــع ســکه ۴۱۷
هــزار تومــان و ســکه گرمــی  ۲۸۱هــزار
تومــان قیمــت دارد.
در بــازار ارز نیــز یــورو  ۵۴۸۰تومــان ،لیــر ترکیــه  ۱۱۹۳تومــان ،پونــد انگلســتان  ۶۰۸۵تومــان ،یــوان چیــن
 ۶۹۰تومــان و درهــم امــارات  ۱۲۱۵تومــان فروختــه میشــود.
بانک مرکزی هم دالر مبادلهای را  ۳۶۴۶تومان برای امروز قیمتگذاری کرده است.
و امــا قیمتهــا در بــازار طــا در مســیر صعــودی قــرار گرفتــه اســت؛ بــه طوریکــه هــر گــرم طــای
 ۱۸عیــار  ۱۳۹هــزار و  ۲۷تومــان و هــر مثقــال طــا  ۶۰۲هــزار تومــان در طالفروشــیها داد و ســتد
میشود.

میلیــون تومــان افزایــش یابــد ،بایــد بیــش از
 ۱۵هــزار میلیــارد تومــان شــبکه بانکــی منابــع
قرضالحســنه در اختیــار داشــته باشــند کــه البتــه
بــا توجــه بــه اعالمــی کــه از ســوی بانکهــا وجــود
دارد چنیــن مبلغــی در اختیــار آنهــا نیســت .از ایـنرو
از ســال گذشــته و براســاس تکلیــف قانــون بودجــه
بــه ســمت اســتفاده از منابــع جــاری حرکــت کردهاند.
منابــع جــاری بانکهــا جــزو وجــوه در جریــان آنهــا
بــوده و بنابــر گفتــه مدیــران عامــل بانکهــا قابلیــت
اســتفاده بــرای وامهــای بــا بازپرداخــت چنــد ســاله
نــدارد چــرا کــه حســاب جــاری مشــتریان ،حســاب
در حــال گــردش بــوده و مشــتری مبلــغ موجــود ایــن
حســاب را مطالبــه میکنــد ،بنابرایــن اختصــاص
آن بــه تســهیالت موجــب ایجــاد مشــکالتی بــرای
بانکهــا در تامیــن وجــوه در گــردش خواهــد شــد.
بــا وجــود موافقتهایــی کــه بــا افزایــش وام ازدواج
وجــود داشــته و مــورد تاییــد دولــت قــرار گرفتــه
اســت و البتــه بــا توجــه بــه اینکــه ایــن افزایــش
اتفــاق خوشــایندی هــم بــرای جوانــان بــه شــمار
مــیرود ،ولــی جــای خالــی بــرای توضیحــات
نماینــدگان مجلــس و بــه دنبــال آن وزیــر اقتصــاد
و همچنیــن بانــک مرکــزی در رابطــه بــا چگونگــی
تامیــن مبلــغ حداقــل  ۵۰۰۰میلیــاردی کــه بــرای
ســال آینــده بــه منابــع مــورد نیــاز تســهیالت ازدواج
اضافــه میشــود ،وجــود دارد.
در ســویی دیگــر موافقــان وام ازدواج در خــارج از
دولــت تاکیــد دارنــد کــه بــه هرحــال بــا توجــه بــه
اینکــه در ســال جــاری بانکهــا توانســتند طــی
طــرح ضربتــی صــف وام ازدواج را تــا حــد قابــل
مالحظــهای کاهــش داده و اکنــون تســهیالت
 ۱۰میلیــون تومانــی را هــم پرداخــت میکننــد ،در
نهایــت ایــن قــدرت در آنهــا وجــود دارد کــه بتواننــد
تســهیالت  ۱۵میلیــون تومانــی را هــم پرداخــت
کننــد .ایــن در حالــی اســت کــه مدیــران عامــل
بانکهــا عنــوان میکننــد اکنــون در هــر مــاه
مجموعــه شــبکه بانکــی حــدود  ۷۰تــا  ۱۰۰هــزار
فقــره ازدواج تســهیالت پرداخــت میکننــد،
ولــی اگــر قــرار اســت ســقف وام ازدواج افزایــش
یافتــه ولــی منابــع جدیــدی در نظــر گرفتــه
نشــود ،ایــن پرداخــت بــه حــدود  ۶۰هــزار فقــره
در هــر مــاه کاهــش یافتــه و موجــب طوالنــی
شــدن صــف وام و در انتظــار مانــدن جوانــان خواهــد
شد.

