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یادداشت

معــاون وزیــر نیــرو در امور بــرق و انرژی گفــت :طرحهای پیکســایی و
مدیریــت مصرف برق را طراحی کردهایم که بــه پیک  ۶۰هزار مگاواتی
نرســیم و امیدواریم با کمک مردم ،بتوانیم پیک برق تابســتان امســال
را مدیریت کنیم.
همایون حائری ،در پاســخ به اینکه «آیا امســال مثل تابســتان ســال
 97به صدور جداول خاموشی میرسیم؟» اظهار داشت :امیدواریم که
نرسیم؛ تمام تالش ما این است که هیچگونه مشکلی به وجود نیاید.
وی افــزود :در حال حاضر ظرفیت عملی تولید برق کشــور  58هزار
و  500مگاوات اســت و انشــاءاهلل مــردم هم در مدیریــت مصرف برق
توجه الزم را اعمال میکنند تا به خاموشی نرسیم.
وی ادامه داد :اگر مدیریت مصرف صورت نگیرد ،پیک مصرف برق
تابســتان امســال به  60هــزار مگاوات میرســد؛ اما در تالشــیم با کمک
مــردم پیک مصرف را در مرز  58هزار و  300تا  58هزار و  500مگاوات
نگه داریم.
حائــری بــا تأکیــد بــر آمادگــی کامــل نیروگاههای کشــور بــرای تولید
حداکثــری برق در تابســتان گفت :امســال بــه صدور جداول خاموشــی
نمیرســیم ،ولی مردم هم باید کمک کنند تا بتوانیم تابستان را بخوبی
پشت سر بگذاریم/.تسنیم

فرصت پنجره جمعیتی هنوز باز است

نــرخ رشــد جمعیــت ،یــک بــار دیگــر
موضــوع مهــم و بحــث روز محافــل
کارشناســی شــده اســت .طبق آمارهای
ارائه شــده هماکنون ســاختار جمعیتی
کشــور وارد مرحله میانسالی شده است
و این ســؤال مطرح است که آیا فرصت
طالیی بهوجود آمده بســرعت از دست
مــیرود .درهمیــن زمینــه پژوهشــکده
آمــار در گزارشــی تحلیلــی بــا عنــوان
«پنجــره جمعیتــی ،مدیریــت ســرمایه
انســانی و رشــد اقتصادی پایــدار در گام
دوم انقالب اســامی ایــران» زوایا و آثار
تغییــرات ســاختار جمعیتــی کشــور را
مورد بررسی قرار داده است.
٭٭٭
رهبر انقــاب اســامی در  22بهمن
ســال  1397بــه مناســبت چهلمیــن
ســالروز پیروزی انقالب اســامی و ورود
جمهوری اســامی به فصل جدیدی از
حیــات خود با صــدور «بیانیــه گام دوم
انقالب» بــه تبیین دســتاوردهای چهار
دهــه گذشــته پرداختــه و توصیههــای
اساســی بهمنظــور «جهاد بــزرگ برای
ســاختن ایــران اســامی بــزرگ» ارائــه
فرمود هاند.
آنچه کــه در این بیانیه حائز اهمیت
اســت ،کلیــد واژه «جوانــان» اســت و
رهبر معظــم انقــاب در این خصوص
میفرماینــد« :جمعیــت جــوان زیر ۴۰
سال که بخش مهمی از آن نتیج ه موج
جمعیتی ایجاد شــده در ده ه  ۶۰است،
فرصت ارزشــمندی برای کشــور اســت.
 ۳۶میلیون نفر در ســنین میان ه  ۱۵و ۴۰
سالگی ،نزدیک به  ۱۴میلیون نفر دارای
تحصیــات عالــی ،رتبــ ه دوم جهان در
دانشآموختــگان علــوم و مهندســی،
اینها ثروت عظیمی برای کشــور هستند
کــه هیچ اندوختــ ه مادی با آن مقایســه
یشود».
نم 
ëëفرصتطالیی
در حــال حاضــر جمعیــت ایــران
جمعیتی جوان اســت و بیش از دو سوم
این جمعیت در سن فعالیت و کار بهسر
میبرنــد ،در صورتــی که از ایــن «پنجره
جمعیتی» بهره گرفتهشــود و متناسب
با آن شــرایط اشــتغال و بهرهوری ایجاد
شــود ،نــهتنها در حــال حاضــر برخی از
مشکالت جمعیتی مرتفع خواهند شد،
بلکــه از محــل تولیــد و بهــرهوری نیز به
رشد اقتصادی کمک خواهد شد.
کشور ما با توجه به پنجره جمعیتی و
وفور نسبی نیروی کار ،بیش از هرچیزی
بــرای رشــد و توســعه نیــاز بــه افزایــش
بهــرهوری نیــروی کار دارد تــا از محــل
ســود جمعیتــی ،بیشــترین اســتفاده را
ببــرد و تولید ناخالــص داخلی را بهطور
فزایندهای رشد دهد.

