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ایران کجای ماجرای الانجی ایستاده
است؟

رقمهای ریز ،هزینههای درشت

افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت
کاهش صد هزار تومانی حق مسکن  ۱۴۰۱در هیئت
دولت ،مورد انتقاد کارگران و فعاالن کارگری قرار
گرفته به طوریکه برخی از این فعاالن ،از شکایت به
دیوان عدالت برای اجرای قانون خبر دادهاند.
آنطور که گفته میشد برای سال  ۱۴۰۱شورای
عالی کار حق مسکن کارگری را به میزان ششصد
و پنجاه هزار تومان در ماه تعیین کرد ،اما هیئت
دولت از میزان تعیینشده ،مبلغ یکصد هزار تومان
کاست و در نتیجه عدد پانصد و پنجاه هزار تومان
حق مسکن کارگری سال  ۱۴۰۱شد .این اقدام دولت
نارضایتی کارگران را به دنبال داشت و بر اساس
گزارشها شماری از کارگران بابت دستکاری شدن
افزایش حق مسکن به شکایت در دیوان عدالت
اداری مشغول هستند .بر اساس گزارشی از تجارت
نیوز ،حسین حبیبی از اعضای هیئت مدیره کانون
عالی شوراهای اسالمی کار استان تهران ،یکی از
کارگرانی است که در روزهای اخیر بابت دستکاری
شدن حق مسکن از دولت شکایت کرده است .وی
میگوید« :غیر از من کارگران دیگری هم به صورت
انفرادی به شکایت از دولت مشغولند ،درخواست
همه ما ابطال مصوبه ابالغ حق مسکن سال  ۱۴۰۱و
اصالح آن مطابق با مصوبه افزایش دستمزد شورای
عالی کار است .درست است که خود مبلغ  ۶۵۰هزار
تومان به خودی خود ارزش چندانی ندارد اما دولت
حق دست بردن در مبلغ حق مسکن را نداشت ،در
زمان تعیین مزد نمایندگان دولت در جلسه حضور
داشتند و جز به جز اتفاقات را به اطالع هیئت دولت
میرسانند ،بنابر این سادهلوحانه خواهد بود اگر
بپذریم که دولت از تصویب مبلغ حق مسکن کارگری
بیاطالع بود».

حق مسکن تناسبی با اجاره ها ندارد
حمید حاج اسماعیلی ،کارشناس بازار کار با اشاره
به افزایش سرسامآور اجارهبها و پایین بودن حق
مسکن کارگارن به «ابتکار» گفت :مبالغی که برای
حق مسکن کارگران تعریف شده است به هیچ وجه
منطقی نیست .مسکن باالترین افزایش نرخ تورم
را نسبت به بقیه کاالها در سبد معیشت خانوارها
داشته است ،اکنون نرخ اجارهبها و قیمت مسکن
یکی از اصلیترین و مهمترین مشکالت خانوارها بوده
و بسیاری از کارمندان و کارگران با  30سال کار هم
نمیتواند از پس اجاره مسکن بربیایند چه برسد به
ب مسکن شوند .بنابراین
اینکه با این قیمتها صاح 
این رقم ناچیزی که برای حق مسکن کارگران در نظر
گرفته شده است کمکی به تامین مسکن کارگران
نمیکند و هیچ تناسبی با قیمتهای بازار مسکن
ندارد .وی افزود :با توجه به افزایش سرسامآور
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حمید حاجاسماعیلی میگوید :رقم ناچیزی که برای حق مسکن کارگران در نظر گرفته شده است کمکی به تامین مسکن کارگران نمیکند و هیچ تناسبی با
قیمتهای بازار مسکن ندارد.

حاجاسماعیلی:
نها
سازما 
و نهادهای
حقوقی با
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در تغییر
دستمزد و حق
مسکنکارگران
در شورای عالی
کارمخالفت
کردند و این کار
دولت را غیر
قانونیدانستند
اجارهبها و قیمت مسکن کاهش حق مسکن از سوی
دولت یک ظلم بزرگ در حق کارگران است.
ماجرا از کجا شروع شد؟
این کارشناس بازار کار با اشاره به تصمیمات
مختلف در خصوص حقوق و مزایای کارگران ادامه
داد :ماجرا از مصوبه افزایش سایر سطوح برای
کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی شروع شد.
یکی از مشکالت اساسی که در این میان به وجود
آمد و باعث قربانی شدن وزیر کار هم شد این بود که
در زمان تصویب دستمزد کارگران در شورای عالی کار
دولت خود تاییدکننده بود و مصوبه شورای عالی کار
درخصوص افزایش حقوق سایر سطوح را تصویب

