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آنط�ور ك�ه مع�اون توس�عه و مهندس�ي 
ش�ركت مل�ي نف�ت گفت�ه اس�ت مناقص�ه 
بزرگ ترين مي�دان نفتي اي�ران چهار هفته 
ديگر برگ�زار مي ش�ود و ژاپني ه�ا زودتر از 
س�ايرين برنامه خود را ارائه كردند؛ همچنان 
ه�م خب�ري از ش�ركت هاي ايراني نيس�ت. 
 چند روز گذش��ته بود كه  »جوان«  در گزارشي 
از حذف زيركانه ش��ركت هاي ايراني در مناقصه 
ميدان ب��زرگ آزادگان نوش��ت و روز گذش��ته 
غالمرضا منوچهري مرد شماره يك برنامه هاي 
توسعه اي ش��ركت ملي نفت، بدون اشاره به اين 
موضوع گفت مناقص��ه آزادگان ي��ك ماه ديگر 
برگزار مي شود و از عالقه عجيب شركت اينپكس 

گفت. 
  ژاپني ها در صدر

رئيس دولت اصالحات در دهه 70 به توكيو رفت 
و در آن ديدار كه وزير نفت را هم به همراه داشت 
مي��دان آزادگان را به ژاپني ها اه��دا كرد تا اين 
شركت با حضور در بزرگ ترين ميدان كشف شده 
ايران، توسعه آن را به دست گيرد. اين امتياز ويژه 

به شركت اينپكس كه شركت بزرگي در توسعه 
ميادين نفت��ي و گازي نبود، موجب ش��د تا اين 
شركت طي هفت س��ال حضور در آزادگان هيچ 
اقدامي را انجام ندهد و تنها ب��ا ارائه برنامه مين 
روبي، ادعا كند براي افزايش مبلغ قرارداد بايد 10 

درصد روي سرمايه گذاري ها گذاشته شود. 
روزهاي آخر وزارت زنگنه اين پيشنهاد مطرح شد 
كه بنا شد دولت آينده در اين باره تصميم بگيرد و 
از همان زمان بود كه بهانه هاي ژاپني ها آغاز شد تا 
آنكه در سال 88 تصميم بگيرد با حفظ 10 درصد 
سهام خود در اين ميدان، اهواز را ترك كند. آنها 
تعلل 12 ساله خود را در توس��عه اين ميدان به 
عنوان خاطره اي كنار گذاشتند و رفتند و حاال با 
تسريع جالبي، برنامه خود را براي حضور دوباره 

در اين ميدان اعالم كرده اند. 
  مناقصه آزادگان

غالمرضا منوچهري معاون مهندس��ي و توسعه 
ش��ركت ملي نفت ايران اما روز گذش��ته درباره 
توس��عه آزادگان گفت: بر اساس برنامه ريزي ها، 
حداكثر تا چهار هفته آينده براي مناقصه آزادگان 

جنوبي اعالم عمومي خواهد ش��د. طرح توسعه 
آزادگان جنوبي، نخس��تين مناقصه بين المللي 
نفتي ايران خواهد بود كه خوشبختانه اسنادش 
تقريباً نهايي شده و به زودي اين مناقصه برگزار 

مي شود. 
وي درباره حضور شركت اينپكس ژاپن در توسعه 
ميدان آزادگان جنوبي، تصريح كرد: با ش��ركت 
اينپكس ژاپن روي چن��د ميدان از جمله ميدان 
آزادگان MOU امض��ا كرديم ك��ه آنها نتايج 
مطالعاتشان را در مرحله اول به ما ارائه كرده اند و 
در سه هفته آينده مرحله دوم مطالعاتشان را كه 
در واقع از ديد كار MOU مرحله نهايي است به 
ما ارائه مي كنند؛ اين شركت از شركت كنندگان 
صاحب صالحيت در مناقصات آتي خواهد بود. 

اين مقام مس��ئول افزود: ب��راي آزادگان ما تا به 
 MOU حال با حدود پنج ش��ركت بين المللي
امضا كرده ايم ولي اينكه حاال چند گروه به صورت 
كنسرسيوم در مناقصه خواهند آمد بايد ببينيم 
كه اينها چگونه با همديگر مش��ترك مي شوند. 
پيش بين��ي مي كنيم كه ش��ركت هاي چيني با 

اروپايي ها شريك شوند و بايد يك شريك ايراني 
داشته باشند. اين اتفاقي اس��ت كه بايد منتظر 

باشيم كه ببينيم چند گروه خواهند آمد. 
وي در خصوص لغو قرارداد شركت هاي چيني در 
آزادگان شمالي و يادآوران، گفت: به هر حال آنها 
هم آمادگي دارند كه در مناقصات آتي ما شركت 
كنند و ما به آزادگان فعاًل در يك اس��كوپ كلي 