ëëافت باروری از سال 1365
طــی ســه دهــه گذشــته بــاروری بــه
طــرز چشــمگیری کاهــش پیدا کــرد و با
وجود نوســانات باروری ،دادهها نشانگر
کاهــش بــاروری از ســال  1365بــه بعد
اســت .با توجه به نگرانیهایی که ادامه
کاهــش بــاروری و عواقــب ناشــی از آن
بــرای سیاســتمداران و اقتصاددانــان
کشــور ایجــاد کــرده ،بررســی علــل و
زمینههــای ایجادکننــده ایــن کاهــش
میتوانــد در برنامهریزیهــای آتــی و
سیاســتگذاریهای مناســب در جهــت
جلوگیری از کاهش بیشتر میزان باروری
بــه کار آینــد .همچنیــن افزایــش میزان
باروری میتواند مدت زمان بهرهمندی
از پنجره جمعیتی را افزایش دهد.
ëëپنجره جمعیتی تا  1430ادامه دارد
طبق بررسیهای صورت گرفته ،فاز
پنجره جمعیتی در ایران حدوداً از دهه
 1380آغاز شــده و تا حــدود دهه 1430
ادامه خواهد یافت.
تغییرات ســاختار سنی جمعیت در
ایــران بهگونــهای رقــم خــورده که طبق
نتایج سرشــماریهای اخیر ،بیشــترین
سهم جمعیت به گروه سنی میانساالن
(افــراد  30تا  ۶۴ســاله) اختصاصیافته
است .روند تغییرات هرم سنی و جنسی
جمعیــت ایــران بــر اســاس گــزارش
«چشمانداز جهان» در مقاطع مختلف
گذشــته ،حال و آینده بهگونــهای تغییر
نموده که از ســاختار کامــاً جوان قبلی،
در حال حاضر به یک ســاختار میانسال
رســیده و از اینپس به ســمت ســاختار
سالخورده تغییر خواهد کرد.
ëëجمعیتدرمرحلهمیانسالی
ترکیــب ســنی جمعیــت کشــور بــه
مرحله «میانسالی» رســیده؛ بهگونهای
کــه طبــق نتایــج سرشــماری عمومــی
نفــوس و مســکن  ،139۵میانــه ســنی
جمعیت به  30ســال ،سهم افراد کمتر
از  15ســال بــه  24درصــد ،ســهم افــراد
باالی  ۶۵ســال بــه  ۶.1درصد و نســبت
افراد باالی  ۶۵ســال به افراد کمتر از 15
ســال به رقم  25.4رسیده و درمجموع،
تقسیمبندی مذکور نشاندهنده مرحله
میانسالی تغییرات ساختار سنی است.
در همین شــرایط ،با رســیدن ســهم
جمعیــت مولد یــا بالقوه فعــال از نظر
اقتصادی (سهم افراد  1۵تا  ۶۴ساله) به
میزانهای حداکثری خود در ســالهای
اخیــر ( ۶9.9درصد کل جمعیت کشــور
طبــق سرشــماری  ،)139۵پدیــدهای
کــه آن را «پنجــره فرصــت جمعیتــی»
نامیدهانــد در ایران فراهــم گردیده ،فاز
پنجره جمعیتی در ایران حدوداً از سال
 1380آغاز شــده و تا حدود ســال 1۴30
ادامه خواهد یافت.

