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بازار انرژی

صعود نفت در پی تکذیب خبر افزایش
تولید اوپک پالس
قیمت نفت پس از این که عربســتان ســعودی گزارش رســانهای مبنی بر
مذاکــرات اوپک پالس برای افزایش عرضه را تکذیــب کرد ،اوایل معامالت
روز ســه شنبه بازار آسیا افزایش یافت.به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت
برنت  ۱۷ســنت معادل  ۰.۲درصد افزایش یافت و به  ۸۷دالر و  ۶۲ســنت
در هر بشــکه رسید .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با هفت
سنت معادل  ۰.۱درصد افزایش ،به  ۸۰دالر و  ۱۱سنت در هر بشکه رسید.
هر دو شــاخص در معامالت روز گذشته پس از این که روزنامه وال استریت
ژورنال گزارش کرد در نشست چهارم دسامبر اوپک پالس افزایش تولید این
گروه به میزان حداکثر  ۵۰۰هزار بشــکه در روز مورد بررسی قرار میگیرد،
بیش از پنج درصد ریزش کرده بودند.اما بالفاصله قیمتهای نفت پس از این
که شاهزاده عبدالعزیز بن ســلمان ،وزیر انرژی عربستان سعودی اعالم کرد
کشــورش به کاهش تولید پایبند است و درباره افزایش تولید با سایر اعضای
اوپک گفت و گو نکرده اســت و گزارش وال استریت ژورنال را تکذیب کرد،
به ســرعت بهبود کامل یافتند.اوپک و متحدانش اخیرا اهداف کاهش تولید
را کاهش دادهاند و وزیر انرژی عربســتان سعودی ماه جاری اظهار کرد این
گروه به دلیل ابهاماتی کــه پیرامون اقتصاد جهانی وجود دارد ،درباره تولید
نفت محتاط میماند.در این بین ،الکساندر نواک ،معاون نخست وزیر روسیه
روز دوشنبه گفت :روسیه به کشورهایی که سقف قیمت برای صادرات نفت
این کشور اعمال میکنند ،نفت یا فرآوردههای نفتی عرضه نخواهد کرد .وی
تاکید کرد روســیه تامین کننده نفت قابل اطمینانی مانده اســت و معرفی
ســقف قیمت برای نفت روســیه ،عرضه کمتر را به دنبال خواهد داشت.بر
اساس گزارش رویترز ،افزایش آمار ابتال به کووید در چین ،رشد قیمت نفت
را محدود کرد .این کشور با موج جدید شیوع بیماری روبرو شده که نزدیک
به پیک مشاهده شده در آوریل است.

پیش بینی افزایش قیمت نفت در سال آینده

گلدمن ساکس پیش بینی خود از میانگین قیمت نفت برنت در هر بشکه ۱۰
دالر برای سه ماهه چهارم ســال جاری کاهش داد و اعالم کرد قیمت نفت
در ســال  ۲۰۲۳به  ۱۱۰دالر در هر بشــکه میرسد.به گزارش خبرنگار مهر
گلدمن ســاکس پیش بینی خود از میانگین قیمت نفت برنت در هر بشکه
 ۱۰دالر برای ســه ماهه چهارم ســال جاری کاهش داد.گلدمن ساکس این
کاهش را ناشی از کاهش تقاضا به دلیل تعطیلی در چین ناشی از همه گیری
کرونا دانست.این بانک پیش بینی خود را برای میانگین نفت برنت برای سال
 ۲۰۲۳در  ۱۱۰دالر در هر بشــکه حفظ کرد.گلدمن ســاکس انتظار داشت
تولید روسیه حدود  ۶۰۰هزار بشکه در روز کاهش یابد و هشدار داد که اگر
اوپک پالس سهمیههای تولید فعلی خود را حفظ کند ،ممکن است در نیمه
اول سال  ۲۰۲۳دوباره ذخایر تمام شود.
فیچ سولوشن انتظار داشت میانگین قیمت نفت برنت در سال جاری به ۱۰۲
دالر برسد ،سپس در سال  ۲۰۲۳به  ۹۵دالر و سپس در سال  ۲۰۲۶به ۸۵
دالر کاهــش یابد.این آژانس اضافه کرد که تجدید نظر نزولی در پیش بینی
خود برای میانگین قیمت نفت خام برنت در سال جاری به جای برآورد قبلی
 ۱۰۵دالر در هر بشــکه منعکس کننده کاهــش قیمتها در ماههای اخیر،
کاهش جو بازار و بدتر شدن فضای اقتصاد کالن است.

