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ممدوح سالمه ،اقتصاددان و استاد اقتصاد انرژی دانشگاه تجارت
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سفیر اسبق ایران در روسیه و مذاکره کننده ارشد ایران در توافقنامه اوراسیا ،علل ناکامی رابطه اقتصادی ایران و روسیه را بررسی کردند

روابط با روسیه معطل اراده بود

عکس :علی محمدی  /ایران
ادامه در صفحه 8

خبــــر

ëëوضعیت تعامــات و روابط ایران و روســیه را در
شرایط فعلی چطور میبینید و زمینههای همکاری
ایران و روسیه را چطور میبینید؟
ســجادی :یکــی از بزرگترین مشــکالت فراروی
همکاری ایران و روسیه این است که در سالهایی
که حکومت کمونیستی شوروی حاکم بوده تقریباً
ارتباطــات بســیار محــدودی بــا روســیه داشــتیم.
شــناخت بازرگانان و اقتصاددانهای ما از روســیه
بســیار کم اســت .مشــکل دیگری کــه فــراروی ما
بوده این اســت که در آن ســالها که ما نتوانستیم
شــناخت درستی از روســیه پیدا کنیم ،برعکس با
سیستم قوی و حرفهای غرب در تعامل بودیم .در
نتیجه همه عادات و رویههای اقتصادی ما مبتنی
بر واردات از غرب شــکل گرفته است .در بازرگانی
و تجارت مسأله ســابقه و ارتباطات گذشته خیلی
مهم است و چون این رابطهها نهادینه شده بود،
در نتیجــه نمیتوانســتیم براحتــی شــاهد تغییــر
آن باشــیم؛ تــا وقتــی که غــرب یک تحریــم همه
جانبــه علیه ما را شــروع نکرد ایــن رابطه کماکان
ادامــه پیدا کرد و ما وابســته خریــد از خارج بودیم
و زمانی که تحریمها شــروع شــد کم کم دو زمینه
اتفاق افتاد .یک زمینه گرایش اقتصادی به سمت
شرق شــامل روسیه ،چین و هند و دوم گرایش به
درونیســازی نیازهای داخل؛ فایــده دیگر تحریم
ایــن بود کــه مجموعههای داخلی تقویت شــدند
و شــرکتها و ســازمانهای دولتــی مجبور شــدند
کــه از توانمندیهــای داخــل نیــز اســتفاده کننــد.
به مــرور زمــان که حال و هــوای صــرف تعامل با
غــرب متوقــف شــده آرام آرام همکاری با شــرق
و بخصوص روســیه شروع شده اســت؛ متأسفانه
ســازمانهای دولتــی مــا خیلــی از بخشهــای
خصوصــی عقبتــر هســتند .هنــوز شــاهدیم که
وزارت نفت هیچگونه آمادگی همکاری با روســیه
ندارد .بانک مرکزی اساســاً روسیه را دشمن خود
تلقی میکند و هنوز در فضای جنگ سرد هست و