 ëëمزایای پنجره جمعیتی
در حــال حاضــر جمعیــت ایــران
جمعیتــی جــوان و میانســال اســت و
بیــش از دو ســوم ایــن جمعیــت در
ســن فعالیــت و کار بــه ســر میبرنــد
جمعیــت شناســان پنجــره جمعیتــی
را هدیــه جمعیتــی مینامنــد ،زیــرا
گذار ســاختار ســنی و پنجــره جمعیتی
بستری برای رشــد و توسعه اقتصادی
کشــور محســوب میشــود ،در طــول
دورهای کــه پنجــره فرصــت گشــوده
میشــود ،هزینههــای عمومــی کــه در
برنامههای اجتماعــی نظیر آموزش و
بهداشــت صورت گرفته بود به سمت
ســرمایهگذاری در بخشهــای تولیدی
و زیرســاختها هدایــت میشــود ،در
ســطح خرد نیــز خانوادههــا میتوانند
هزینههای جاری را به سمت پسانداز
و ارتقای اســتانداردهای زندگی جهت
دهنــد .نظریــه پنجــره جمعیتــی بــه
شــکلهای متفاوتــی منجــر بــه بــروز
فرصتهــا بــرای رشــد تولیــد ســرانه
میشــود .افزایــش درصــد جمعیــت
در ســن کار نســبت بــهکل جمعیــت،
موجــب افزایــش تولیــد ناخالــص
داخلــی میشــود ،بهعبارتدیگــر
افزایــش تعــداد تولیدکننــدگان
(جمعیــت در ســن کار) نســبت بــه
تعــداد مصرفکننــدگان (جمعیــت
کــودکان و نوجوانــان و ســالمندان)
بهطور طبیعی افزایش تولید ســرانه را
بهدنبال دارد.
ëëوضعیت سود جمعیتی در ایران
در نتایــج منتشرشــده پــروژه
«حســابهای ملــی انتقــاالت» کــه
توســط گروه جمعیتشناســی دانشگاه
تهران انجامشــده پروفایل حسابهای
ملــی انتقــاالت ایــران برای ســال 1390
محاسبهشــده اســت .مبنــای ایــن

محاســبات نظریه دوران زندگی مطرح
شــده توســط جیمز دوزنبری میباشد.
محدودیــت بودجــه در ایــن نظریــه به
اینگونه است که مصرفکننده میتواند
درآمد طــول زندگی خــود را به مصرف
در دورههای مختلف زندگی اختصاص
دهــد بــه اینگونــه کــه در دوران ابتدایی
زندگــی کــه مصــرف از درآمــد بیشــتر
میباشد با استقراض و وام ،درآمدهای
آینــده خــود را هزینــه نمایــد ،در دوران
میانی زندگی که درآمد از مصرف بیشتر
اســت پسانــداز منفــی ابتــدای زندگی
را جبــران نمــوده و مبلغــی را هم برای
دوران انتهایــی زندگــی کــه مصــرف از
درآمد بیشــتر میباشد پسانداز نماید.
درآمد شــغلی از حدود ســن  16سالگی
آغاز میشود و در حدود سن  ۴۴سالگی
به حداکثر میزان خود میرسد.
تفاضل بین درآمد شغلی و مصرف
در ســنین مختلــف نشــان میدهــد که
در ایــران از حــدود  38تــا  48ســالگی
این تفاضل مثبت میشــود و بر همین
اســاس ،قابلیت پسانداز در این سنین
به وجود میآید اما در ســایر سنین ،این
تفاضل منفی اســت و لذا برآیند درآمد
و هزینــه ایــن افراد دچار کســری بودجه
میشود.
ëëرابطه جمعیت با رشد اقتصادی
پنجــره و موهبــت جمعیتــی بــه دو
دلیل موجب ایجــاد فرصتهایی برای
رشــد تولیــد ســرانه و رشــد اقتصــادی
میشــود ،اول اینکــه بــا افزایــش تولیــد
ملی ،نوعی تأثیر خالص ســاختار سنی
در  GDPکل وجــود دارد و افزایــش
جمعیــت در ســنین فعالیــت منجــر
بــه افزایــش نســبت تولیدکننــدگان بــه
مصرفکنندگان میشــود و این شرایط
برای رشــد تولید ســرانه مطلوب است.
مــورد دوم بــه مدیریــت مصــرف که بر