کرد ه بود اما متاسفانه چون دولت از همان ابتدا با
افزایش دستمزدها مخالف بود تصمیم نداشت که
دستمزدها را به اندازه تورم افزایش دهد بنابراین
وقتی مصوبه تصویب شد به فکر این افتادند تا به
شکلی این مصوبه را عملیاتی نکنند .وی افزود :در
ابتدا از طریق سازمان تامین اجتماعی مصوبه را به
بودجهای که در الیحه آمده بود متصل کردند و این
مسئله با مخالفت مجلس روبهرو شد .پس از آن
دولت برای سایر صندوقهای بازنشستگی  10درصد
افزایش در نظر گرفت و به دنبال این بود که مصوبه
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را هم به
اندازه بقیه صندوقها  10درصد افزایش دهد ،این

یک اقدام ساختارشکنانه بود .این کارشناس بازار کار
اظهار کرد :پس از این مسائل ،ماجرای حق مسکن
کارگران به میان آمد .دولت برای اینکه توجیهی برای
کاهش دستمزد مستمری بازنشستگان داشته باشد
حق مسکن کارگران را بر خالف قانون کاهش داد.
همه سازمانها و نهادهای حقوقی با مداخله دولت
در تغییر دستمزد و حق مسکن کارگران در شورای
عالی کار مخالفت کردند و این کار دولت را غیر
قانونی دانستند .وی گفت :دخالت برای کاهش حق
مسکن کارگران یک کار غیرقانونی است و راهحل این
است که از طریق دیوان عدالت اداری در خصوص
کاهش حق مسکن از دولت شکایت شود.

تدوین یک بسته جدید برای بازار اجاره

توضیحات جهاد کشاورزی
درخصوص مطلب منتشر شده با
عنوان «پریدن مرغ از سفرهها»
نظر به مطلب منتشر شده در این روزنامه
مورخ  1401/03/30کد خبر  197907با عنوان
«پریدن مرغ از سفرهها» مقتضی است و به
منظور روشنگری افکار عمومی ،معاونت امور
تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی توضیحاتی
را ارائه کردهاند.
با عنایت به تکلیف دولت محترم برای اجرای
طرح مردمیسازی و توزیع عادالنه یارانهها که
افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی در
سبد غذایی خانوار در آن اجتنابناپذیر بود و
با هدف جلوگیری از وابستگی بخش تولید غذا
به ارز ترجیحی و نهایتا حذف یارانههایی که به
بخش تولید از این بابت داده میشد،منجر به
ساماندهی نظام یارانهها و پرداخت آن به صورت
مستقیم به مصرفکننده نهایی شد .از آنجا که
از نظر میزان تولید گوشت مرغ در بازار کمبودی
وجود نداشته و بعضا قیمت آن پایین تر از نرخ
تمام شده و مصوب است .لذا با لحاظ میانگین
سرانه مصرف خانوار و پرداخت یارانه مربوطه
از طرف دولت محترم به خانوار ،در بلند مدت
با شرایط تولید و قیمت فعلی مشکلی بابت
تامین مرغ مورد نیاز مصرفکننده وجود نخواهد
داشت .درعین حال با تداوم ثبات در بازار و
تثبیت شرایط ،میزان تولید و مصرف در ماههای
آتی به شرایط پایدار خواهد رسید.