که زمینه ســاز چنین تجارتی اســت .بــه طور مثال
ترکیه بیش از  ۲۰موافقتنامه تجارت آزاد دارد .در
موافقتنامههــای تجــارت آزاد تعرفــه برای اغلب
کاالها صفر میشــود .این امر ،تجار آن کشور را در
موقعیــت بهتــری در بــازار قرار میدهــد و قدرت
رقابت باالتری به آنهــا میدهد .این میانگین ۵۰
درصــد را بایــد در جهان معیار قــرار دهیم ،ما در
ایــران توافقهای خیلی محــدودی داریم و بین ۴
تا  ۵درصد صادرات ما تحت پوشــش توافقهای
ماســت .قبــاً امتیــاز گرفتیــم و تجــار میتواننــد
صادرات ســهل تری با آنها داشــته باشــند .وقتی
ایــن  ۵درصــد را بــا  ۵۰درصــد مقایســه میکنیم
میبینیــم کــه ما یک شــکاف بزرگــی از این حیث
بــا میانگیــن جهانــی داریــم .در این شــرایط ما با
اتحادیه اقتصادی اوراســیا که  ۵کشور هستند یک
موافقتنامــه منعقد کردیم و فعالً این موافقتنامه
تجــارت ترجیحی اســت کــه اثرات مثبتی داشــته
اســت .در ســال اول  ۸۲درصــد صــادرات مــا در
اقالم تحت پوشش موافقتنامه افزایش پیدا کرده
است و این افزایش در سال دوم نیز با درصدهای
متفاوتــی ادامــه دارد .امیدواریم ایــن موافقتنامه
بتواند بسترسازی الزم را برای افزایش تعاملهای
دو طــرف فراهــم بیــاورد .ایــن موافقتنامــه چون
ترجیحــی اســت یعنــی اینکــه اقــام محــدودی
تحت پوشــش آن هســتند ،تعرفههای آن کمی تا
قســمتی کاهش پیــدا میکند اما در حــال مذاکره
هســتیم این را تبدیل به موافقتنامــه تجارت آزاد
کنیم .در موافقتنامه تجارت آزاد تقریباً حدود ۸۰
درصــد کاالهــا تعرفه آنهــا به صفر میرســد .این
میتواند تأثیر بســیار مهمی در افزایش تعامالت
تجــاری ،اقتصــادی ،ســرمایه گذاری ،فنــاوری و
از ایــن قبیــل داشــته باشــد .ما قصــد عضویت در
اتحادیه اقتصادی اوراسیا نداریم و صرفاً کاری که
اکنون انجــام میدهیم در حد موافقتنامه تجاری
اســت که با آنها منعقد کردیم که فعالً بهصورت
ترجیحــی اســت و بــزودی با اتمــام مذاکــرات به
تجارت آزاد تبدیل میشــود .این کار امکان خیلی
خوبــی را فراهــم خواهد کرد که تجــار ما بتوانند از
ایــن شــرایط اســتفاده کنند و دســتکم تعامالت
تجاری بتواند بین دو طرف افزایش پیدا کند.
ëëنقش این موافقتنامه در شرایط تحریمی سختی
که کشور در آن اســت ،چیست و چه فرصتهایی
را میتوانــد پیــش روی مــا بگــذارد و اینکــه ایــن
موافقتنامهها چــه فرصتهای اجرایی را میتواند
پیش روی کشور قرار دهد؟
سیدی :موافقتنامهها عمدتاً مبتنی بر مقررات
بینالمللی هستند .شاید مستقیماً بگوییم که یک
موافقتنامهای این امکان را دارد که امور مربوط به
تحریم را تحت پوشــش قرار دهد و راه حلی برای
آن در دل توافق ببیند ،نباید اینطوری نگاه کنیم؛
موافقتنامههــا چنین ظرفیتــی ندارند اما نکتهای
کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه طبیعتــاً تعامالت
اقتصــادی و تجــاری باالتــر و گســتردهتر و تجارت
با وســعت بیشــتر زمینه الزم را فراهــم می کند تا
کشوری مثل ایران بخشی از نیازمندیهایش را در