اثــرات رفتــاری ســاختار ســنی در حــال
تغییــر برمیگــردد ،ارتبــاط دارد .اثرات
رفتــاری اشــکال مختلفی دارنــد زیرا در
یکســو بدنه در حال رشدی از نیروی کار
جوان در ســاختار نیــروی کار وجود دارد
که میتواند بهرهوری و تولید را افزایش
دهد و در ســوی دیگر ،با توجه به الگوی
چرخه زندگی ،تغییرات ســاختار ســنی
بــا ایجــاد تغییراتــی در الگوهــای تولید
و مصــرف منجــر بــه افزایــش تولیــد و
پسانداز میشود.
اقتصاددانــان وضعیت تورم جوانی
را بهعنــوان «فرصــت طالیــی» بــرای
رشــد اقتصــادی در نظــر میگیرند .این
وضعیــت کــه از آن بهعنــوان دوران
طالیی جمعیت نیز نام برده میشود تا
دهه  ۱۴۳۰طول میکشد .در این دوران
نســبت جمعیــت در ســنین فعالیــت
افزایشیافتــه و بــه حداکثر خــود یعنی
حــدود  ۷۰درصــد میرســد .در حــال
حاضر ،در کشــور  69/1درصد جمعیت
در ســنین فعالیــت  ۱۵-۶۴ســال قــرار
دارد .برخــی از اقتصاددانان ،افزایش و
تراکم جمعیــت را علت اساســی فنون
تولیــدی و درنتیجــه ،رشــد و پیشــرفت
اقتصادی میدانند.
 75ëëدرصد جوانان بچه میخواهند
بــر اســاس طــرح پژوهشــی کــه در
پژوهشکده آمار ایران انجام شده است،
 75درصد دختران و پســران در آستانه
ازدواج تمایــل زیــادی بــه فرزنــدآوری
دارنــد و  25درصــد نیــز عالقــه زیــادی
بــه پدر یا مادر شــدن ندارند .بر اســاس
همیــن گــزارش  52٫9درصــد جوانــان
و  66٫7درصــد زنــان هزینــه بــاالی
پــرورش فرزنــد و مســائل اقتصــادی
را مانــع فرزنــدآوری میداننــد .جهــاد
دانشــگاهی نیز در مطالعــهای با عنوان
«بررســی میــزان تمایل بــه فرزندآوری

و عوامــل مرتبــط بــا آن از نــگاه مــردم
شــهری و روســتایی ایــران» نگرانــی در
مــورد تأمیــن آینــده فرزنــدان جدیــد و
افزایــش مشــکالت اقتصادی بــا آوردن
فرزنــد را بهعنــوان دالیــل اصلــی عدم
تمایــل بــه فرزنــدآوری عنــوان نمــوده
است .در مطالعه بســیار جامع دیگری
کــه توســط جهــاد دانشــگاهی البــرز در
همه استانهای کشور انجام شده است
فقــط  27٫3درصد خانوارهــا تمایل به
فرزندآوری داشــتند و حدود  53درصد
پاســخگویان هزینههای بــاالی فرزندان
را عامــل عــدم تمایــل خــود بــه پــدر یا
مادر شــدن میدانند بنابراین بر اساس
نتایــج ایــن پژوهشها میتــوان نتیجه
گرفت تمایل به فرزندآوری بین جوانان
وجــود دارد و از مشــکالت اصلی در این
زمینــه« ،شــرایط اقتصادی» اســت .لذا
بــا اتخاذ سیاســتهای مناســب جهت
بهرهگیــری از پنجــره جمعیتــی و ســود
جمعیتــی حاصل از آن ،عالوه بر بهبود
شــرایط اقتصــادی و افزایــش درآمــد
ســرانه خانوارهای کشــور در مدت زمان
بهرهمندی از پنجره جمعیتی ،میتوان
شــرایط را بــرای کاهــش ســن ازدواج و
افزایــش توان اقتصــادی خانوارها برای
تأمین هزینه داشــتن فرزندان بیشــتر و
افزایــش نرخ بــاروری نیز مهیــا کرده که
این موضــوع نیز به نوبه خــود میتواند
مــدت زمــان بهرهمنــدی از پنجــره
جمعیتی را نیز افزایش دهد.
در مناطقــی از دنیــا ،از هماکنــون
برنامهریــزی بــرای جمعیــت رو بــه
افزایــش ســالمندان ،بهعنــوان یــک
اقدام اساسی تلقی میشود .جمهوری
اســامی ایــران نیز از این امر مســتثنی
نبــوده و در شــرایطی که طبــق آخرین
سرشــماری عمومــی نفوس و مســکن
در سال  1395جمعیت سالمندان 60
ســاله و بیشــتر به  7میلیون و  414هزار
نفر معادل  9٫3درصد جمعیت کشور
رســیده اســت ،دربند  7سیاســتهای
کلــی جمعیــت کــه در خصــوص
سالمندان تبیین شده الزم است کشور
برنامههای مشــخصی در همین راستا
داشته باشد.
بــا توجــه بــه اینکــه نقــش ایجابــی
عامــل جمعیت در پیشــرفت کشــور در
فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب کــه
فرمودند« :الزم اســت برنامهریزیهای
جامع برای رشد اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی کشور متناسب با سیاستهای
جمعیتی انجام گیرد» ،تأکید شده است
ضروری است با هماهنگی و تقسیمکار
بیــن ارکان نظام و دســتگاههای ذیربط
در ایــن زمینــه ،اقدامات الزم بــا دقت،
سرعت و قوت صورت گیرد.
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گزارش پژوهشکده مرکز آمار ایران از رابطه میان رشد اقتصادی و جمعیت