نفت روسیه  ۹۰درصد بازار اروپا را از دست داد

روســیه بیش از  ۹۰درصد از ســهم خود در بازار نفت اروپا را از دست داده
و صادرات این کشــور از بیش از  ۱.۲میلیون بشــکه در روز پیش از جنگ
اوکراین ،به کمتر از  ۱۰۰هزار بشکه در روز در هفتههای اخیر رسیده است.
به گزارش ایســنا ،تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات دریابرد نفت روســیه و
مکانیزم سقف قیمت برای صادرات نفت روسیه از پنجم دسامبر آغاز میشود.
محاسبات بلومبرگ نشان میدهد روسیه بیش از  ۹۰درصد از بازار نفت اروپا
را پیش از رســیدن زمان ممنوعیت واردات فرآوردههای نفتی این کشور در
فوریه از دســت داده و در مدت چهار هفته منتهی به  ۱۸نوامبر ،خرید نفت
روسیه به  ۹۵هزار بشکه در روز رسیده است.حدود  ۷۵درصد از نفت روسیه
که در بنادر این کشــور در دریای بالتیک بارگیری میشــود ،به مقصد آسیا
میرود و خریداران هندی و چینی همچنان با رغبت به خرید نفت روســیه
ادامه میدهند.اکنــون که دو هفته به زمان اجرای تحریــم اتحادیه اروپا و
مکانیزم ســقف قیمت گروه هفت ،انگلیس و اتحادیه اروپا برای نفت روسیه
باقی مانده است ،ســیگنالهایی مشاهده شده که به عنوان مثال ،خریداران
در هند تالش میکنند محمولههای نفت روســیه را پیش از پنجم دســامبر
خریداری کرده و پیش از  ۱۹ژانویه تخلیه کنند تا مشمول تحریم و سیستم
سقف قیمت قرار نگیرد.
گفته شده است خریداران در هند و چین برای خرید نفت روسیه که پس از
پنجم دسامبر بارگیری میشود ،محتاط شده و منتظر شفافیت بیشتر درباره
نحوه اجرای سقف قیمت و پیامدهای خرید نفت روسیه پس از آغاز تحریمها
هستند.بر اساس گزارش اویل پرایس ،آژانس بینالمللی انرژی ( )IEAهفته
گذشته در گزارش ماهانه خود از بازار نفت اعالم کرد که تحریم اتحادیه اروپا
علیه نفت روسیه ،تنها در مدت چند هفته ،ابهامات عظیمی در بازارهای نفت
و فرآوردههای نفتی جهان ایجاد خواهد کرد .در بحبوحه ســیگنالهایی که از
ضعیف شدن رشد تقاضا برای نفت وجود دارد ،نزدیک شدن به زمان اجرای
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه نفت و فرآوردههای نفتی روســیه و ممنوعیت
خدمات دریایی ،توازن بازار جهانی نفت و به خصوص بازار دیزل که با کمبود
شدید عرضه روبروست ،با فشار بیشتری روبرو میشود.
گزارش ستون

میزان صادرات فوالدیها در  ۷ماهه امسال

طبق آمار ،طی هفت ماهه ســال جاری بالغ بر هشــت میلیون تن صادرات
اقالم فوالدی صورت گرفته که نســبت به مدت مشــابه سال گذشته برای
همه مقاطع تخت ،محصوالت و آهن اســفنجی کاهشــی رقم خورده است؛
این در حالیســت که دو ماه ابتدایی ســال روند صادرات فوالدیها افزایشی
بود.بر اســاس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در اختیار
ایسنا قرار گرفت ،طی هفت ماهه امسال یک میلیون و  ۵۸۰هزار تن مقاطع
طویل فوالدی صادر شــده که نســبت به یک میلیون و  ۴۸۶هزار تن صادر
شــده در مدت مشابه سال گذشته شش درصد بیشتر شده است .پس از آن
صادرات شــمش فوالد نیز افزایش  ۱۸درصدی را ثبت کرده است .صادرات
ســایر اقالم فوالدی در مجموع هفت ماهــه  ،۱۴۰۱همچون مقاطع تخت،
محصوالت فوالدی و آهن اســفنجی نسبت به مدت مشــابه سال گذشته،
افت صــادرات چهار درصدی برای محصوالت فــوالدی و افت  ۴۶درصدی
برای مقاطع تخت و آهناســفنجی ثبت شــده است.همانطور که اشاره شد،
از ابتدای ســال جاری تا پایان مهر ماه ،یک میلیون و  ۵۸۰هزار تن مقاطع
طویل فوالدی صادر شده که یک میلیون و  ۴۱۵هزار تن آن میلگرد (با رشد
هشــت درصدی نسبت به سال گذشته) ۹۱ ،هزار تن نبشی ،ناودانی و سایر
مقاطع (با افــت  ۱۳درصدی) و  ۷۴هزار تن تیر آهن (با افت یک درصدی)
صادر شده که در مجموع نسبت به صادرات این مقاطع در هفت ماهه ،۱۴۰۰
افزایش شــش درصدی رخ داده است.صادرات شمش فوالد (فوالد میانی) با
رشــد  ۱۸درصدی از چهار میلیون و  ۵۷هزار تــن به چهار میلیون و ۷۹۹
هزار تن رسیده است.
از مجموع کل شــمش صادر شده ،یک میلیون و  ۳۳۵هزار تن سهم اسلب
اســت که صادرات آن در هفت ماهه امسال  ۳۶درصد کمتر از میزان صادر
شده در مدت مشابه سال گذشــته است .همچنین ۸۶۰هزار تن بیلتوبلوم
صادر شــده که چهار درصد بیش از میزان صادرات آن در هفت ماهه ۱۴۰۰
است.صادرات محصوالت فوالدی چهار درصد نسبت به صادرات آن در هفت
ماهه سال گذشته کاهش یافته و از یک میلیون و  ۸۵۵هزار تن صادرات در
نیمه نخســت  ۱۴۰۰به یک میلیون و  ۴۲۳هزار تن در مجموع هفت ماهه
 ۱۴۰۱رسیده که  ۳۵۸هزار تن آن در مهر ماه صادر شده و الباقی متعلق به
نیمه نخست سال است.
ظرف هفت ماه ابتدایی امســال ۲۰۱ ،هزار تن مقاطع تخت و  ۳۷۸هزار تن
آهن اسفنجی صادر شــده که به نسبت  ۳۶۹هزار تن مجموع مقاطع تخت
فوالدی و  ۶۹۸هزار تن آهن اسفنجی ادر شده در مدت مشابه سال ،۱۴۰۰
هر یک کاهــش  ۴۶درصدی را تجربه کرده اســت .از میزان مقاطع تخت
فوالدی صادر شده ،با کاهش  ۵۱درصدی  ۱۴۱هزار تن ورق گرم ،با کاهش
 ۳۰درصدی  ۴۷هزار تن ورق پوشــشدار صادر شده است ۱۳ .هزار تن ورق
ســرد نیز در این مدت صادر شده که نسبت به میزان صادرات آن در مدت
مشابه سال گذشته ۱۸ ،درصد بیشتر است.