دالر و سکه در بازار آزاد چند؟
در بازار دیروز دالر آمریکا با ثبات نسبی قیمت  ۴۳۹۰تومان و سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و  ۴۸۵هزار تومان فروخته می شود ...
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طرح ویژه مسکن بانک ملی ،فرصتها و مزیتها
طــی ســالهای گذشــته ،ایجــاد تنــوع در بانــک
هــا و نــوع تســهیالت خریدمســکن بــه یــک
مطالبــه عمومــی تبدیــل شــده بــود .مردمــی
کــه قصــد خریــد خانــه داشــتند ،در توقعــی بــه
حــق مــی خواســتند بــا آوردههــای متغیــر ،تــوان
اســتفاده از تســهیالت بانکــی را داشــته باشــند.
در اکثــر کشــورها نیــز تســهیالت مســکن یکــی از
مهمتریــن تســهیالت موجــود در ســبد محصــوالت
بانــک هــای بــزرگ اســت.
خوشــبختانه شــورای پــول و اعتبــار در تصمیمــی
بجــا و کارشناســی ،انحصــار اعطــای تســهیالت
مســکن را برداشــت و اجــازه ارائــه طــرح ازســوی همــه بانــک هــا بــرای ورود بــه ایــن عرصــه
صــادر شــد کــه البتــه بانــک ملــی ایــران در اســتفاده از ایــن فرصــت تاریخــی ،پیشــتازی کــرد.
اکنــون طــرح ویــژه مســکن بانــک ملــی ایــران بــا مزایــای ویــژه ای در اختیارعمــوم مــردم قــرار
گرفتــه اســت .البتــه هــدف از ورود بــه ایــن طــرح ایجــاد رقابــت بیــن بانــک هــا نیســت ،بلکــه
هــدف ایــن اســت کــه ضمــن بــاال بــردن تعــداد تســهیالت مســکن و عرضــه بیشــتر ایــن اوراق،
قیمــت تمــام شــده تســهیالت مســکن بــرای تســهیالت گیرنــده کاهــش یابــد.
در ایــن بیــن ،رقابتــی میــان بانــک هــا بــرای ترغیــب مشــتریان بــه خریــد اوراق آن هــا نیــز ایجــاد
مــی شــود کــه ایــن اتفــاق کامــا بــه نفــع تســهیالت گیرنــده خواهــد بــود.
از ســوی دیگــر ،یکــی از دغدغههــای دارنــدگان اوراق گواهــی حــق تقــدم مســکن ،ابطــال آنهــا
و بــی اطالعــی از تاریــخ ابطــال بــود .بانــک ملــی ایــران بــرای تمامــی ایــن مــوارد راهکارهایــی
درنظــر گرفتــه و بــه دلیــل اینکــه زیرســاخت کل ایــن طــرح مکانیــزه اســت ،قطعــا دارنــدگان اوراق
بــه مشــکالت مربــوط بــه ابطــال و گذشــت تاریــخ و  ...برنخواهنــد خــورد.
گرچــه نــرخ ســود یــا دوره بازپرداخــت ایــن تســهیالت مصــوب شــورای پــول واعتبــار اســت ،امــا
بانــک ملــی ایــران امتیازاتــی را بــرای اســتفاده کننــدگان از ایــن تســهیالت در نظــر گرفتــه اســت.
امتیازاتــی نظیــر قابــل عرضــه بــودن اوراق در همــان مــاه خریــد ،اختصــاص درصــدی از ســهم
اوراق متناســب بــا میــزان ســپرده بــه دارنــده حســاب و مــوارد مشــابه ،از دیگــر مزایــای طــرح
ویــژه مســکن بانــک ملــی ایــران اســت .ایجــاد تعــادل در بــازار مســکن بــا افزایــش قــدرت خریــد
مــردم و نیــز تنــوع در انتخــاب بانــک یــا نــوع تســهیالت از دیگــر دســتاوردهای ایــن طــرح اســت.