خبر

کاهش حق مسکن کارگران غیرقانونی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی گفت :پیشبینی میکنیم  ۴میلیون
نفر جاماندگان افراد تحت پوشش بهزیستی و
کمیته امداد باشند و گروههای بعدی اولویت دار
نیز کارگران ،کارمندان و  ...هستند و احتماال تا
اواسط تابستان آییننامه فراخوان ثبت نام سهام
عدالت در کشور اعالم بشود.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا پورابراهیمی در
پاسخ به این سوال که آیا بحث افزایش قیمت
بنزین مطرح است؟ گفت :خیر؛ هیچ برنامهای
در این زمینه برای سال  ۱۴۰۱در دستور کار
مجلس و دولت نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی در ادامه درباره جاماندگان سهام عدالت
نیز گفت :منتظر آیین نامه اجرایی دولت از
سوی وزارت اقتصاد هستیم و هفته قبل پیگیری
کردیم و دولت اعالم کرده در حال شناسایی
سهام قابل واگذاری است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای
اسالمی افزود :پیشبینی میکنیم  ۴میلیون نفر
جاماندگان افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته
امداد باشند و گروه های بعدی اولویت دار نیز
کارگران ،کارمندان و  ...هستند و احتماال تا
اواسط تابستان آیین نامه فراخوان ثبت نام سهام
عدالت در کشور اعالم بشود.
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش
درباره طرح ودیعه مسکن اظهار کرد :در پی
افزایش شدید قیمت مسکن واجاره بها در دو
سال گذشته ،دو اقدام توسط مجلس و دولت
پیگیری می شود که اقدام اول نظارت در قرارداد
اجاره است که مبادی رسمی از جمله مشاوران
امالک باید تبعیت کنند.
وی بیان کرد :اقدام دوم که همزمان در
کمیسیون عمران مجلس با عنوان مدیریت بخش
مسکن در کشور دنبال می شود ،مجموعهای از
تصمیمات پایه در حوزه زیرساختها و  ...است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد:
یکسری اقدامات موقتی نیز در حوزه نظام بانکی
است که از جمله آنها طرح ودیعه مسکن است
که کمک میکند نرخهای تامین مالی در بخش
اجاره با عدد کمتری اتفاق بیفتد اما با توجه به
تورم ،جوابگو نیست و باید به افزایش میزان
درآمد و افزایش قدرت خرید ،تقویت ارزش پول
ملی و کاهش تورم کمک کنیم.

بازاروسرمایه

وزیر راه و شهرسازی از تدوین بسته جدیدی برای اجاره مسکن خبر
داد که روز یکشنبه در جلسه هیات دولت برای تصویب هیات وزیران
مطرح میشود .این در حالی است که مجلس هم طرح ساماندهی
بازار اجاره با موضوعاتی از قبیل اجارهداری حرفهای و ساخت واحدهای
استیجاری را در دستور کار دارد که بخش خصوصی و شهرداریها در
اجرای آن نقش دارند.
به گزارش ایسنا ،روز شنبه  ۱۱تیرماه  ۱۴۰۱جلسه شورای مسکن با
حضور وزیر راه و شهرسازی و سخنگوی دولت برگزار شد .در این
نشست رستم قاسمی ضمن تاکید بر رعایت مصوبه سران قوه مبنی بر
رعایت سقف  ۲۵درصدی افزایش اجاره بها اعالم کرد :بسته جدیدی
از سوی وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن در جلسه
یکشنبه هیات دولت مطرح خواهد شد.
قاسمی با اشاره به مصوبه سران قوا مبنی بر سقف مجاز افزایش
اجاره بها در تهران به میزان  ۲۵درصد و دیگر شهرها  ۲۰درصد ،گفت:
استفتائی هم از مقام معظم رهبری انجام گرفت که حکم فقهی ایشان
به بسیاری از سواالت مطرح شده در این خصوص پاسخ میدهد.
بر اساس گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،قاسمی تاکید
کرد :با کمک این مصوبه حدود  ۸۰درصد مستاجران ملزم به جابه
جایی نیستند و تنها حدود  ۱۵الی  ۲۰درصد از جمعیت مستأجران نیاز
به جابه جایی دارند .وی در ادامه به سامانه کد رهگیری موجران اشاره
کرد و گفت :تمامی واحدهای امالک کشور پیش از این با کد رهگیری
در سامانهای در وزارت صمت باید به ثبت میرسید که مقرر شده این
سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود ،با قرارگیری این سامانه در
زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی به اطالعات مهمی دست پیدا خواهیم