چالشهای تولید در آستانه روز صنعت

اکوسیســتم کســب و کار همــواره متأثــر از
شــاخصهایی اســت که هریک بــه نوبه خود
میتواننــد زمینــه این فضــا را بهبود یــا اثری
منفــی بــر آن داشــته باشــند .امــروزه نقــش
محسن صالحینیا بنگاههــای کوچــک و متوســط ( )SMEsتأثیر
معاون وزیر صنعت ،زیادی بــر اقتصاد کشــورها و تولیــد ناخالص
معدن و تجارت
داخلــی ( )GDPآنها دارد که البتــه این تأثیر
در کشــورهای درحال توســعه جایگاه ویژهای
دارد و در ایــران نیــز نقش این بنگاهها بســیار قابل توجه اســت .در کنار
SMEها نقش مشاغل خدماتی نیز چه در نرخ مشارکت اقتصادی و چه
در سهم این گروه در اشتغال کشور بر کسی پوشیده نیست.
از ســوی دیگــر همگــی مطلعیــم کــه واحدهــای صنعتــی کوچک و
متوســط ایران بهدلیل تحریمهای ظالمانه امریکا از یکسو و همچنین
اپیدمی ویروس کووید 19از سوی دیگر ،با شوک بیسابقهای مواجه شده
اســت .این حادثه که خارج از اختیار ما و بنگاههای اقتصادی کشــورمان
بوده اســت ،نهتنها غیرقابل پیشبینــی بوده ،بلکه غیرقابل اجتناب نیز
بوده است .بسیاری از مشتریان نهایی در زنجیره ارزش( )vcaواحدهای
 ،MSME’sواحدهــای صنفــی بودهانــد که بهدلیل الزام بــه تعطیلی در
ایام پایانی سال ،امکان فروش نداشتهاند.
شرایط خاص اقتصاد کشور در سال  1398و مشکالت ناشی از شیوع
کرونا ویروس در پایان ســال منجر بــه عدم توان بنگاههای اقتصادی در
فــروش کاالهای خود و در نتیجه عدم امکان ایفای تعهدات و پرداخت
بدهیشــان به شــرکتهای پخش و به تبع آن تولیدکنندگان شد که این
معضل به نوبه خود به معضل بزرگ تولیدکنندگان و کاهش موجودی
ســرمایه در گردش و ایفای تعهدات تولیدکنندگان نسبت به طرفهای
تجاریشان خواهد انجامید.
از ســوی دیگر ،نظر به تأثیر عوامل فوق در کاهش درآمدهای دولت
و محدودیتهای بودجهای سال  ،1399با شرایط خاص و پیچیدهای در
اقتصاد ایران مواجه هســتیم .دولت امــکان حمایت کامل از MSME’s
را ندارد ،لذا با توجه به شرایط موجود میبایست برنامهای مدون برای
کاهش اثرات کووید 19بر صنایع کوچک و متوسط ایران تدوین نمود.
بدیهی اســت بایــد بپذیریم که این میهمان ناخوانده ،در ســال آتی
شمســی نیز اثــرات خود را بر کســب و کارهای مختلف خواهد گذاشــت
و لــذا میبایســت از هماکنــون آمادگــی اتخــاذ تصمیمــات بهنــگام و
درســت برای ســال آتی را نیز داشــته باشــیم .هرچند بهدلیل ناشناخته
بــودن کووید ،19اســتفاده از روندهــا ( )Trendsو وقایــع ( )Eventsبرای
این ویروس تا حد زیادی ناآشناســت ،اما سیاســت کلی سازمان صنایع
کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایــران بهرهگیــری از مــوارد مشــابه در
کشورهای مختلف است که ما را در اتخاذ تصمیمات منطقیتر با هدف
حمایت از صنایع کوچک و متوسط یاری میرساند.
ëëچالشها و مشکالت
کاهــش تقاضــا برای محصــوالت و مشــکل تأمین نقدینگــی :از آنجا
که شــیوع ویروس کووید 19منجر به رکود اقتصادی خواهد شــد ،کاهش
قــدرت خرید باعث کاهش مصرف و تقاضا برای محصوالت شــده و به
احتمــال زیاد در نیمه اول ســال  1399با مشــکل بــازار و به تبع آن عدم
نقدینگی کافی برخوردار خواهند بود.
صــادرات محصوالت:با توجه بــه وضع مالحظات و اســتانداردهای
بهداشــتی خاص درپی شیوع ویروس کووید 19توسط کشورها ،صادرات
محصــوالت ،بخصــوص محصــوالت غذایــی و بهداشــتی بــه برخــی از
کشــورها بســیار ســخت و به برخــی دیگــر از کشــورها احتماالً بــا فرآیند