از دیگــر مزایــای منحصــر بــه فــرد طــرح مســکن بانــک ملــی ایــران ،عــدم محاســبه ســن بنــا در
دریافــت تســهیالت بانکــی اســت .نکتــه قابــل توجــه دیگــر بــرای اســتفاده کننــدگان از ایــن طــرح،
عــدم الــزام بــه دریافــت تســهیالت بانکــی اســت.
پیــش از ایــن ســپرده گــذاران ،بــرای دریافــت تســهیالت خریــد یــا ســاخت مســکن الــزام داشــتند
و حتــی پــس از مدتــی بــه دلیــل عــدم اســتفاده ازتســهیالت ،امتیــاز آنهــا از بیــن مــی رفــت ،امــا
طــرح ویــژه مســکن بانــک ملــی ایــران ایــن امــکان را ایجــاد کــرده کــه مشــتری حتــی در صــورت
انصــراف از دریافــت تســهیالت ،نــه تنهــا از محــل فــروش اوراق حــق تقــدم ســود کســب کنــد،
بلکــه ســود حاصــل از ســپرده اولیــه را نیــز بــا نــرخ  10درصــد دریافــت کنــد.
بــا نــگاه اینکــه یــک ســپرده گــذار بخواهــد از تســهیالت مســکن اســتفاده کنــد هــم ایــن نکتــه
گفتنــی اســت کــه ســقف تســهیالت مصــوب شــورای پــول و اعتبــار قطعــا پوشــش دهنــده قیمــت
مســکن مــورد نیــاز هموطنــان نیســت و تســهیالت گیرنــده ،خــود بخشــی از بودجــه تامیــن مســکن
را در اختیــار دارد کــه میتوانــد بــا ســپرده گــذاری همــان مبلــغ از معــدل باالتــری در ســپرده
برخــوردار شــده و هــر مــاه تعــدادی اوراق دریافتــی خــود را افزایــش دهــد و یــا بخشــی از آن را از
بــازار فرابــورس تهیــه کــرده و در بــازه زمانــی کوتاهــی تســهیالت را دریافــت کنــد.
ملمــوس شــدن آثــار طــرح هایــی از ایــن دســت نیــاز بــه گذشــت زمــان دارد .بانــک ملــی ایــران
در اجــرای ایــن طــرح همــه جوانــب قانونــی را رعایــت کــرده و از ســوی دیگــر قشــر کــم درآمــد
جامعــه را کــه توانایــی ســرمایه گــذاری کالن بــرای خریــد مســکن نداشــته انــد ،مــد نظــر قــرار
داده اســت.
بــدون شــک بــا ورود اوراق حــق تقــدم مســکن بانــک ملــی ایــران بــه بــازار طــی چنــد مــاه آینــده،
شــاهد کاهــش قیمــت تمــام شــده تســهیالت مســکن بــرای مــردم بــوده و بــا رقابتــی شــدن
عرضــه اوراق بــه مــردم بیــن بانــک هــا بــه زودی بــا امتیازاتــی کــه بانــک هــا لحــاظ خواهنــد کــرد
منتظــر روزهــای خوشــدر بــازار مســکن خواهیــم بــود.

ارمغان برجام برای صنعت نفت؛ افزایش صادرات و
بازپس گیری سهم ایران در بازارهای جهانی
ایرنـا  -برجـام ،دسیسـه آمریـکا و کشـورهای رقیـب
در منطقـه بـرای بـه صفـر رسـاندن صـادرات نفـت و
تصاحـب بـازار نفـت ایـران را خنثـی کـرد و در فاصله
کوتاهـی علاوه بر افزایـش صادرات ،جایـگاه ایران در
بـازار جهانـی انـرژی را نیز ارتقـا داد.
بـه گـزارش روز شـنبه ایرنـا ،بـا توجـه بـه نقـش
درآمدهـای نفتـی در تامیـن بودجـه مـورد نیاز کشـور،
در زمـان تحریـم هـای مرتبـط بـا پرونـده هسـته ای
ایـران تالش شـد در مسـیر صـادرات نفت کشـورمان
مانـع تراشـی شـود.