وزیر راه دولت اصالحات:

سرمایهگذار خارجی از فرودگاه امام(ره) فرار کرد
احمد خــرم ،وزیر راه و ترابری دولت اصالحات گفت :اگر
فرودگاه امام تکمیل شده بود ،ایران به هاب منطقه تبدیل
میشد ،اما تحت تاثیر مخالفتهای سیاسی و  ...در موعد
مقرر تکمیل نشد و این فرصت نصیب امارات متحده عربی
شد.این روزها انتقاد رستم قاسمی از وضعیت فرودگاه امام
خمینی(ره) بار دیگر ماجرای احــداث این فرودگاه را در
افکار عمومی زنده کرده اســت .فرودگاه امام خمینی(ره)
هرچند ســال  ۱۳۴۶کلید خورد اما فاز اول این فرودگاه
در ســال  ۱۳۸۳به پایان رســید و ماجرای انعقاد قرارداد
برای توسعه فاز دوم با مقاومت جدی بخشهای مهمی از
حاکمیت روبرو شد.این مخالفتها البته در مراسم افتتاح
فرودگاه امام خمینی(ره) در سال  ۱۳۸۳و در زمان تصدی
وزارت راه و ترابری از سوی احمد خرم نیز نمود داشت که
به بســته شدن فرودگاه و عدم صدور مجوز برای نشستن
هواپیما منجر شد .احمد خرم روایت تازهای از ساخت این
فرودگاه را در گفتگو بــا خبرگزاری خبرانالین ارائه کرده
اســت.وی میگوید فرودگاه امام خمینی(ره) که قرار بود
ایران را به هاب منطقه بدل کند ،تحت تاثیر مخالفتهای
سیاسی و ...در موعد مقرر تکمیل نشد و این فرصت نصیب
امارات متحده عربی شد.مشروح مصاحبه با احمد خرم در
این خصوص پیش روست.
آقای رستم قاسمی اخیرا انتقادی به فرودگاه امام
داشته و گفتهاند که وقتی وارد این فرودگاه میشوند،
حس میکنند از شهر وارد روستا میشوند .ماجرای
توسعه فرودگاه امام ،همچنان ماجرایی مبهم و مهم
برای اقتصاد و سیاســت ایران است .در این میان
بازخوانی مقاومت عجیب برای جذب سرمایهگذار
خارجی میتواند دالیل این توسعه نیافتگی را روشن
کند .چقدر این انتقاد را وارد میدانید؟
مساله همان بازخوانی مقاومت برابر سرمایهگذار خارجی
است .من خودم برای حضور سرمایهگذاری خارجی ،یعنی
شرکت تاو اعالم آمادگی کردم .این شرکت سرمایهگذاری
خارجــی مهمی بود کــه تجربه ســاخت فرودگاهی در
استاندارد فرودگاه فرانکفورت را داشت .فرودگاه آتاتورک
را میگویم .اما مجلس هفتم شورای اسالمی و دیگران با
این طرح مخالفت کردند.
آقای روحانی ،رئیس جمهوری پیشــین در سال
 ۱۳۹۷در ســخنرانی اعالم کرده که سرمایهگذار
خارجی حاضر بود فرودگاه امام خمینی(ره) را در دو
سال توســعه دهد اما وزیری که آن دوره راس کار
بود به این بهانه که اگر مسافر خارجی بیاید ،حجاب
رعایت نمیشود ،با این موضوع مخالف بود ،از این
ماجرا خبر دارید؟
چیزهایی شــنیده بودم .مــن از ماجراهایی خبر دارم که
در دوره خــودم رخ داد و تالشــی که بــرای وارد کردن
سرمایهگذار خارجی به ایران ،برای توسعه فرودگاه کردم.
تجربه شما در این مورد چه میگوید؟ معتقدید که
مخالفتها بابت مسائل مرتبط با حجاب و  ...بود یا
عوامل اقتصادی در این مخالفتها دخیل بودند؟
من معتقدم بخش مهمی از مخالفتها به عوامل اقتصادی
برمیگشت .حاال که اقای رســتم قاسمی از این فرودگاه
انتقــاد دارد من هم فرصت را غنیمت میدانم از ایشــان
که ســالها در مسئولیت داشتند ،گله کنم.من واقعا الزم
میدانم ماجرای یک سرمایهگذاری دیگر را هم شرح دهم
تا روشــن شود چه ضربات مهلکی به اقتصاد مملکت وارد
شــده است .نمونه این اتفاق در خط لوله صلح افتاد .خط
لوله صلح قرار بود از پارس جنوبی به ایرانشــهر برود و از
ایرانشــهر به پاکستان برســد .این پروژه در بخش پارس
جنوبی تا ایرانشهر به مناقصه بینالمللی رفت .یک پیمانکار
خارجی با یک میلیارد و چهارصد میلیون دالر برنده این
مناقصه شــد .پس از آن فشار وارد کرد که چرا این پروژه
را به خارجیهــا میدهید و ما میتوانیم با یک میلیارد و
ســیصد میلیون دالر در  ۱۰ماه ،ایــن کار را انجام دهیم.
آقای قاســمی کامل در جریان این پروژه هستند .وزارت
نفت باالخره تحت فشار این پروژه را به داخلیها داد .اول
اینکــه هزینه اجرای این پروژه بیش از چهار میلیارد دالر