نگاه مي كنيم. 
معاون مهندسي و توسعه شركت ملي نفت ايران 
همچنين در خصوص ميزان توليد كنوني نفت 
ايران اظهار داشت: ما در حال حاضر حدود 3/9 تا 

4 ميليون بشكه توليد داريم. 
وي افزود: كيش نقطه اس��تراتژيكي براي جذب 
سرمايه گذاري خارجي در كش��ور است. در اين 
جزيره، تسهيالت و امكانات مناسبي وجود دارد 
كه در كنار ذخاير عظيم نفت و گاز ايران در خليج 
فارس، ظرفيت هاي بزرگ سرمايه گذاري نفتي و 

گازي را رقم زده است. 
منوچه��ري در خصوص انتش��ار فهرس��ت 29 
شركت داراي صالحيت خارجي براي شركت در 
مناقصه هاي بين المللي نفتي ايران تصريح كرد: 
اين فهرست از بخش مربوطه در شركت نفت تازه 
به بخش توسعه اي تحويل شده و در واقع مربوط 

به ليست شركت هاي صاحب صالحيت است. 
به گفته اين مقام مس��ئول پ��س از دريافت اين 
فهرس��ت، اكنون در حال آماده س��ازي اس��ناد 
مناقصه براي پروژه هاي مختلف هستيم كه پس 
از اعالم آمادگي اين شركت ها، بر اساس عالقه و 
قابليت از اين شركت ها براي حضور در مناقصه ها 

دعوت مي شود. 
وي با بيان اينكه در يك مناقص��ه نفتي لزوما 
تمامي اين 29 شركت خارجي حضور نخواهند 
داشت، خاطرنشان كرد: حضور هر شركت در 
هر مناقصه بين المللي نفتي و گازي ايران، بايد 
بر اساس س��نجش توانمندي هاي آن شركت 
در اجراي آن پ��روژه خاص باش��د؛ به عبارتي 
صالحيت شركت ها براي حضور در يك مناقصه 
نيز دوباره مورد س��نجش و داوري قرار خواهد 

گرفت. 
وي در پاس��خ به س��ؤال يكي از خبرن��گاران در 
خصوص احتم��ال افزايش تعداد ش��ركت هاي 
واجد صالحيت داخلي در بخش اكتشاف و توليد، 
گفت: اگرچه ارزيابي ها ادامه دارد، اما تعداد اين 
ش��ركت ها نمي تواند خيلي زياد باشد، در هيچ 
جاي دنيا تعداد ش��ركت هاي اكتش��اف و توليد 

نامحدود نيست. 

ژاپن دوباره در نزديكي آزادگان

۲۲۰ هزار نفر در كشور بيمه بيكاري مي گيرند

وزارت  بي�كاري  ني�روي  و  مش�اغل  از  حماي�ت  مع�اون 
تع�اون، كار و رف�اه اجتماع�ي گف�ت: در ح�ال حاض�ر بي�ش 
از 22۰ ه�زار نف�ر در كش�ور از بيمه بي�كاري بهره مند هس�تند. 
كريم ياوري در گفت وگو با ايسنا با اشاره به بررسي مشكالت پرداخت 
بيمه بيكاري گفت: بيمه بي��كاري نوعي حماي��ت اجتماعي دولت از 
كارگراني است كه بدون ميل و اراده از كار بيكار شدند يا كارگراني كه در 

برخي كارگاه ها بر اثر حوادث قهريه دچار آسيب شدند. 
وي با بيان اينكه كارگران اين بنگاه ها بدون س��وابق بيمه اي مشمول 
بيمه بيكاري هس��تند، گفت: البته در بنگاه هايي كه اصالح س��اختار 
اقتصادي اتفاق افتاده يا ش��اهد جابه جايي مكاني هس��تيم حمايت از 
كارگران در قالب بيمه بيكاري انجام مي شود.  معاون حمايت از مشاغل 
و نيروي بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اش��اره به اينكه 
در حال حاضر 220 هزار نفر در كش��ور كه قباًل شاغل بودند از مقرري 
بيمه بيكاري استفاده مي كنند، اضافه كرد: هر چند ما متولي بحث هاي 
بيكاري در كشور نيس��تيم اما آمارهايي كه از سوي مسئوالن دولتي 
و نظام اس��المي در مورد اشتغال مجدد ارائه مي ش��ود قطعاً آمارهاي 
مستند است.  ياوري با بيان اينكه از س��ال ۶۶ قانون پرداخت مقرري 
بيمه بيكاري مصوب شده و تا س��ال 81 منابع و مصارف بيمه بيكاري 
همخواني داشته اس��ت، اضافه كرد: در 12 س��ال منتهي به سال 93 
هميشه مصارف بر منابع در اين حوزه پيشي مي گرفت اما سال گذشته 
منابع ما بر مصارف پيشي گرفته است.  وي ضرورت ارائه آموزش هاي 
فني و حرفه اي به افراد بيكار ش��ده را يادآور شد و افزود: ما معتقديم با 
ارائه آموزش هاي جديد فرد بيكار بايد اش��تغال جديدي پيدا كند كه 
در اين زمينه دنبال آن هستيم تا سرانه آموزش را ارتقا دهيم.  معاون 
حمايت از مشاغل و نيروي بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر 
توسعه آموزش هاي مهارتي در صنايع و جوار كارخانجات تأكيد كرد و 
افزود: سازمان تأمين اجتماعي با عائله 40 ميليون نفري در حال حاضر 
به ازاي شش تا هفت نفر پرداختي حق بيمه يك نفر مستمري بگير دارد 
در حالي كه در گذشته اين تناسب 3۵ نفر پرداختي حق بيمه در قبال 