چهارچوب این توافقها تأمین کند .اگر در مواردی
معضالتــی را تحریــم ایجــاد کنــد امــا بواســطه
شــکلگیری مناســباتی کــه در دل ایــن توافقهــا
ایجــاد میشــود ،فراهــم کــردن برخــی از اقــام
ازایــن تعاملهای گســتردهتر ســهلتر میشــود؛
لیکــن نمیشــود در یــک موافقتنامــهای ،فصلی
بــه آن اضافه کــرد و بعد در آن مــوارد تحریمی را
گنجانــد و کمــک کرد دو طــرف از تحریــم بتوانند
بواســطه ایــن توافقنامه مســتقیماً رها شــوند ،اما
بهصورت غیرمســتقیم طبعاً کمککننده اســت.
موافقتنامهها گرچه تا حد زیادی به تجارت تمرکز
میکنند ولی همه توافقها چون تجارت باب اول
توافق هاســت ،به محض اینکه بتواند بیشتر شود
و شــکل بگیرد و گســترش پیدا کنــد ،جهات دیگر
تعاملهــا مثــل ســرمایهگذاری مشــترک ،تولیــد
مشترک یا افزایش تعاملهای گردشگری و از این
قبیــل را میتواند ایجاد کند .مــا امیدواریم که این
موافقتنامــه فعلــی و موافقتنامه هــای آتی که در
دســت مذاکره اســت با حذف تعرفه فیمابین دو
طــرف بتواند این ظرفیت را برای افزایش تجارت
ایجاد کند.
ëëجناب ســجادی با توجه به ســابقهای کــه از روابط
ایرانوروسیهفرمودید،بهطورکلیاالنفرصتهای
تجاریمتقابلیکهبیندوکشورایرانوروسیهوجود
دارد،چیستوماچهاندازهازاینفرصتهااستفاده
کردیم؟
ســجادی :نکتــهای کــه در مــورد روسهــا و
ســرمایهگذاری خارجی آنهــا وجود دارد این اســت
کــه روسها بهدلیل منابع عظیم طبیعی مثل گاز،
نفت ،چوب ،فلزات و ...که دارند ،دارای سرمایههای
زیادی هستند و بنا به دالیلی طی سالهای گذشته
اینها بخشهای زیادی از ســرمایه خــود را به خارج
از کشــور بــرده و تبدیــل به یک کشــور ســرمایهگذار
جدی شــدهاند .اگر ما بتوانیم شرایط مناسب برای
سرمایهگذاری روسها در ایران عرضه کنیم ،تصور
میکنم با ســیل عظیمی از ســرمایهگذاران روســی
مواجه خواهیم شــد ،چون روابط سیاســی دو کشور
خیلی خوب اســت و مســیر بین ما و روسیه نزدیک
اســت .از طــرف دیگــر ایران کشــوری بــا توانمندی
ســرمایهپذیری باال مثــاً در بخش معاون اســت و
مــا با برخورداری از قابلیتهای فناورانه در بعضی
از زمینهها مثل داروســازی ،صنعــت بیوتکنولوژی
و صنعــت نانوتکنولوژی ظرفیتهــای خوبی برای
سرمایهگذاری در روسیه داریم اما باید مثل تجارت،
پشتوانه توافقهای دولتی را داشته باشد که سرمایه
گذاریهایطرفینتضمینشود.
ëëبا توجه بــه فرصتهایی کــه پیش رو اســت ،چه
موانعیسببشدهتااینمسألهتاکنوناتفاقنیفتد؟
ســجادی :ارتباطات اقتصــادی زمانی میتواند
شکلبگیردکهشیوههایمناسبیدرراستایتشویق
و ایجــاد انگیزه بــرای ســرمایهگذاری و کار بازرگانی
وجــود داشــته باشــد .یکــی از ایــن شــیوهها همین
توافقهای بازرگانی اســت .در گذشــته این توافقها
وجــود نداشــت ،نــرخ مالیــات بــاال بــود و نرخهای
ترجیحی نیز نبود .مسأله بانک ،بیمه و حملونقل