بیست میلیارد دالر درآمد از دست دادیم

شــد و دوم اینکه به جای ده ماه ،چهار سال زمان ،صرف
اتمام آن شد.در این شــرایط قزاقستان و ترکمنستان به
دنبال این بودند که گازشــان را به پاکستان برسانند و با
منافع ما بازی کنند و در نهایت خط انتقال از وقتی آماده
شد که آسیای میانه گاز خود را به پاکستان و هند رساند.
یک پروژه دیگر هم خط آهن ایستگاه تهران  -تبریز بود.
قرار بــود این خط آهن را به زیر زمین ببرند این درحالی
اســت که به دلیل آلودگی کسی خط لوله را قبل از برقی
شــدن به زیر زمین نمیبرد و خط لوله دیزلی باید روی
زمین باشــد .آنها براورد اولیه دادند که  ۱۸میلیارد تومان
بــود .اما مدام این براورد افزایش یافت تا جایی که در روز
افتتاح اعالم کردند بیش از  ۵۰۰میلیارد تومان هزینه شده
است.
این افتتاح چه سالی بود؟
سال  ۸۴و  ۸۵بود.
ماجرای توســعه فرودگاه امام(ره) هم شباهت به
همین پروژههایی که شرح دادید ،داشت؟
برای روشــن شــدن انچه بر این فرودگاه رفته باید یک
توضیح کوچک بدهم .عملیات ســاخت ایــن فرودگاه از
اواسط دهه چهل شمسی آغاز شــد ،این فرودگاه پانصد
نفر پرســنل را در همیــن دوره زمانــی گزینش کرد اما
وقتی فرودگاه به بهرهبرداری رسید ،تمامی این پانصد نفر
بازنشست شده بودند .همین موضوع نشان میدهدفاصله
زمانی ایده اولیه و طراحــی تا بهرهبرداری چقدر طوالنی
بوده اســت.پس از پایان جنگ و در سالهای پایانی دهه
شصت ،بار دیگر مساله ســاخت این فرودگاه مطرح شد.
بعد از اینکه تصمیم دوباره برای ساخت این فرودگاه اتخاذ
شد ،مناقصهای برگزار کردند و شرکت  ADPکه شرکتی
فرانسوی است برای طراحی فرودگاه برنده شد و مقرر شد
این فرودگاه برای  ۴۵تا  ۵۰میلیون مســافر ساخته شود،
در این زمان شرکتی داخلی به عنوان پیمانکار برنده پروژه
شد و کار آغاز گردید.چندی بعد رئیس بنیاد مستضعفان
و جانبازان وقت تصمیم گرفت بنیاد را وارد ســاخت این
فرودگاه کند و از اینجا بهانهجوییها آغاز شــد .مســاله
آفریدنــد و برخورد کردند تا اینکه یکی دو ســال بعد از
آغاز پــروژه و در حالی که کار با کیفیت خوبی هم پیش
میرفت باالخره آن شرکت خصوصی را خلع ید کردند و
کار ساخت فرودگاه به بنیاد مستضعفان و جانبازان واگذار
شد .خاطرم هست که وقتی کار را شروع کردند ،طلب آن
شرکت را نداده بودند.
باالخره کار توســط شــرکتهای تحت پوشــش بنیاد
مســتضعفان و جانبازان پیش میرفت تا اینکه من سال
 ۱۳۸۰وارد وزارت راه و ترابری شدم.من معتقد بودم این
پروژه به همراه ســه –چهار پروژه دیگــر به آبروی نظام
تبدیل شده بودند،همان زمان راهی بازدید از این فرودگاه
شدم .به مدیر پروژه فرودگاه گفتم چقدر بودجه برای اتمام
این پروژه الزم داری؟گفت :هفت میلیارد تومان به همراه
ســه ماه فرصت .بعد از چهار ساعت بازدید از بخشهای
مختلف به او گفتم چقدر بودجه برای اتمام این پروژه الزم