طوالنی همراه خواهد شــد .از سوی دیگر ،تحریمهای بینالمللی سبب
شده است فعالیتهای اقتصادی صادراتی صنایع کوچک و متوسط با
مشــکل مواجه و به تبــع آن ،زندگی کارگران و فعــاالن صنعت در تنگنا
قرار گیرد.
مدیریــت محیــط کســب و کار (خطــوط تولیــدی) :با توجه بــه ابالغ
پروتکلهای بهداشــتی در زمینــه فعالیت واحدهــای صنعتی از طریق
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی و ضرورت رعایت آن برای
حفــظ ســامت کارگــران و مــردم ،در حال حاضــر یکــی از دغدغههای
مدیــران واحدهــای صنعتــی ،تأمیــن نیازهای بهداشــتی کارگــران این
واحدهاســت .مدیریــت مجموعههای تولیــدی با رعایــت پروتکلهای
ابالغــی منجــر به افزایش هزینههــای جانبی تولید شــده و کارآیی تولید
نیز کاهش یافته اســت؛ لذا بعضی از واحدهای تولیدی ناچار به اعمال
سیاســتهای انقباضــی گشــتهاند .همچنیــن دورکاری در واحدهــای
صنعتی ســبب پایین آمدن راندمان تولید شــده که همگی باعث ایجاد
فشار بر صنایع کوچک و متوسط شده است.
ëëحفاظت از صنایع
ترویــج نگاه انتظــار آینده نگــر و تغییر محور ،بررســی تبعــات کرونا
و فرصتهــای پیــش آمده ،شناســایی روندهــا ،شناســایی نقاط ضعف
فرآیندهــای کســب و کار و اصالح آن ،رفتار شناســی مشــتری در نقاطی
که شــیوع کرونا خاتمه پیدا کــرده ،تقویت تجارت الکترونیکی ،مدیریت
فروشــگاههای مجــازی و در نهایــت حفــظ امیــد صنعتگــران ،از جمله
مهمتریــن برنامههــای ســازمان صنایع کوچک و شــهرکهای صنعتی
ایران در زمان پاندمی بوده است.
ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتی ایــران همچنین با
هدف مســاعدت به ســرمایهگذاران واحدهای تولیــدی ،نحوه پرداخت
اقســاط حق بهرهبرداری اراضی در شــهرکها و نواحــی صنعتی تابعه
خــود را تســهیل و شــرایط واگــذاری زمیــن را بــر اســاس دســتورالعمل
بهرهبرداری سال گذشته تمدید کرد تا در حد توان و امکانات مالی خود
یاریگر جامعه صنایع کوچک و متوسط کشور باشد.
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در حالــی کــه برخــی گزارشهــای
رســانهای از محکومیــت ایــران بــه
پرداخــت خســارت  ۲میلیــارد دالری
بــه ترکمنســتان خبــر دادهانــد؛ وزارت
نفت درباره اعالم نتیجه دیوان داوری
بینالمللــی درخصــوص اختالف بین
شــرکتهای ملــی گاز ایــران و ترکمن،
اطالعیهای صادره کرده که در این باره
توضیحاتی ارائه میدهد.
متــن اطالعیــه اداره کل روابــط
عمومــی وزارت نفــت بــه ایــن شــرح
اســت« :در پــی قطــع صــادرات گاز به
ایــران از ســوی شــرکت ترکمــن گاز در
اوایــل زمســتان ســال  ،۱۳۹۵بــا وجود
پیگیریهای انجامشده توسط شرکت
ملــی گاز ایران بــرای حل اختالفهای
مالی بیــن دو طرف از طریــق مذاکره،
شــرکت ترکمــن گاز تصمیــم بــه
ارجاع اختــاف بــه داوری بینالمللی
گرفــت .مطابــق مفاد پیشبینیشــده
در قراردادهــای فیمابیــن ،موضــوع
بــه دیــوان داوری بینالمللــی در مقــر
ســوئیس ارجاع و بررســی شــد .داوری
در تاریــخ  ۱۳۹۹/۴/۴رأی خــود را بــه
دوطــرف ابالغ کــرد .مطابــق مقررات
داوری ،ایــن رأی از ســوی هیــچ یــک
از طرفهــای اختــاف قابــل انتشــار
نیســت ،مگــر بــا توافــق طرفیــن .در
اینجــا الزم اســت بــر ایــن نکتــه تأکید
شود که اساساً اختالفهای جاری بین
شــرکت ترکمــن گاز و شــرکت ملی گاز
ایــران تنها یــک اختالف بــرای تعیین
میــزان دقیــق بدهی بــه ترکمــن گاز و
مطالبات شــرکت ملی گاز ایران بابت