مســائل مهمی هســتند کــه در تجــارت بخصوص
نقش مهمــی ایفا میکننــد .اکنون تقریباً سیســتم
بانکی تعریف شــدهای بین ایران و روســیه نداریم.
اگرچــه مرتب بانــک مرکزی ما شــعار اینکه امکان
تبادالت با پولهای ملی را فراهم میکند ولی عمالً
در  ۵ســالی که من در روســیه بــودم یک گام مثبت
در جهت ایجاد ظرفیت تبادل پول وجود نداشــت.
ما مواردی داشــتیم که به تجار روســی  ۲۵هزار دالر
بدهــکار بودیــم و بانک مرکــزی ما میلیاردهــا دالر
به روســیه و بــه اروپا میبرد اما ایــن طلب کم تاجر
روســی را انجام نمیداد .البته بانک ملی آنجا یک
شــعبهای زده و مســائل را ظرف یکی ،دو سال اخیر
تــا حدی حل کرد امــا در کل اراده ایجاد تســهیالت
و تشــویقهای مناســب و انجام تبادالت اقتصادی
وجود ندارد .روســیه کشــوری اســت که در ســال ۴۰
میلیــون تــن مــازاد بــر مصــرف خــود گنــدم تولید
میکند .این فرصت خیلی خوبی اســت .ما ساالنه
بین ۳تا ۶میلیون تن گندم وارد میکنیم.
به جای اینکه از برزیل و امریکا گندم وارد کنیم،
میتوانیم از روسیه گندم خود را وارد کنیم که هزینه
کمتر و شرایط بهتر و روابط سیاسی تقویت شود .اما
کشتیهای روســی در بنادر ایرانی لنگر می اندازند،
یک هفته تا دو ماه صبر میکنند و آخر بانک مرکزی
پــول آنها را نمیپردازد و مجبور میشــوند برگردند
پس چون ضرر میکنند دیگر حاضر نمیشــوند با
جمهوری اســامی کار کننــد .اراده طــرف ایرانی به
اندازه کافی نیســت و در ســالهای گذشــته فقط در
انتظار برداشــته شــدن تحریمها بودند کــه بتوانند
روابــط بــا غــرب را دوباره احیــا کنند امــا روسها به
دالیل مختلف از جمله اینکه نمیخواهند وابســته
اقتصادی به ترکیه باشــند بهشدت عالقهمندند که
بــا ایــران در حوزههــای اقتصادی همکاری داشــته
باشــند .البتــه ایــن خواســت دولــت اســت .بخش
خصوصی روسیه نیز تمایالت زیادی به غرب دارد
و مشکالت ناشی از این تمایالت همواره وجود دارد
اما مانعی سر راه نمیشود .اگر ما نیز همت کنیم و
ساختارها و حمایتهای مناسب را در باب صادرات
ایجاد کنیم ،روسها نیز استقبال میکنند .در مورد
حضــور ایــران در  CISاز قبــل بــه مــن میگفتند که
روسها خیلی عالقهمند نیستند ایران در کشورهای
 CISحضــور پیدا کند .من که به روســیه رفتم دیدم
کــه وزارت امور خارجه روســیه میگویــد آیا برای ما
مناســبتر است که ایران باشــد یا امریکا؟ طبیعی
اســت که مــا ترجیح میدهیــم روابط ایران ســبب
تثبیت تجارت در این کشورها شود و کشورهای CIS
روابطــی دیرینــه و فرهنگی با ایــران دارند و نگرانی
از حضــور ایــران نداریم .حتی دیــدم که تصوری که
در وزارت امــور خارجه اســت ،تصور غلطــی بوده و
ناشــی از تصورات ذهنی بعضی از کارشناســان کم
اطالع است و ترســی در ایرانیها افتاده که روسها
نمیخواهند در مسائل سیاسی ،اقتصادی و امنیتی
با ما همکاری کنند و همیشــه دنبــال کالهبرداری و
بــازی کردن با کارت ما هســتند .من چنین تصوری
ندارم و در اقتصاد زمینههای بسیار مناسبی دیدم.

گــزارش

گــروه اقتصادی/زمانــی که ســفیر اســبق ایــران را
راهــی روســیه میکردنــد ،وزارت امور خارجــه او را
بــا تصویــری غیرواقعــی و این مبنــا کــه «روسها
نمیخواهند در مسائل سیاسی ،اقتصادی و امنیتی
بــا ما همکاری کنند و همیشــه دنبــال کالهبرداری و
بــازی کردن بــا کارت ما هســتند» روانه کــرد و آقای
ســفیر رفت و دید نــه تنها چنین تصوری درســت
نیســت بلکه زمینههــای بســیار مناســبی بویژه در
عرصــه مبادالت تجاری و اقتصــادی برای همکاری
با این کشــور وجود دارد .این تجربه رضا ســجادی،
سفیر اســبق ایران در روسیه اســت که در میزگردی
بــا موضــوع «فرصتهای اقتصــادی پیــش رو در
همــکاری با روســیه» بیــان میکنــد .مشــروح این
نشســت را که با حضور رضا ســجادی ،سفیر اسبق
ایــران در روســیه و میرهــادی ســیدی مشــاور امور
بینالملل سازمان توسعه و تجارت و مذاکرهکننده
موافقتنامــه تجــاری ایــران و اتحادیــه اوراســیا در
دانشــکده اقتصاد دانشــگاه تهــران برگزار شــد ،در
ادامهمیخوانید.