داری؟مکتوب کن .وی هفت میلیارد تومان را مکتوب کرد.
به او گفتم بهتر است بنویسی ۱۵۰میلیارد تومان بودجه به
همراه ســه سال فرصت .البته حرف من به ایشان برخورد
امــا واقعیت این بود که ما ۱۵۰میلیــارد تومان بودجه از
آن بــه بعد تا افتتاح فاز یک پرداخت کردیم و دو ســال
زمان صرف شــد تا فاز اول فــرودگاه امام خمینی(ره) به
بهره برداری برسد.
کیفیت ســاخت این فرودگاه ،همــان زمان محل
مناقشه بود؟
از ابتدا میدانســتم پیمانکارانی چون بنیاد مستضعفان و
...نمیتوانند فرودگاهی در استانداردهای اروپایی که هیچ،
در اســتاندارد آسیایی بسازند .متاسفانه استانداردهای مد
نظر در این پروژه رعایت نشد و تنها کاری که از دست من
برآمد این بود که در دوره مســئولیت خودم تالش کردم
تاسیســاتی مانند نور و صوت و تجهیزات مکانیکی و برق
و  ...از بهترین کمپانیها تامین شــود .یادم هست همان
زمان در بازدید از ســرویس بهداشتی فرودگاه دیدم که از
کاشی درجه دو استفاده کرده بودند،عصبی شدم و به آن
فرد گفتم تو حاضری درخانه خودت از این کاشی استفاده
کنی که اینجا چنین کاری کردی؟
جالب است بدانید بودجه احداث فرودگاه امام خمینی(ره)
در آن دوره زمانی هفت میلیارد تومان در سال بود .یعنی
با احتساب قیمت ثابت ،اگر تالش ویژه در دولت اصالحات
انجام نمیشــد و روند تخصیــص بودجه تغییر نمیکرد،
بیســت سال تا بیســت و دو سال از ســال  ۱۳۸۰طول
میکشید تا این فرودگاه به بهرهبرداری برسد.
مخالفت با ورود شــرکت تاو نیز ناشی از این بود
که میخواستند خودشان پروژه توسعه فرودگاه را
بگیرند؟
بنیاد مســتضعفان میخواســت پروژه فازهای دو ،سه و
چهــار فرودگاه امام(ره) را نیــز در اختیار بگیرد از این رو
مقاومت برابر سرمایهگذاری خارجی در اینجا شکل گرفت
و هزینههای سنگینی را برای کشور به بار آورد.
یادم هست همان زمان که وزیر بودم به همراه آقای عارف
بازدیدی از ترکیه داشــتیم .من آقای عارف را به ترمینال
آتاتورک بردم .ترمینالی که شرکتی ترکیهای -اتریشی تاو
ساخته بود و استاندارد باالیی در حد فرودگاه فرانکفورت
داشت .ایشان نیز دید و مذاکره ما با شرکت تاو آغاز شد.
باید اشــاره کنم فاز یک فرودگاه امام خمینی(ره) توسط
بنیاد با بودجهای در محدوده  ۱۷۹میلیون دالر ســاخته
شد .شرکت تاو برای توسعه فاز دو رقمی پیشنهادی مهمی
داشت .این شــرکت قرار بود دو ساله فاز دو فرودگاه امام
را با قیمت  ۹۶میلیون دالر احداث کند که آن ماجراهای
عجیب و غریبی پیش آمد.
موضوعات امنیتی و اینکه این شــرکت اسراییلی
است ،آن روزها در فضای سیاسی ایران مطرح بود.
بله مطرح بود .میگفتند این شرکت وابسته به موساد است
و اسراییلی .من به وزیر اطالعات وقت نامه نوشتم و گفتم
میگویند این شرکت اسراییلی است،شما اعالم نظر کنید.