جرایــم مربوط به کمیــت و کیفیت گاز
صادراتــی ترکمنســتان بــه ایــران بوده
اســت ،بنابرایــن ایــن دعــوی تجــاری
برنده یا بازنده ندارد».
ایــن وزارتخانــه در ادامــه اطالعیــه
خــود آورده اســت« :آنچه دربــاره رأی
صادره قابل بیان اســت ،این اســت که
رأی صــادره ابعاد و جوانــب مختلفی
دارد ،در مــواردی نظر شــرکت ترکمن
گاز و در مــواردی هــم نظــر شــرکت
ملــی گاز ایــران پذیرفتــه شــده اســت.
تأکیــد میشــود کــه بــه خــاف برخــی
گزارشهــای رســانهای ،شــرکت ملــی
گاز ایــران ،مشــمول پرداخــت هیــچ
جریمهای نشــده و اساســاً درخواســت
ترکمــن گاز اعمــال جریمــه نبــوده که
شــرکت ملــی گاز ایــران در ایــن بــاره
محکومیتی داشته باشد .چنانکه گفته
شــد ،بحــث مطروحــه در داوری فقط
تدقیــق رقــم بدهــی شــرکت ملــی گاز
ایران به ترکمــن گاز بابت گاز دریافتی
از شــرکت ترکمن گاز تا تاریخ قطع گاز
و متقابالً تعیین میزان جرایم متعلقه
بــه شــرکت ترکمــن گاز بابــت کمیــت
و کیفیــت گاز تحویلــی بــوده اســت .به
هــر حال ما همــواره اعتقادمان بر حل
مســائل و اختالفــات از طریــق مذاکره
بــوده امــا ارجــاع یــک پرونــده تجاری
بــه داوری هــم روشــی متــداول در
تجارت بینالمللی بــرای حل و فصل
اختالفهاســت .امیدواریــم بــا صدور
ایــن رأی زمینه توســعه هر چه بیشــتر
روابــط دو کشــور دوســت و همســایه
فراهم شده باشد».

اختالفات گازی ایران و ترکمنستان
بــه دو مقطــع در ســالهای ۱۳۸۶
و  1395بــاز میگــردد .ســال  86در
ســرمای استخوان ســوز ایران و درست
در بزنــگاه تأمیــن گاز شــمال کشــور،
ترکمنستان بدون اعالم قبلی شیرهای
گاز صادراتی خود به ایران را بست.
در آن زمــان هنــوز بخــش اعظمی
از فازهــای پــارس جنوبــی بــه مــدار
تولیــد نیامــده بــود و تولیــد گاز کشــور
از ایــن میــدان بــه  ۲۸۰میلیــون متــر
مکعب در روز میرســید ،لــذاایران به
گاز ترکمنســتان نیــاز مبرمــی داشــت.
از همیــن رو مذاکــرات بــرای برقراری
مجدد جریان گاز صادراتی به ایران در
دولت نهم آغاز شد و حتی در مواردی
به دولت دهم نیز رسید.
ترکمنســتان آن زمــان از نیــاز ایران
اســتفاده کرد و قیمــت گاز صادراتی را
تقریبــاً تا  ۳برابر باال برد .موضوعی که
مــورد توافــق دو طرف قــرار گرفت .به
طوری که گفته میشود قیمت هر یک
هزار متر مکعــب گاز وارداتی از حدود
 150دالر به  430دالر افزایش یافت که
بدهی انباشــتهای را بــرای دولت دهم
رقــم زد.بدهــی که در ادامــه به دولت
یازدهم ارث رسید.
وزارت نفــت دولــت یازدهــم کــه
عــاوه بر پرداخــت پــول گازی که وارد
کشــور میشــد ،بــا بدهــی گذشــته نیــز
مواجــه بود،تفاهم جدیدی را با طرف
ترکمــن امضــا کــرد .توافقــی کــه ایــن
فرصت را به ایران میداد تا طرحهای
گازرســانی خود را تکمیل کند و بعد از