يك نفر مستمري بگير بوده است. 
ياوري ضرورت شناس��ايي بنگاه هاي مش��كل دار را در كشور در قالب 
پرداخت تسهيالت مناسب تسهيل و رفع موانع توليد يادآور شد و بيان 
كرد: ۵9 هزار بنگاه اقتصادي در اين طرح ثبت نام كرده اند كه به دنبال 
تعطيلي آنها 33 هزار نفر بيكار شده اند كه با معرفي آنها به بانك ها زمينه 
احياي 17 هزار بنگاه اقتصادي با تسهيالت حمايتي فراهم آمده است. 

۷۲ درصد تبصره هاي بودجه ۹۶ تكراري است
ب�ه ص�ورت تقريب�ي ۷2 درص�د از تبصره ه�ا و بنده�اي 
و  تبصره ه�ا  مش�ابه   1۳۹۶ س�ال  بودج�ه  اليح�ه 
1۳۹۵ كل كش�ور اس�ت.  بنده�اي قان�ون بودج�ه س�ال 
به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات 
اقتصاد بخش عمومي با اعالم اين مطلب كه هدف از تهيه اين گزارش 
فراهم آوردن زمينه مقايسه بهتر ماده واحده و تبصره هاي اليحه بودجه 
سال 139۶ با ماده واحده و تبصره هاي قانون بودجه سال 139۵ كل 
كشور اس��ت، افزود: مجموع احكام در قالب ماده واحده و تبصره هاي 
اليحه بودجه س��ال 139۶، 87 مورد اس��ت كه ۶3 مورد از آنها مشابه 
قانون بودجه سال 139۵ است.  بر اساس اين گزارش به صورت تقريبي 
72 درص��د از تبصره ها و بندهاي اليحه بودجه س��ال 139۶ مش��ابه 

تبصره ها و بندهاي قانون بودجه سال 139۵ كل كشور است. 
در بخش اول گزارش مركز پژوهش ها به صورت كلي نشان داده شده 
است كه هريك از تبصره ها و بندهاي اليحه بودجه سال 139۶ با كدام 
يك از تبصره ها و بندهاي قانون بودجه سال 139۵ مشترك است. اين 

امر در ابتداي گزارش به صورت جدول راهنما ارائه شده است. 
در بخش دوم گزارش، به صورت تفصيلي و دقيق بررسي شده كه ميزان 
اشتراك و تشابه تبصره ها و بندهاي اليحه بودجه سال 139۶ با تبصره ها 

و بندهاي قانون بودجه سال 139۵ چقدر است. 