ایشان مصاحبه کردند و گفتند اتفاقا این شرکت نزدیک به
حزب مســلمان ترکیه است اما خوب من شنیده بودم که
در قبل از این هم برای ســرمایهگذار قبلی مسائل حجاب
و اینها را پیش کشــیده بودند .البته این مســائل مطرح
بود امــا خود من هم بارها توضیــح دادم که اینها جای
طرح ندارد .شما هر مقرراتی بگذارید سرمایهگذار خارجی
ملزم به تبعیت است اما متاسفانه نشد که نشد .حاال آقای
قاســمی معترض هســتند که چرا این فرودگاه کیفیت
ندارد؟ اتفاقا ما باید از ایشان ناراحت باشیم .سئوال من از
آقای قاسمی این است که چرا بعد از دولت اصالحات که
کشــور دست خودتان بود ،پیش قدم نشدید و فرودگاه را
نساختید و فاز دو و سه و چهار را توسعه ندادید؟ اصال چرا
راه دور برویم .بفرمایید در همین یک سال و اندی که وزیر
راه و شهرسازی هســتید ،چقدر خرج تعمیر و نگهداری
ایــن فــرودگاه کردهاید.بیایید گــزارش بدهید و بگویید
هزینه تعمیر و نگهداری درهمین دوره زمانی چقدر بوده
اســت،بعد درباره ناراحتیتان از کیفیت حرف بزنید .من
مطلع هستم که هزینه نکردید .اصال مساله شما نبوده .یک
هو در عبور از فرودگاه به این نتیجه رسیدهاید؟ شما کسی
هســتید که با جامعه مهندسی کشور آن برخورد عجیب
را داشــتید ،حاال از بیکیفیتی یک سازه حرف میزنید؟
شما سیصد نفر از بهترین اعضای جامعه مهندسی را برای
انتخابات نظام مهندسی رد صالحیت کردید و تلفن من را
به عنوان رئیس این سازمان جواب ندادید .بعد سرپرست
برای ســازمان تعیین کردید اما بایــد بدانید با بداخالقی
نمیشود کشور را توسعه داد.
ظرفیــت پیشبینی شــده برای فــرودگاه امام
خمینی(ره) چقدر بود؟
 ۴۵تا  ۵۰میلیون مســافر اما حاال ظرفیتش  5تا شــش
میلیون مسافر است.
به این ترتیب ما با هدف اولیه فاصله عجیب وغریب
داریم.
باید هم داشته باشیم .این فرودگاه نیمه کاره است .فقط فاز
یک آن به بهرهبرداری رسیده است .کسانی که در مسند
کار بودند ،پروژه را تکه تکه و بیهدف به برخی شرکتها
سپردند و در حقیقت اصال فاز دو را واگذار نکردند .اگر آن
اتفاقات نمیافتاد و فاز دو فرودگاه به موقع ظرف همان دو
تا سه ســال به بهرهبرداری میرسید ،میدانید چه کسی
ضرر میکرد؟ متاســفانه سه سال پس از آن ماجرا و فرار
ســرمایهگذار خارجی از فرودگاه امام ،فرودگاه امارات به
بهرهبرداری رسید و به هاب منطقه تبدیل شد.
از کلمه فرار سرمایهگذار استفاده میکنید؟
حقیقت دارد .اغراق نمیکنم .شرکت تاو هفده میلیون دالر
تجهیزات آورده بود .پس از آن ماجرا ،همه تجهیزات را در
فرودگاه گذاشتند و رفتند .هر چند بعدا به دادگاه شکایت
کردند و سه برابر پولی که برای خرید تجهیزات داده بودند
را از ما گرفتند اما خوب فاز دو ،سه و چهار هیچگاه ساخته
نشد.قرار بود توسعه فاز دو اول سال  ۸۳آغاز شود و پایان
سال  ۸۴به بهره برداری برسد .میخواستیم قرارداد توسعه
فاز ســه و چهار را هم سال  ۸۳ببندیم تا در سال ۱۳۸۶
فرودگاه به توسعه کامل برسد .متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
االن با بیســت میلیارد دالر هم نمیتوانید این فرودگاه را
توسعه بدهید .همه چیز عوض شد .فرودگاه امام نیمه کاره
ماند و صراحتا بگویم حداقل سالی یک میلیارد دالر درآمد
از دست ما رفت.
حاال حساب کنید از سال  ۱۳۸۶تا حاال چقدر درآمد را از
دست دادیم .بین پانزده تا بیست میلیارد دالر.
ن تاریخ تحریم ایران تشــدید شد و
البته بعد از ای 
شاید همین تشدید تحریمها مانع از آن می شد که
فرودگاه بتواند در جایگاه پیشبینی شــده و هاب
منطقه قرار گیرد.
شــک نکنید اگر فرودگاه به بهرهبرداری میرسید ،تحریم
ایران سخت میشــد .منافع ســرمایهگذار خارجی مانع
این میشــد که بتوانند مــا را تحریم کنند .اصال تضمین
برجام گــره زدن منافع ایران به ســرمایهگذاران خارجی
بود اما نشد و گذشت.