در نتیجـه اعمـال تحریـم و محدودیـت مختلـف،
صـادرات نفـت ایـران بـه پاییـن تریـن میـزان در
دهـه هـای اخیـر کاهـش یافت و فهرسـت مشـتریان
نیـز بـه پنج کشـور چیـن ،هنـد ،ژاپـن ،کـره جنوبی و
ترکیـه محـدود شـد کـه البتـه آن نیـز با خطـر کاهش
بیشـتر مواجـه بود.
رونـد نزولـی جایـگاه ایران در بـازار انرژی تـا روی کار
آمـدن دولـت یازدهـم ادامـه یافـت ،بـا اسـتقرار دولت
یازدهـم ،اوضـاع تغییـر کـرد ،مذاکـرات بـا  5+1بـه
پیـروزی رسـید ،برجـام اجـرا و زنجیـر تحریـم از پـای
صنعـت نفـت ایـران باز شـد.
** 26دیمـاه  ،1394آغازگـر فصـل جدیـد
صنعـت نفت
برجـام یـا برنامـه جامـع اقـدام مشـترک (Join
،)Comprehensive Plan of Action
در  23تیـر  1394پـس از  20مـاه مذاکـرات فشـرده و
سـخت کـه از آن بـه عنـوان مذاکـرات قرن نـام برده
مـی شـود ،بیـن ایـران و کشـورهای ( 5+1آمریـکا،
انگلیـس ،فرانسـه ،روسـیه ،چیـن و آلمـان) بـه امضـا
ر سید .
ایـن توافـق در  29تیـر مـاه  94بـا تصویبـت قطعنامه
 2231در شـورای امنیت سـازمان ملـل ماهیت حقوقی
پیـدا کـرد و بدیـن ترتیـب 6 ،قطعنامه قبلی این شـورا
علیـه ایـران را لغـو کـرد؛ اتحادیـه اروپـا نیـز در همان
روز برجـام را تاییـد کرد.
برجـام در  19مهـر مـاه  1394در قالـب قانـون «اقدام
متناسـب و متقابـل ایـران در اجـرای برجـام» بـه
تصویـب مجلـس شـورای اسلامی رسـید و بـا تاییـد
شـورای نگهبـان در  23مهـر ماه بـرای اجرا بـه دولت
ابالغ شـد.
ایـن توافـق از  26دی مـاه  94بـا انتشـار گـزارش
آژانـس بیـن المللـی انـرژی اتمـی مبنـی بـر اجـرای
تعهـد ایـران در حوزه هسـته ای ،با برچیده شـدن همه
تحریـم هـای ایـران مرتبـط با موضـوع هسـته ای به
مرحلـه اجرا رسـید.
بدیـن ترتیـب ،بـا اجـرای برجـام همـه تحریـم هـای
مرتبـط بـا صنعـت نفـت ،گاز و پتروشـیمی لغـو شـد.
**شکسـت طـرح آمریکایـی  -عربسـتانی

بـرای قطـع صـادرات نفـت ایران
کاهـش و قطـع صادرات نفـت ایـران ،آرزوی آمریکا و
برخـی کشـورهای منطقـه بود؛ بـا کاهـش درآمدهای
نفتـی ایـران ،تـوان اقتصـادی کشـور افـت مـی کـرد،
بنابرایـن ،واشـنگتن بـا جدیـت آن را دنبـال مـی کرد.
در ایـن مسـیر ،عربسـتان و متحدانـش نیـز آمریـکا را
همراهـی می کردند ،عربسـتان در آن مقطـع زمانی ،با
هـدف جلوگیـری از ایجـاد خلاء در بـازار جهانی نفت
کـه بـه علـت تحریم ایـران رخ مـی داد ،تولیـد خود را
افزایـش می داد.
در دوران تحریـم ،صـادرات نفـت ایـران بـه روزانـه

کاهـش صـادرات نفـت ایـران بـه حـدود یـک میلیون
بشـکه در زمـان تحریـم ،فرصتـی را فراهم کـرده بود
تـا نفت «اورال روسـیه» و نفت عراق و نیجریه ،سـهم
ایـران در بـازار اروپـا را در اختیار بگیرند؛ عربسـتان نیز
بـا فـراغ بال به سـراغ بازار نفت ایران در آسـیا و سـایر
بازارها رفتـه بود.