۹۰ درصد آيفون ها قاچاق است
رئيس اتحاديه تجهيزات مخابراتي گفت كه از ميان شركت هايي كه براي 
واردات رسمي آيفون مجوز گرفته اند تنها ۸ تا ۹ شركت موفق به واردات 
شده اند و همچنان بيش از ۹۰ درصد اين بازار در اختيار كاالي قاچاق است. 
غالمحسين كريمي در گفت وگو با ايسنا درباره وضعيت اين روزهاي آيفون 
در بازار ايران اظهار كرد: متأسفانه با وجود اينكه شركت هاي مجوز گرفته 
براي واردات رسمي اين برند دست به كار ش��ده اند اما حجم كاالي قاچاق 
در اين بازار هنوز بسيار باالس��ت و تنها 7 تا 8 درصد در اختيار واردات اين 
شركت ها قرار دارد.  وي با بيان اينكه براي انجام واردات رسمي هزينه نهايي 
حدود 10 تا 12 درصد بيش از نمونه هاي قاچاق تمام مي شود، گفت: مشتري 
نيز معموالً ترجيح مي دهد كه كااليي با قيمت پايين تر و گارانتي غيررسمي 
را خريداري كند. بر همين اساس رقابت ميان شركت هاي واردكننده رسمي 
با واردكنندگان قاچاق دشوار شده و كار را براي اين گروه سخت تر مي كند.  
رئيس اتحاديه تجهيزات مخابراتي همچنين عنوان كرد: اكنون قيمت يك 
آيفوني كه از مبادي رسمي وارد شده و با فاكتور رسمي و گارانتي مناسب 
ارائه ش��ود حدود 3 ميليون و 400 هزار تومان مي ش��ود اما همين كاال را 
مي توان در بازار قاچاق با قيمتي معادل 3 ميلي��ون و 100 هزار تومان نيز 
تهيه كرد.  كريمي با بيان اينكه عدم دريافت 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده 
از سوي واردكنندگان و توزيع كنندگان آيفون مي تواند گامي مؤثر در مبارزه 
با قاچاق اين كاال باشد، گفت: بر همين اساس اگر شيوه پرداخت ارزش افزوده 
تغيير كرده و اين رقم از خريدار نهايي دريافت شود شرايطي به مراتب بهتر 
در بازار حاكم خواهد شد.  وي در پاسخ به اظهارات برخي نمايندگان مبني 
بر لزوم جلوگيري از واردات آيفون به كشور نيز بيان كرد: در اين خصوص 
نمي توان وارد بحث هاي سياسي شد اما نكته اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد 
آنكه نمي توان به جنگ با تكنولوژي رفت. حتي اگر ما بخواهيم از ورود اين 
برند به داخل كشور جلوگيري كنيم عده اي هستند كه اين كاال را وارد كشور 
كرده و به هر حال آن را توزيع مي كنند. بر همين اس��اس بهتر آن است كه 
توجه داشته باشيم واردات گوشي تلفن همراه مانند واردات خودرو نيست 
كه بتوان با آن مقابله كرد.  رئيس اتحاديه تجهيزات مخابراتي با اش��اره به 
اينكه متأسفانه راهكارهاي ارائه شده از اتحاديه درباره مبارزه با واردات قاچاق 
مورد توجه و همراهي سازمان هاي دولتي قرار نگرفته، اظهار كرد: ما در اين 
خصوص كه چگونه مي توان با واردات قاچاق موبايل مبارزه كرد، راهكارهاي 
متعددي را ارائه كرده ايم.  كريمي در پايان در پاسخ به اين مطلب كه گاهي 
واردات آيفون با وجود داشتن قيمت باال با مشكالتي همراه بوده و خريداران 
اين بازار را دچار س��ردرگمي مي كند، توضيح داد: زماني كه ش��كايتي به 
اتحاديه تجهيزات مخابراتي ارجاع شود در خصوص آيفون اگر اين كاال قاچاق 
هم باشد ما فروشنده را موظف مي كنيم تا گارانتي و خدمات پس از فروش را 
متقبل شود چراكه در گام اول اين فروشنده دست به واردات كاالي قاچاق 

زده و حال موظف است خدمات مناسب را به مشتري ارائه دهد. 

وحیدحاجیپور
گزارشیک

مناقصه توسعه  بزرگ ترين ميدان نفتي كشور 4 هفته ديگر برگزار مي شود

فروش س�يمكارت هاي رن�د با قيم�ت باالتر از 
حد مرس�وم، روندي اس�ت كه از س�ال ها قبل 
در ب�ازار مت�داول ب�وده، ام�ا مدت�ي اس�ت 
خ�ود اپراتوره�اي تلف�ن هم�راه نيز ب�ه طور 
مس�تقيم ب�ه اي�ن عرص�ه ورود كرده ان�د. 
به گزارش ايسنا، سيمكارت ها يا به طور كلي خطوط 
ارتباطي با ش��ماره هاي رند ك��ه راحت تر در خاطر 
مي مانند هم��واره از بهاي��ي باالتر از ح��د معمول 
برخوردار بوده  و با قيمتي باالتر از نرخ رايج به فروش 

مي رسند. 
در اين ميان قيم��ت اين ش��ماره ها گاهي به چند 
صد ميليون تومان نيز مي رس��د. ام��ا اينكه تعيين 
قيمت براي اين خطوط از چه قاعده و قانوني پيروي 
مي كند موضوعي اس��ت كه شايد پاس��خ چندان 
روش��ني براي آن وجود نداشته باش��د؛ هرچند در 
اين زمينه از سوي رگوالتور مصوباتي نيز ابالغ شده 
و فعاالن بازار موبايل نيز بر اين نكته تأكيد دارند كه 
اين تعرفه گذاري بر اساس تجربيات و وضعيت بازار 