مشکل کمآبی مجموعه شهرهای تهران و کرج با  ۱۷میلیون نفر جمعیت

آب نداریم اما میخواهیم باز هم اطراف تهران شهرک بسازیم!
مشکل کمآبی مجموعه شــهرهای تهران و
کرج با  ۱۷میلیون نفر جمعیت سالهاســت
که مطرح میشــود اما ظاهرا بدون توجه به
هشــدارهای کارشناســی ،قرار است شاهد
بارگذاری جمعیت بیشــتر از طریق احداث
دست کم سه شهرک جدید در فاز اول باشیم.
به گزارش ایســنا ،موضوع ساخت  ۴۰شهر و
شهرک جدید در کشور از سال گذشته مطرح
شد .این برنامه به عنوان یکی از راهکارها در
تامین مســکن در دستور کار شرکت عمران
شــهرهای جدید قــرار گرفــت .اولین قدم
شناســایی زمینهای قابل ساخت است که
باید از ســوی ســازمان ملی زمین و مسکن
شناســایی و به تایید شورای عالی معماری و
شهرسازی برسد .اما به نظر میرسد منابع آبی
تهران پاســخگوی بارگذاری جمعیت جدید
نیست.طبق آخرین اخبر در برخی استانها
مثل البرز ،مکانیابی شهرهای اطراف تهران
انجــام و  ۴۷هــزار و  ۳۴۳هکتار زمین برای
احداث شــهرک و بارگذاری شناسایی شده

است .ساخت  ۴شهرک معادل  ۱۷۱۵هکتار
زمین به دســتگاههای مربوطه ابالغ شده۸ ،
شهرک در کارگروهها در حال بررسی است و
 ۲شهرک نیز مورد مخالفت قرار گرفته است.
اوایل مهرماه ،علیرضــا جعفری ـ مدیرعامل
شرکت عمران شهرهای جدید به ایسنا گفت
که برای تهران سه شهر جدید «خوارزمی»،
«فردوس» و «اعتمادیــه» را داریم که طرح
خوارزمی و فردوس آماده شــده و در دستور
کار شــورای برنامهریزی اســتان قرار گرفته
است .انشــاءاهلل بعد از تصویب برای شورای
عالی شهرسازی و معماری ارسال میشود و
عملیات اجرایی آغاز خواهد شــد.صحبت از
ساخت شــهرکهای جدید در حالی توسط
مســئوالن مطرح میشــود کــه هماکنون
شهرهای پردیس ،پرند ،هشتگرد و ایوانکی در
اطراف تهران قرار دارند و حتی تناسبی بین
افق جمعیتی پردیس که از آب و هوای بهتری
در مقایسه با ســه شهر دیگر برخوردار است
با منابع آبی آن وجود ندارد .گفته میشــود

پردیس برای حدود  ۵۰هزار نفر آب دارد در
حالی که قرار است در آینده بیش از  ۵۰۰هزار
نفر در آنجا ساکن شوند .در شهر جدید پرند
نیز همین امســال بسیاری از مردم نسبت به
قطعی مکرر آب گالیه داشتند.تأمین و انتقال
آب اســتان تهران از طریق دو سامانه شرق و
غرب صورت میگیرد که سامانه شرق شامل
ســدهای الر ،لتیان و ماملو و ســامانه غرب
شامل سدهای امیرکبیر و طالقان میشود اما
به نظر میرسد مسالهی آب تهران به تدریج
به یکی از چالشهای پایتخت تبدیل شــده
اســت .این موضوع را به راحتــی میتوان از
هشدارهای کمآبی در تابستان  ۱۴۰۱متوجه
شد و سرانجام به سختی از مشکل کمآبی در
فصل گرما گریختیم.
عمده کارشناســان معتقدند باید برنامهای
برای انتقال جمعیت از تهران داشــته باشیم
تا بتوانیم بخشی از فشاری آبی به پایتخت را
کاهش دهیم .با این حال ظاهرا برنامهریزیها
دارد برعکس طی میشود.سیاســت احداث

شــهرهای جدید و شهرکســازی از اواخر
دهه  ۶۰مورد توجه قرار گرفت .ســال ۱۳۶۸
شرکت عمران شهرهای جدید تاسیس شد.
اما برنامهها به دالیلی همچون نبود شــغل،
کمبود امکانات ،کمبود منابع آبی و مشــکل
رفت و آمد شــهرهای جدید با شــهر مادر،
آنطور که باید و شاید به اهداف خود نرسید.
هدف اولیه آن بود که تا ســال  ۱۳۹۵حدود
شــش میلیون نفر در شهرهای جدید ساکن
ساکن شــوند اما حاال در سال  ۱۴۰۱کمتر
از یک میلیون و  ۲۰۰هزار نفر در  ۲۱شــهر
جدید زندگی میکنند.
جــدا از بحث زیرســاختها و امکانات ،یکی
از مهمتریــن مســائل درخصــوص احداث
شــهرکهای جدیــد ،جمعیتپذیری آن بر

اســاس اســتعدادهای ایجاد زیرســاختها
بخصوص موضوع تامین آب است .با توجه به
سکونت  ۱۷.۵میلیون نفر در مجموعه شهری
تهران و کرج ،آیا بارگذاری مجدد جمعیت در
این استانها منطقی است؟
تورج کشاورز  -کارشناس ارشد حوزه منابع
آبی میگویــد :عمده کالنشــهرهایی مثل
تهران ،اصفهان و شــیراز چندین سال است
که با معضل تامین آب شرب مواجه هستند
اما با توجه به شرایط خشکسالی اخیر و رشد
جمعیت این موضوع هر سال تشدید میشود،
هرچند اولویت تامین منابع آب در ابتدا شرب،
صنعت و بعد از آن کشاورزی است اما به دلیل
رشــد جمعیت ،اضافه برداشت و خشکسالی
منابع آبی پاسخگو نیست.