خود را طرفدار امریکا دانسته و روسها را شوروی
میبیند و کارشکنی میکند و راهگشایی نمیکند.
ما تا مدتی با این مشــکل روبهرو خواهیم بود ولی
وضعیت تبادالت اقتصادی بهتر از گذشــته شده
و امیدواریم با شــناخت بهتــر ظرفیتهای خود و
ظرفیتهــای روســیه ،ورود کنیم و ایــن یک تا دو
میلیــارد دالری کــه در حال حاضر از روســیه مواد
اولیــه خریــداری می شــود و شــامل چــوب ،مواد
شــیمیایی و برخی از فلزات اســت؛ تبدیل شود به
روابط دو جانبه که در آن صنایع هایتک جمهوری
اســامی ،صنایع داروســازی ،محصــوالت مبتنی
بــر تکنولوژی نانو و موضوعاتی از این دســت وارد
چرخه اقتصادی شــود و بتوانیم با روسها در این
زمینهها همکاری کنیم .این چشمانداز کلی است
که به نظر میآید از خرید مواد اولیه شــروع شده،
مقــداری پیش رفته و بعد بهدلیل نبودن شــرایط
در دســتگاههای دولتــی مــا و دســتگاههای دولتی
روســیه تقریبــاً بحــث تحریــم ،کاهش پیــدا کرده
ولی با توســعه تحریم اوضاع به ســمت مناســب
تری میرود .امروزه مقدار صادرات قابل توجهی
در زمینــه گل و گیــاه داریم .مؤسســات زیــادی در
شــمال کشــور تشــکیل شــده که اینها صرفاً تولید
بــرای صــادرات میکننــد .در بخشهــای هایتک
مثــل تولید کاتالیزورهــا زمینههایی فراهم شــده،
شرکتهایی تأسیس شــدند که فقط برای روسیه
تولید میکنند و آرام آرام در آینده نزدیک شرایط
رو به بهبودی خواهد رفت.
ëëآقای سیدی ،شما زمینه همکاری میان طرفین را
چگونهمیبینید؟
ســیدی :در پاســخ بــه ســؤال شــما بــا توجه به
اینکه من مذاکرهکننــده موافقتنامه تجارت ایران
و اتحادیــه اوراســیا بــودم از همیــن موافقتنامــه
آغاز میکنــم؛ موافقتنامهای که بعد از دو ســال و
نیم مذاکــره با اتحادیه اقتصادی اوراســیا منعقد
کردیــم و بیش از دو ســال اســت که اجرایی شــده
اســت .اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا متشــکل از
روســیه ،قزاقســتان ،قرقیزســتان ،ارمنســتان و
بــاروس اســت .طبعــاً بــار اصلــی اقتصــادی و
سیاســی این اتحادیه معطوف بــه توان اقتصادی
و تجاری روســیه اســت .قریب به  ۷۰تا  ۸۰درصد
وزن اقتصــادی اوراســیا مربــوط به روســیه اســت
و ایــن موافقتنامــه منعقد شــده تا بتوانــد تجارت
ما را با اتحادیه اوراســیا خصوصاً روســیه تســهیل
کنــد .موافقتنامههــای تجاری با کاهــش یا حذف
تعرفههــای گمرکی بین دو طــرف توافق زمینه را
برای شــکلگیری تجارت بیشــتر آمــاده میکنند.
در دنیــا طبق آماری کــه ســازمان جهانی تجارت
داده ،از کل صــادرات ایــران بیــش از  ۵۰درصــد
صــادرات بــه مقصــد کشــورهایی صادر میشــود
که پیشــتر چنیــن توافقهایی را منعقــد کردهاند و
به ایــن صورت صادرات ســهل و کم هزینه شــده
اســت .این  ۵۰درصد میانگین جهانی اســت و در
عیــن حال برخــی از کشــورها بیشــتر از  ۵۰درصد
را ترجیحــی یا تجــارت آزاد پوشــش میدهند .به
ایــن معنی که تجــارت نامههای متعــددی دارند