صورت مي گيرد. 
نكته ديگر آنكه در گذش��ته قيمت سيمكارت هاي 
رند در بازار آزاد و معموالً به ش��كل توافقي تعيين 
مي شد، اما اكنون مدتي است كه اپراتورهاي تلفن 
همراه، خود با راه اندازي سامانه هايي وارد اين عرصه 
شده و به طور مستقيم به واگذاري سيمكارت هاي 

رند مي پردازند. 
اپراتور اول يا همراه اول با راه اندازي سامانه اي براي 
واگذاري سيمكارت هاي رند شرايطي ايجاد كرد تا 
به گفته مسئوالن اين شركت جلوي اين قيمت هاي 

نجومي گرفته شود. 
بدين ترتيب در س��امانه مربوطه ه��ر روز تعدادي 
شماره به حراج گذاشته مي شد و بنا بر اعالم مديران 
همراه اول، با توجه به ذخيره اي كه شركت ارتباطات 
سيار در خصوص ش��ماره هاي رند دارد، اين امكان 
وجود دارد كه تا زماني كه در بازار نياز است از طريق 

اين سامانه شماره هاي جديد واگذار شود. 
درباره قيمت ني��ز براي فروش اين س��يمكارت ها 
يك قيمت پاي��ه در نظر گرفته ش��ده و پس از آن 
پيشنهادات خريداران اس��ت كه تعيين كننده رقم 

نهايي خواهد بود. 

در آن دوره در س��امانه ايجاد ش��ده براي شماره اي 
مانند 09128900912 تا مرز 9 ميليون و 900 هزار 
تومان هم پيشنهاد داده ش��ده بود و براي شماره اي 
مانند 09128900090 بالغ بر 12 ميليون و 990 
هزار تومان و براي خ��ط 8900089 0912 رقمي 
معادل 14 ميليون و 110 هزار تومان پيشنهاد خريد 

ارائه شده بود. 
براي خريد س��يمكارت هاي اعتب��اري هم گاهي 
رقم هاي ميليوني از سوي خريداران اعالم مي شود. 
هرچند به گفته اپراتور در حال حاضر براي قيمت 
پايه سيمكارت هاي اعتباري رقمي بالغ بر 100 هزار 

تومان و براي سيمكارت هاي دائمي ارقامي بيش از 
۵00 هزار تومان در نظر گرفته شده است. 

اپراتور دوم تلفن همراه يا ايرانسل نيز مدتي است به 
راه اندازي سامانه اي در اين بخش دست زده و حتي 
مشتركان خود را از طريق ارسال پيامك از فعاليت 

اين سامانه آگاه مي كند. 
سامانه ايرانسل هم مانند همراه اول سيمكارت هاي 
رند را به شكل مزايده اي واگذار كرده و براي هر يك 
از اين خطوط قيمت خاص خود را پيشنهاد مي دهد 
تا خريداران به رقابت با يكديگر پرداخته و باالترين 
رقم را پيشنهاد دهند. همچنين بر اساس ميزان رند 
بودن اين شماره ها به چند گروه پالتينيوم، طاليي، 

نقره اي و برنزي طبقه بندي مي شوند. 
بر اين اساس براي س��يمكارت هاي پالتينيوم كه 
داراي شماره اي بسيار رند هس��تند ارقامي در حد 
100 ميليون تومان، براي س��يمكارت هاي طاليي 
كه ش��ماره هاي رند دارند قيمتي حدود 3 ميليون 
تومان، س��يمكارت هاي نقره اي رقمي حدود يك 
تا 2 ميليون تومان و براي س��يمكارت هاي برنزي 
ارقامي بي��ش از 100 هزار تومان از س��وي اپراتور 

پيشنهاد شده است. 
همچنين پيش شماره  اين سيمكارت ها از 093۵ تا 
0902 و 0903 كه پيش شماره هاي جديد ايرانسل 
به شمار مي روند متفاوت اس��ت. دائمي يا اعتباري 
بودن شماره ها نيز به درخواس��ت خريدار بوده اما 
براي خريد س��يمكارت هاي دائمي ف��رد ملزم به 
پرداخت 100 هزار تومان بيش از مبلغ سيمكارت 

اعتباري خواهد بود. 