چینیها قرارداد  ۲۷ساله خرید گاز با قطر امضا کردند
شرکت ســینوپک چین بهمنظور خرید گاز طبیعی مایع
شــده (الانجی) با شــرکت قطر انرژی قرارداد  ۲۷ساله
امضا کرد.به گزارش ایلنا از رویترز ،قطرانرژی طوالنیترین
قرارداد فروش الانجی را با مشتری چینی خود سینوپک
برای عرضه ســاالنه  ۴میلیون تن به مدت  ۲۷سال امضا
کردند.بازارهای بیثبات خریداران گاز را ب ه سمت معامالت
بلندمدت ســوق میدهد.بهدنبال آغاز تنشهای مسکو و
کییف در فوریه ،رقابت برای خرید الانجی تشدید شده
اســت و اروپا در موقعیتی ویژه به مقادیر زیادی الانجی
برای کمک به جایگزینی دریافت گاز روســیه با خط لوله
که حدود  ۴۰درصد از واردات قاره سبز را شامل میشد،
نیاز دارد.سعد الکعبی ،وزیر انرژی و مدیرعامل شرکت قطر
انرژی ،اندکی پیش از امضای این توافق گفت :امروز نقطه
عطفی مهم برای نخستین قرارداد خرید و فروش مربوط
به پروژه شــرق میدان گازی شمالی قطر است.وی افزود:

این شــرایط نشــان میدهد قراردادهای بلندمدت برای
فروشندگان و خریداران حائز اهمیت است.میدان شمالی
قطر با میدان گازی پارس جنوبی مشترک است.قطرانرژی
در اوایل سال جاری میالدی پنج قرارداد برای توسعه شرق
میدان شمالی امضا کرد که نخستین و بزرگتر از طرح دو
مرحلهای توسعه میدان شمالی با  ۶ردیف پاالیشی برای
تولید الانجی است ،بهطوری که ظرفیت تولید الانجی
قطر را از رقم کنونی ساالنه  ۷۷میلیون تن به  ۱۲۶میلیون
تن در ســال  ۲۰۲۷میرساند.قطرانرژی برای مرحله دوم
توسعه شــرق میدان شمالی قراردادهایی را با سه شریک
خارجی امضا کرد.معامله روز دوشنبه ( ۳۰آبانماه) که از
سوی سینوپک هم تأیید شد ،نخستین معامله عرضهای
اســت که برای فروش محمولههای پروژه توســعه شرق
میدان گازی شمالی قطر اعالم شده است.کعبی گفت :این
رابطه ما را به ســمت مراحلی باالتــر میبرد ،زیرا ما یک

قرارداد خرید و فــروش داریم که تا دهه  ۲۰۵۰میالدی
ادامه خواهد داشت.وی افزود :مذاکرات با دیگر خریداران
در چین و اروپا که بهدنبال امنیت عرضه انرژی هســتند
ادامه دارد.قطر اکنون بزرگتریــن صادرکننده الانجی
جهان بهشــمار مــیرود و از آنجا که قاره ســبز بهدنبال
جایگزینهایی برای عرضه گاز روسیه است ،پروژه توسعه
میدان شمالی این موقعیت را تحکیم و تثبیت میکند و
به تضمین عرضه بلندمدت گاز به اروپا یاری میرســاند.
وزیر انرژی قطر تصریح کرد :فکر میکنم نوسانهای اخیر
خریداران را بــه درک اهمیت عرضه پایدار و بلندمدت و
قیمت مناســب برای طوالنیمدت سوق داده است.کعبی
گفــت :قیمتگذاری الانجــی در این قرارداد مشــابه
معامالت گذشته خواهد بود که با نفت خام مرتبط بودند.
روش مــا برای قیمتگذاری معامالت با آســیا مرتبط با
قیمت نفت خام است.این قرارداد بر اساس شرایط پیشین

امضا شد ،به این معنا که قطر انرژی حملونقل و تحویل
الانجی را تأمین خواهد کرد.کعبی گفت :مذاکرات برای
عرضه ســهام در پروژه توسعه میدان شمالی قطر با چند
نهاد در حال انجام است.سینوپک در بیانیهای اعالم کرد:
قــرارداد عرضه الانجی قطر انرژی به ســینوپک جزئی
کلیدی برای مشــارکت یکپارچه در توسعه بخش شرقی
میدان شمالی قطر اســت و احتمال حضور در مذاکرات
برای خرید سهام را تقویت میکند.مدیرعامل قطر انرژی
گفت :این شــرکت بهطور کلی  ۷۵درصد از سهام خود را
در طرح توســعه بخش شرقی میدان شمالی حفظ کرده
اســت و میتواند تا  ۵درصد از سهام خود را به بعضی از
خریداران واگــذار کند.منابعی در ژوئن به رویترز گفتند:
شرکتهای نفتی دولتی چین در حال مذاکرات پیشرفته
با قطر برای ســرمایهگذاری در طرح توسعه بخش شرقی
میدان شمالی هستند.