امـا پـس از اجرایـی شـدن برجـام و رفـع تحریـم ها و
آغـاز بازگشـت نفـت ایران به بـازار ،آنها به سـرعت در
مقابـل ایـران کوتـاه آمـده و مجبـور بـه عقب نشـینی
شـدند ،بـه گونـه ای کـه اکنون تهران توانسـته اسـت
بخـش عمـده ای از بـازار نفـت خـود را در مناطـق

حـدود یـک میلیون بشـکه کاهـش یافته بود کـه البته
بـر اسـاس طرحـی که برخـی اعضـای کنگـره آمریکا
دنبـال مـی کردنـد ،قـرار بـود میـزان صـادرات نفتـی
ایـران کاهش بیشـتری یافتـه و به طرح نفـت در برابر
غـذا تبدیل شـود.
طبـق ایـن طـرح ،قـرار بـود هـر  ٦مـاه  ٢٠درصـد از
فـروش نفـت ایـران کم شـود تا اینکـه به طـور کامل
متوقف شـود.
امـا بـا اسـتقرار دولـت یازدهـم و پیگیری مذاکـرات با
 5+1ایـن طـرح را به حاشـیه راند ،تا اینکـه در نهایت،
بـه توافـق برجـام و لغو تحریم هـای نفتی منجر شـد.
** بازپس گیری سهم بازار از رقبا
در دوران تحریـم و پـس از سـال  2005بـه بعد ،نقش
و سـهم ایـران در بـازار جهانی نفت خـام در اثر کاهش
صـادرات کـم رنـگ شـد ،به گونـه ای که سـهم ایران
در تأمیـن نفـت مصرفـی دنیـا از سـال  1382تا 1391
رونـد کاهـش را طـی کـرد و از  3.05درصـد در سـال
 1382بـه  1.26درصـد در سـال  1391کاهـش یافت.
همچنیـن در سـال هـای تحریم ،کشـورهایی که نفتی
مشـابه نفـت ایـران را تولیـد مـی کردنـد ،سـهم ایران
در بازارهـای جهانـی را اشـغال کردند کـه از جمله آنها
می توان به عربسـتان ،عراق ،نیجریه و روسـیه اشـاره
کرد.

مختلـف از جملـه اروپـا ،بازپس بگیرد و میـزان تولید و
صـادرات خـود را به دوران پیشـاتحریم ،برسـاند.
بازگشـت ایـران بـه بـازار نفـت اروپـا ،تنها بـه بازپس
گیری سـهم گذشـته از بـازار این قاره محدود نشـده و
حتی ایران توانسـته اسـت به بازارهای جدید در شـرق
اروپـا نیز وارد شـود.
**بازگشت سریع ایران به بازار نفت
سـرعت بازگشـت نفـت ایـران بـه بازارهـای جهانـی
و بازپـس گیـری سـهم از رقبـا در بازارهـای آسـیایی
و اروپایـی بـه حـدی بـود کـه شـگفتی کارشناسـان را
بـه دنبـال داشـت و حتـی عربسـتان کـه همـواره در
مسـیر بازگشـت ایران بـه بازار بیـن المللی کارشـکنی
می کرد ،در نهایت ناچار به کوتاه آمدن شد.
بازگشـت ایـران به بـازار نفت می توانسـت بـه صورت
تدریجی انجام شـود ،اما مدیریت صنعـت نفت با اتخاذ
تمهیـدات الزم ،بازگشـت مقتدرانـه و سـریع بـه بـازار
نفـت را از روز اجـرای برجام و رفـع تحریمها به مرحله
اجـرا گذاشـت.بدین ترتیـب ،بـا وجـود محدودیت های
داخلـی و فشـارهای سیاسـی و اقتصـادی گسـترده
خارجـی ،تولیـد و صـادرات نفـت در مـدت چنـد مـاه
بـه سـطح قبـل از اعمـال تحریـم هـا بازگردانده شـد.