مصوبهجدیددولتنواقصقانونگمركيرارفعنميكند
هيئ�ت دول�ت در مصوب�ه اي آيين نامه قان�ون ام�ور گمركي 
را اص�اح ك�رده اس�ت، ب�ا وج�ود اي�ن، هن�وز قس�مت 
مهم�ي از اش�كاالت مربوط ب�ه اين قان�ون باقي مانده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، در روزهاي اخير دولت اصالحيه اي در خصوص 
دو ماده 82 و 87 قانون امور گمركي مصوب كرده است. بر اساس 
اين مصوبه گمرك ايران موظف است براي كاالهايي كه ورود موقت 
آنها به ورود قطعي تبديل مي ش��ود حقوق بازرگاني اخذ كند. اين 
حقوق هاي بازرگاني از 7۵ درصد تا 1۵0 درصد بس��ته به نوع كاال 
تعيين شده اند.  نكته مهم در خصوص مصوبه مذكور آن است كه 
هيئت دولت تنها كاالهاي مصرفي را مشمول اخذ حقوق بازرگاني 
دانس��ته اس��ت و همچنان براي ورود موقت كاالهاي سرمايه اي 
مانند فلزات بر اساس رويه سابق قانون امور گمركي تصميم گيري 
مي شود.  گفتني است، در قانون قبلي امور گمركي حداكثر زمان 

وروِد موقت دو سال و در ماده 82 قانون جديد امور گمركي حداكثر 
مدت ورود موقت با در نظر گرفتن زمان تمديدي توس��ط گمرك، 
سه سال اس��ت. البته ماده 82 آيين نامه قانون امور گمركي شامل 
يك پاراگراف ديگر نيز مي باش��د كه بر اس��اس آن ورود موقت در 
موارد اس��تثنا با تأييد كارگروهي متش��كل از نماين��دگان وزارت 
صنعت، جهاد كش��اورزي، گمرك و اتاق هاي بازرگاني و تعاون با 
توجه به ضروريات تجاري قابل تمديد خواهد بود.  اين موضوع در 
حالي است كه مصوبه هيئت دولت براي ورود موقت كاالهايي كه 
مدت زمان زيادي از ورود آنها به كشور گذشته و هنوز فرآيند خروج 
آنها انجام نشده تصميمي نگرفته است.  به عنوان مثال يك شركت 
كشتي سازي شناخته شده سال 1380 اقدام به ورود موقت 17 تن 
آلومينيوم نموده و مقرر ش��ده پس از توليد نسبت به صادرات آن 
كاال اقدام نمايد. آخرين مهلت تمديد ورود موقت بر اساس قانون 

قبلي امور گمركي سال 84 بوده است. البته اين موضوع بر اساس  
نامه گمركي رسمي زير تا س��ال 92 ادامه پيدا كرده است. در اين 
نامه ذكر شده است، حتي با وجود اخطارها و ابالغيه هاي گمرك، 
ش��ركت مذكور اقدامي براي تعيين تكلي��ف ورود موقت 17 تن 

آلومينيوم مربوط به سال 80 نكرده است. 
بهتر اس��ت هيئت دول��ت به جاي تعيي��ن محدودي��ت تنها براي 
كاالهايي نظير برنج، گندم، شكر سفيد، شكر خام، شير خشك، جو، 
عس��ل و انواع ميوه... براي تعيين تكليف همه كاالهاي ورود موقت 
اصالحيه اي در آيين نامه قانون امور گمركي آماده كند. از طرفي با 
توجه به بررس��ي اصالحيه قانون امور گمركي در مجلس ش��وراي 
اسالمي، پيشنهاد مي ش��ود نمايندگان مجلس نيز به اين موضوع 
توجه الزم را داشته و با حذف كامل بند مذكور تغييرات الزم در اين 

خصوص را اعمال كنند. 

طمعاپراتورهابهشمارهتلفنهای100میلیونی
ارتباطات

گمرک

دگرديسي غول هاي نفتي
 از سال ها پيش و با توسعه انرژي هاي س��بز، گويي غول هاي نفتي بر سر 
آينده انرژي هاي پاك، دس��ت به يك ش��رط بندي بزرگ زده اند و توليد و 
توزيع سوخت هاي تجديدپذير توسط چند غول نفتي دنيا نشان مي دهد 

كه آينده انرژي هاي سبز متفاوت تر از شرايط امروز خواهد بود. 
همه شركت هاي بين المللي نفتي در يك دهه اخير با تهديد از دست رفتن 
سهم بازار خود روبه رو شده اند. تحليلگران بازار و سرمايه گذاران و مديران 
نيز دريافته اند كه در بلندمدت، گذار از صنعت سوخت هاي فسيلي به منابع 