از راست :محمودرضا سجادی ،سفیر اسبق ایران در روسیه و میرهادی سیدی مشاور امور بینالملل سازمان توسعه و تجارت و مذاکره کننده موافقتنامه تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا

آقای همتی مغلطه میکند

آنچه ایــن روزها در دیالوگهــای پینگ پنگی
آقــای همتــی ،رئیــس اســبق بانــک مرکزی و
مســئوالن دولت ســیزدهم رد و بدل میشــود
حاکــی از مغلطــه آقــای همتــی اســت چراکه
عبدالمجید شیخی رویکــرد تحلیلگــران اقتصادی این نیســت که
کارشناس اقتصادی آمار رســمی را زیر ســؤال ببرند .البتــه که آمار
رســمی بــا تأخیــر منتشــر میشــود و پیــش از
اظهارنظــر میبایســت صبر کرد تا بــه دادههای موثق دسترســی یافت.
بویــژه آنکه در علم اقتصاد معموالً گفته میشــود آثار و نتایج متغیرها
با وقفه خود را نشان میدهد .با این توضیح آنچه آقای همتی بهعنوان
اضافه برداشت از منظر آماری مطرح کرده دارای صبغه قابل تأمل در
دولت قبل اســت .چراکه آقای روحانی دایم شــعار میدادند که دولت
از بانک مرکزی استقراض نمیکند ولی در عمل برداشتهای دولت از
بانکها رشد کرد و تبدیل به یک رویه شد .از سال  97هم شدت یافت.
در حالیکه طی چند ماه اخیر که دولت جدید بر سر کار آمده اتفاقی در
این زمینه نیفتاده اســت تا آقای همتی آن را کشــف کرده باشــند .ایشان
به مسألهای اشــاره میکنند که در زمان مدیریت خودشان وجود داشته
امــا در آن برهه زمانی بنا به مصلحت ســکوت کردنــد و االن در جایگاه
منتقد دولت جدید همان مسأله گذشته را باز تعریف میکنند.
مشــخصاً در پاســخ به ادعای ایشــان کــه معتقدند آمــار درآمدهای
نفتــی مربوط افزایش قیمت نفت اســت نه اقدامات دولت ســیزدهم،
بایــد گفــت صحبــت از افزایش صادرات و برگشــت درآمد ناشــی از آن
است و هرگز سخنی مبنی بر افزایش قیمت نفت مطرح نشد.
این مهم نتیجه باز شدن درهای تجارت با کشورهای همسایه است.
اقداماتــی کــه منجر به گشــایش موانع صادرات نفت و برداشــته شــدن
موانــع برگشــت ارز شــده و از تــوان دولت قبل خــارج بــود واال صادرات
را پشــت مرزهــا نگــه نمیداشــت .االن ســخن از اقتدار ســرمایهگذاری،
توانمنــدی و دیپلماســی قــوی اســت کــه در نهایــت منجــر بــه افزایش
صــادرات و به تبــع آن افزایــش درآمدهای نفتی شــده اســت .موضوع
قابل اثباتی که با شک و شبهه و الپوشانی قابل کتمان نخواهد بود.