در مقابـل برنامـه ایران برای بازگشـت سـریع بـه بازار
نفـت ،کارشـکنی هایی از طرف عربسـتان و متحدانش

انجـام شـد و حتـی ایـن کشـورها ،سـعی در ایجـاد
اخلال در جریـان مذاکـرات هسـته ای کردند.
امـا ،فشـارهای سیاسـی یکجانبـه و چنـد جانبـه برای
تغییـر سیاسـت ایران موثر واقع نشـد ،تهـران در مقابل
فشـارهای وارده ،بـه صورت علنی از کشـورهایی که با
اعمـال تحریم ها ،سـهم ایـران از بازار نفت را تسـخیر
کـرده بودنـد ،خواسـت بـه جای فشـار بـر ایـران برای
عـدم افزایـش فوری نفـت ،تولید و صـادرات نفت خود
را کاهـش داده و بـا ایـران بـرای گرفتن سـهم خود از
بازار همـکاری کنند.
بدیـن ترتیـب ،بازارهـای جهانـی و کشـورهای دیگـر
تولیدکننـده ناچـار شـدند کـه خـود را بـا نفـت ایـران
هماهنگ سـازند .بازار از بازگشـت ایران اسـتقبال کرد
و کشـورهایی همچـون عربسـتان در مقابـل مواضـع
منطقـی و واقـع بینانـه ایـران عقـب نشـینی کردند.
در پرتـو این سیاسـت بـود که ایران توانسـت بـا وجود
همـه مشـکالت و فشـارها جایـگاه و موقعیـت خود را
در کمتریـن زمـان در بـازار جهانـی نفـت تثبیت کند.
بـا رفـع تحریـم هـا از بهمـن مـاه  ،94افزایـش تولیـد
و صـادرات نفـت ایـران کلیـد خـورد و در یـک دوره
زمانـی چهـار ماهـه تولید به حـدود  3.5میلیون بشـکه
و صـادرات نفـت نیز از کمتـر از یک میلیون بشـکه به
بیـش از  2میلیـون بشـکه افزایـش یافت.
** بازگشت مشتریان اروپایی نفت ایران
پـس از اجـرای برجـام ،شـاهد تغییـرات اساسـی در
فهرسـت خریـداران نفـت ایـران بودیـم .در حالـی که
در دوران تحریـم ایـن فهرسـت بسـیار کوتـاه شـده و
بـه پنج کشـور چیـن ،ژاپن ،هنـد ،کره جنوبـی و ترکیه
محـدود بـود ،بـا رفع تحریم هـا رو به فزونی گذاشـت.
بـر اسـاس گـزارش هـا حـدود  15شـرکت اروپایی که
در زمـان تحریـم ،همـکاری بـا ایـران را قطـع کـرده
بودنـد در پسـابرجام ،مشـتری نفـت ایران شـدند.
هـم اکنون عمده خریـداران اروپایی نفت ایران شـامل
شـرکتهای توتـال فرانسـه ،سـاراس ایتالیـا ،هلنیـک
پترولیـوم یونـان ،لوک اویل روسـیه ،سپسـای اسـپانیا،
انـی ایتالیـا و تاپـراش ترکیـه هسـتند کـه قراردادهای
بلنـد مدت با شـرکت ملـی نفت ایـران امضـا کردهاند.
در کنـار قراردادهـای بلندمدتی که به آنها اشـاره شـد،
برخی شـرکت هـای بزرگ نفتـی اروپایی نیـز اقدام به
واردات نفـت خـام از ایـران بـه صـورت تـک محموله
کردهانـد که شـامل «اوام وی» اتریش« ،انـی» ایتالیا،
«لوتـوس» لهسـتان« ،پـی کـی ان اورلـن» لهسـتان،
«ام او ال» مجارسـتان« ،شـل» و «بیپـی» انگلیـس،
«ویتول» سـوئیس و «رپسـول» اسـپانیا هستند.
هـم اکنـون مقصـد  40درصـد از نفت صادراتـی ایران
(حـدود  70تـا  900هزار بشـکه) اروپاسـت که در قالب
قراردادهـای بلنـد مـدت و یـا تـک محمولـه صـادر
می شود.