انرژي تجديدپذير پاك، اجتناب ناپذير است. 
در اين ميان، شركت توتال را در كنار غول هاي اكسون موبيل، رويال داچ 
شل، ش��ورون و بريتيش پتروليوم بايد به عنوان پيشروترين شركت هاي 
بين المللي نفتي در اين زمينه به شمار آورد. همه اين شركت ها دريافته اند 
براي تداوم حضور در بازار بايد دست به يك انتخاب راهبردي بزنند. بدين 
ترتيب متنوع نمودن س��بد توليد انرژي با منابعي نظير انرژي هاي بادي و 
خورشيدي كه گازهاي گلخانه اي اندكي توليد مي كنند، همراه با توسعه 
روش هاي ذخيره سازي انرژي و رقابتي نمودن قيمت تمام شده، يك راهبرد 

كم و بيش پذيرفته شده در ميان اين غول ها به شمار مي رود. 
به هر حال، سوخت هاي فسيلي تا چند دهه همچنان با بيشترين سهم در 
بازار منابع انرژي حضور خواهند داشت و به تدريج بايد با آنها خداحافظي 
نمود و ما معتقديم راهبردهاي اين ش��ركت هاي ب��زرگ بر آينده صنايع، 
تقاضاي انرژي و شرايط آب و هوايي دنياي ما، تأثيري شگرف و همه جانبه 

بر جاي خواهد گذاشت. 
لرد برون، مديرعامل پيشين شركت بريتيش پتروليوم كه بخش انرژي هاي 
تجديدپذير و كمپين بازاريابي عصر فرانفت را براي نخس��تين بار در اين 
شركت ايجاد نمود، معتقد است كه صنعت نفت بايد از وضعيت شركت هاي 
امريكايي توليدكننده زغال س��نگ كه با ورشكستگي روبه رو گرديده اند، 

درس بگيرد. 
وي مي گويد: شركت هاي بزرگ توليدكننده محصوالتي كه مردم تمايلي 
به مصرف آنها ندارند، به زودي با شرايط دشواري روبه رو خواهند بود و اگر 
جامعه معتقد است زمان تغيير الگوي توليد و مصرف انرژي فرا رسيده است، 

من اعتقاد دارم غول هاي نفتي بايد در اين تغيير پيشگام باشند. 
نشس��ت پاريس كه با موضوع بحران تغيير اقليم در پايان س��ال گذشته 
ميالدي برگزار شد، نشان داد يك اتفاق نظر جهاني در مورد لزوم كاهش 
گازهاي گلخانه اي توليد شده توسط مصرف كنندگان سوخت هاي فسيلي 
پديد آمده است. در همين ش��رايط، با كاهش هزينه هاي توليد، ما شاهد 

قيمت رقابتي سوخت هاي سبز در بازار انرژي هستيم. 
در بازارهاي اقتصادي در حال توسعه نظير مكزيك، هند، آفريقاي جنوبي و 
امارات متحده عربي كه ما در آنها شاهد رشد سريع تقاضاي انرژي هستيم، 
نياز به پرداخت يارانه براي توسعه انرژي هاي بادي و خورشيدي به سرعت 

در حال كاهش است. 
  پيامدهاي سقوط قيمت نفت

با توسعه سريع صنعت نفت ش��ل در اياالت متحده در نيمه نخست دهه 
كنوني ميالدي، ما در دو سال گذشته شاهد سقوط بي سابقه قيمت نفت 
خام در بازارهاي بين المللي بوده ايم. در دوره بلندمدت نيز همان طور كه 
همه ما مي دانيم، نقش عوامل بنيادي در تداوم سقوط قيمت ها، تأثيرگذار 

بوده است. 
پاول اسپدينگ از كارشناسان مؤسسه كربن تراكر، از مخازن فكري فعال 
در بخش اقتصاد و مديريت مالي و ارتب��اط آن با تغيير آب و هوا مي گويد: 
س��رمايه گذاران در طرح هايي كه محصوالت آنها با بحران قيمت روبه رو 
است، سود اندكي به دس��ت مي آورند. لذا صنعت نفت كه در سايه روشن 
شدن ابعاد بحران تغيير اقليم با چشم انداز دشواري روبه رو گرديده است، 
بايد بر مشكالتي نظير مديريت سبد سرمايه گذاري ها، وجود مازاد عرضه 

در بازار و سقوط قيمت ها دست و پنجه نرم كنند. 
اما با نگاهي به رويكردهاي بلندمدت غول هاي نفتي مي توان تفاوت هاي 
چشمگيري ميان شركت هاي اروپايي و امريكايي مشاهده نمود. شركت هاي 
بريتيش پتروليوم، توتال و استات اويل نروژ پيش از برگزاري نشست آب و 
هواي پاريس در بيانيه اي مشترك اعالم نمودند كه متعهد به اجراي تعهدات 
خويش در راه مبارزه با بحران گرمايش جهاني و تالش در جهت عدم عبور 