عملکرد کمیسیون اقتصادی و حاشیهسازی
به جای حل مشکل

به بهانه درخواســت مکتوب ســازمان بورس از مجلس جهت انتشــار فیلم
کامل نشســت کمیســیون اقتصادی با وزیر اقتصاد ،حواشــی اخیر پیرامون
بازار سرمایه و عملکرد کمیسیون اقتصادی ریشهیابی شد .بررسیها نشان
میدهــد ،طی یک ماه اخیر عملکرد کمیســیون اقتصادی مجلس موجب
شــکلگیری حواشــی متعددی در میان فعاالن بازار ســرمایه شــده اســت.
موضوعــی کــه اعتــراض روابــط عمومی ســازمان بورس نســبت به انتشــار
فیلم تقطیع شــده را بهدنبال داشــت .موضوع دیگر دعوت این کمیســیون
از فهرســت  ۶۰نفره فعاالن بازار ســرمایه جهت مشورت است که خود این
موضوع موجب شکلگیری اعتراض بسیاری از فعاالن بازار حتی افرادی که
در این لیســت بودند ،شــده اســت و در مواردی به تحریم جلسه و تهدید به
تحصن در مقابل مجلس منتج شده است.
همچنین تحرکاتی که در کمیسیون اقتصادی دیده شده در ماههای اخیر
عمدتاً از جنس حاشیهسازی و پرداختن به موضوعات فرعی بوده است.
از انتشــار پیشنویــس تصویــب نشــده اصــاح قانــون بــازار کــه موجب
شــکلگیری یک موج اعتراضی و موج ســواری رســانهها علیه دولت شــد تا
انتشــار فیلم تقطیع شده جلسه به ظاهر محرمانه که در آن رئیس سازمان
بــورس نســبت به زیان ســهامداران بیتفــاوت جلوه داده شــده و اخیراً هم
دعــوت  ۶۰نفــر از فعــاالن بــازار ســرمایه به مجلس کــه در میان آنهــا افراد
ســیگنال فــروش و دارای پروندههای محکومیت قضایی بــا جرم اخالل در
بازار جای گرفتهاند ،تعجب بسیار دارد!
در این فهرست اسامی به چشم میخورد که خود مسبب بروز وضعیت
فعلی بازار سرمایه بودند و کاسبی ایشان در زیان مردم تعریف شده بود.
ضروری است کمیسیون اقتصادی توضیحات الزم از جلسهای که در آن
بیش از  60نفر قرار است اظهارنظر کنند ،ارائه نماید .آیا این جلسه خروجی
کاربــردی و مشــخصی خواهد داشــت؟ و آیــا افرادی از این جمع که ســابقه
فعالیت روشــنی جز اداره کانالهای بورسی و ســیگنال فروشی نداشتهاند،
گزینه مناسبی برای همفکری هستند؟ آیا حواشی حضور این افراد و جنجال
سازیهای رسانهای بعدی آن مورد توجه مجلس قرار گرفته است؟
در ســه سال گذشته که شاهد رشد تند و ریزش شدید بازار سرمایه بودیم
و عملکرد کمیســیون اقتصادی مجلس چه در موضوع نظارت پیش از بروز
بحران و چه در موضوع وضع قوانین حمایتی در حین بحران و چه در اتخاذ
راهکارهای حمایتی پس از بحران تقریباً هیچ بوده است .همه این موارد یک
سؤال را پررنگ میکند که واقعاً کمیسیون اقتصادی در موضوع بازار سرمایه
که مهمترین مسأله کشور است اکنون دقیقاً مشغول چه کاری است؟

مصرف گاز بخش خانگی و تجاری
از  ۶۲۰میلیون مترمکعب گذشت

مصرف گاز بخش خانگی و تجاری همزمان با کاهش شــدید دمای هوا
در کشور از  ۶۲۰میلیون مترمکعب در روز گذشت.
بــه گزارش شــانا ،مقــدار گاز مصرفــی در بخشهای نیروگاهــی ،صنایع
عمــده ،خانگــی و تجــاری روز سهشــنبه ۲۸ ،دیمــاه بــه  ۸۱۸.۹میلیــون
مترمکعب رسید و با کاهش شدید دمای هوا در کشور ،مصرف گاز در بخش
خانگی و تجاری رقم  ۶۲۶.۱میلیون مترمکعب را ثبت کرد .همچنین ۹۴.۵
میلیون مترمکعب گاز در اختیار نیروگاهها قرار گرفت.
سهم صنایع عمده در مقدار گاز مصرفی دیروز  ۹۸.۳میلیون مترمکعب
بــود که به تفکیــک  ۶.۸میلیون مترمکعب بــه کارخانههای ســیمان۱۹.۴ ،
میلیــون مترمکعــب به بخــش فــوالد ۵۲.۶ ،میلیون مترمکعــب به بخش
پتروشیمی و ۱۹.۵میلیون مترمکعب به پاالیشگاهها ،تلمبهخانهها ،بخش
مس و آلومینیوم کشور اختصاص یافت.