دیوان الهه

بینیــازی از گاز وارداتی از ترکمنســتان
این موضوع را حل و فصل کند.
در ســال  95ایــران بــا توســعه
ســریع پــارس جنوبی و ایجــاد خطوط
جدیــد لولــه انتقال گاز توانســته بود به
خودکفایی در تأمین گاز شــمالیترین
نقطــه کشــور نیــز دســت یابــد .ایــران
در ایــن ســال تقریبــاً بینیــازی از گاز
ترکمنســتان بــود امــا بازهــم در اوایل
زمســتان ســال  ۱۳۹۵طــرف ترکمــن
صــادرات گاز بــه ایران را بــدون اطالع
و توافقــی قطــع کــرد .موضوعــی کــه
اکنون با عنــوان اختــاف گازی ایران و
ترکمنستان در دادگاههای بینالمللی
مطرح شده است.
ëëرکورد شکنی صادرات گاز ایران
حکم این دادگاه و بینیازی ایران به
گاز ترکمنهــا درحالی عنوان میشــود
که آمارها از رکوردشــکنی صــادرات گاز

ایران خبر میدهــد .در این باره معاون
وزیر نفت در امور گاز میگوید :صادرات
گاز ایــران در ســال  ۹۸بــا ثبت جهشــی
 ۲۶درصــدی ،حــدود  ۳.۶میلیــارد
مترمکعب افزایش یافته است.
بهگــزارش شــرکت ملــی گاز ایــران،
حســن منتظرتربتــی ،با اشــاره به ثبت
رکوردهای جدید تولید ،انتقال ،توزیع و
صادرات گاز در ســال  ،۹۸از ثبت رکورد
بیســابقه صــادرات گاز طبیعی کشــور
در ایــن ســال خبر داد و گفــت :مصرف
تجمعی گاز مشــترکان خانگی ،تجاری
و صنایــع غیرعمده پارســال حــدود ۱۰
میلیارد مترمکعــب افزایش یافت ،اما
با وجود ثبت رکوردهای جدید مصرف،
گاز مشترکان خانگی شهری و روستایی
قطع یا با افت فشار روبهرو نشد.
وی با بیان اینکه در چهار ماه پایانی
پارســال ،میانگین مصــرف گاز خانگی

روزانه  ۵۵میلیون مترمکعب نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال  ۹۷افزایــش
داشــت ،تصریح کرد :بــا وجود جهش
مصرف گاز خانگی اما پارسال رکوردی
جدید بــرای صــادرات گاز کشــور ثبت
شــد .معاون وزیــر نفت در امــور گاز با
بیان اینکه ســال  ۹۸میانگین صادرات
تجمعــی گاز حــدود  ۳میلیــارد و ۶۰۰
میلیــون مترمکعــب نســبت بــه ســال
 ۹۷افزایش داشــته ،افزود :در مجموع
ســال  ۹۸صــادرات گاز ایــران جهشــی
 ۲۶درصدی نســبت به سال  ۹۷تجربه
کرده است.
تربتی بــا بیــان اینکه کل برداشــت
گاز از منابــع در ســال  ۹۸حــدود ۲۷۰
میلیارد مترمکعب بوده اســت ،تأکید
کــرد :همزمــان بــا افزایــش مصــرف
گاز و توســعه شــبکه خطــوط لولــه و
بهرهبرداری از تأسیسات جدید تقویت
فشــار ،در مجموع گازی تولید نشــد که
برای انتقال و توزیع آن مشــکلی وجود
داشته باشد.
ایــران اکنــون نــه تنهــا واردکننــده
نیست؛ بلکه یکی از دارندگان ظرفیت
قابــل مالحظه صادرات گاز اســت .اما
فشارهای کشورهای ثالث مانند امریکا
بــه همســایگان ،مانــع از تبدیــل ایــن
فرصــت بــه واقعیــت میشــود .مانند
پاکســتان کــه از اتمام خــط لوله صلح
و واردات گاز ایــران خــودداری کــرده
اســت .با این حال فعالیتها در زمینه
گســترش بازار صادراتی گاز ادامه دارد
و بزرگترین واردکننده گاز کشــور اکنون
عراق و سپس ترکیه به شمار میرود.