رشد ميانگين دماي جهاني از 2 درجه سانتي گراد هستند. 
اما بزرگ ترين ش��ركت هاي نفتي امريكايي در فهرس��ت امضاكنندگان 
اين بيانيه، غايب بودند. حتي دو ش��ركت اكس��ون موبيل و شورون كه از 
رويكردهاي زيس��ت محيطي برخوردارن��د، از امضاي اين بيانيه س��ر باز 
زده اند. البته شركت هاي امريكايي وجود معضل گرمايش جهاني را انكار 

نمي كنند. 
بيل كولتون، از مديران ارشد شركت اكسون موبيل مي گويد: ما مي دانيم كه 
ريسك تغيير اقليم بر زندگي همه ما سايه افكنده است. دولت ها نيز تالش 
مي كنند تا براي رويارويي با اين بح��ران، راه حل هايي در پيش گيرند. اما 

دولت ها در اين پيكار نمي توانند به تنهايي گام هاي بلندي بردارند. 
اين شرايط بدين معنا است كه مديران ش��ركت اكسون موبيل معتقدند 
تقاضاي جهاني براي سوخت هاي فسيلي، همچنان افزايش خواهد يافت. 
آنان در گزارش هاي خ��ود اعالم نموده اند در 2۵ س��ال ف��رارو، تقاضاي 

سوخت هاي فسيلي با رشد 2۵ درصدي همراه خواهد بود. 
البته بايد دانست كه در 2۵ سال اخير، ما شاهد رشد ۵9 درصدي تقاضاي 
انرژي هاي فسيلي بوده ايم و يكي از داليل مهم اين كاهش تقاضا را بايد در 
بهبود بهره وري انرژي در سايه باال رفتن نگراني ها در مورد آثار فاجعه آميز 

تغيير آب و هوا دانست. 
بايد دانست اگرچه رش��د كنوني تقاضاي انرژي كمتر از گذشته است، اما 
در افق س��ال 2040 ميالدي، مصرف نفت با رش��د 19 درصدي و مصرف 
گاز طبيعي با رش��د ۵1 درصدي روبه رو خواهد بود. گويي همچنان بازار 

سوخت هاي فسيلي براي بقا در تالش است. 
اگرچه رشد عرضه انرژي هاي بادي و خورشيدي بسيار سريع بوده است، 
اما پيش بيني هاي منتشر شده توسط شركت اكسون موبيل نشان مي دهد 
در سال 2040 ميالدي، انرژي هاي تجديدپذير به استثناي انرژي برقابي، 
تنها 4 درصد انرژي هاي مصرفي دنيا را تش��كيل خواهد داد. اما فراموش 
نكنيد كه ش��ركت اكس��ون موبيل پروژه بزرگ و پرهزينه و زمان بر توليد 
سوخت از گياهان تراريخته و جلبك را در دستور كار خويش دارد. هرچند 
آنان همچنان تمركز فعاليت هاي خود در آينده قابل پيش بيني را به توليد 

نفت اختصاص داده اند. 
در اين ميان، بن وان بوردن، مدير عامل شركت شل در يك نشست تجاري 
معتقد است: در دهه هاي فرارو، همچنان توليد نفت و گاز طبيعي در كانون 
سرمايه گذاري هاي ما خواهد بود. همچنين بايد دانست هزينه هاي توليد 

هر بشكه نفت در حال افزايش تدريجي است. 
درآمدهاي فروش سوخت هاي فسيلي در اين دوره گذار، شركت شل را در 
اين مسير ياري خواهد داد. ش��ركت شل در بهار امسال، بخش انرژي هاي 
نو را ايجاد كرد. حضور در مناقصه س��اخت يك مزرعه بادي فراساحلي در 

آب هاي هلند، نخستين اقدام اين بخش محسوب مي شود. 
باب دادلي، مديرعامل شركت بريتيش پتروليوم نيز در نشستي در واشنگتن 
حمايت خود از نشست آب و هواي پاريس را اعالم نموده و خواهان توسعه 
نظام ماليات انتشار كربن در همه كشورها شده است. وي مي افزايد: يكي از 
راهكارهاي كاهش انتشار دي اكسيد كربن، جايگزين نمودن گاز طبيعي با 
زغال سنگ مصرفي در نيروگاه ها است.  جوليس كورتن هاوست، از مديران 
پيشين شركت شل كه مديريت مؤسسه حامي محيط زيست كوهستان 
راكي را بر عهده دارد، مي گويد: صنعت نفت اندك اندك در حال پوس��ت 
انداختن و دگرگوني است و اگرچه در گذشته، توسعه انرژي هاي نو بدون 
يارانه هاي دولتي امكان پذير نبود، اما اينك ما شاهد تغيير مهره هاي بازي و 

رقابتي شدن آنها به ويژه انرژي هاي بادي و خورشيدي هستيم. 
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