کرد که برای برنامهریزی به منظور نظارت و کنترلهای الزم در بازار
اجاره مسکن سالهای آتی کمک خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد :مسئول کنترل شبکه اجاره
مسکن توسط این سامانه در استانها؛ ادارات کل راه و شهرسازی استان
هستند که باید با ایجاد مرکز یا ستادی ویژه این موضوع را پیگیری کنند.
در سالهای آینده با ایجاد نرمافزارها و سامانههای بیشتر کنترلها بر
بازار اجاره دقیقتر خواهد شد.
قاسمی با تاکید بر اینکه قرارداد اجاره مسکن یک قراداد شخصی
بین دو شخص حقیقی است ،افزود :شرایط کشور ایجاب میکند برای
کنترل وضعیت بازار اجاره مسکن پیگیر اجرای این مصوبه باشیم.
آمادگی هیئت دولت برای تصویب مصوبات مورد نیاز
در این نشست همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با
اعالم آمادگی هیات دولت برای طرح موضوعات مورد نیاز برای تصویب
در دولت و مجلس ،گفت :طرح عظیم نهضت ملی مسکن با توجه
به اولویت باال و ابعاد گسترده آن نیازمند تشکیل یک قرارگاه رسانهای
ویژه برای اطالعرسانی مستمر است .وی تعدیل عرضه و تقاضا در بازار
مسکن را یک ضرورت انکار ناپذیر دانست و ضمن تاکید بر همکاری
مجموعه دولت با وزارت راه و شهرسازی گفت :از آنجایی که طرح
نهضت ملی مسکن از طرحهای ابالغی با اولویت باال از سوی رئیس
جمهور بوده ،جهت همکاری برای تصویب هرگونه مصوبه مورد نیاز
در دولت و یا طرح آن با نمایندگان آمادگی وجود دارد .وی افزود :باید
قرارگاه رسانهای رصد پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن تشکیل شود و
گزارش پیشرفت آن به صورت ماهانه در جلسات دولت مطرح و درباره
آنها تصمیمگیری شود .بهادری با اشاره به دغدغه اصلی رئیسجمهور
در بخش مسکن تصریح کرد :طرح نهضت ملی مسکن یکی از سه
اولویت کالن دولت است که برای پیشبرد آن باید تمامی ارکان دولت
پای کار بیایند .بهادری درباره موضوع اجاره بها نیز گفت :با وجود
اینکه عوامل ایجاد افزایش اجارهبها مثل کاهش عرضه مسکن ،افزایش
قیمت زمین و  ...باقیمانده از دولت قبل است اما فضای رسانهای برای
روشنگری در این خصوص اهمیت زیادی دارد.
سخنگوی دولت پیشنهاد داد تا نظارت وزارت راه و شهرسازی بر
اتحادیه امالک و بنگاهها افزایش یابد و ایجاد قرارگاه رسانهای نهضت
ملی مسکن را در دستور کار قرار گیرد.
ساخت خانههای استیجاری برای اجارهنشینها
بنابراین گزارش ،دولت و مجلس به دنبال ساماندهی بازار اجاره

هستند .بجز پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف
مجاز افزایش اجارهبها ،مجلس شورای اسالمی نیز طرح ساماندهی و
کنترل اجاره بهای امالک مسکونی را در دستور کار قرار داده که آن را
برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع داده است .با توجه به
آنکه کارشناسان ،کمتوجهی به بحث تولید مسکن را از جمله پاشنه
آشیلهای بازار اجاره میدانند ،قرار است در طرح جدید مجلس ،بحث
اجارهداری حرفهای نیز گنجانده شود.
آنطور که عبدالجالل ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته
است :شرکتهایی با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها یا
ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی و
اراضی دولتی در حوزه اجارهداری حرفهای فعالیت خواهند کرد.
مجلس و دولت در حالی نسبت به ساماندهی بازار اجاره ورود
کردهاند که مطابق گزارش بانک مرکزی درخصوص تحوالت بازار مسکن
خردادماه سال  ۱۴۰۱اجاره بها در شهر تهران  ۴۶درصد و در کل کشور
 ۵۱درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است .این آمار
طی یک سال اخیر در شرایطی رخ داده که در دو سال گذشته میزان
مجاز افزایش سالیانه در تهران  ۲۵درصد ،دیگر کالنشهرها  ۲۰درصد
و سایر شهرهای کشور  ۱۵درصد بود .بنابراین آمار نشان میدهد نرخ
اجاره به طور رسمی دو تا سه برابر مدنظر سیاستگذار افزایش یافته
است .اقتصاد کشور نیز در سالهای اخیر با تورم باالی  ۴۰درصد مواجه
بوده و هم اکنون به  ۵۲درصد رسیده است .در این زمینه نقدهایی به
سقف مجاز افزایش اجارهبها توسط برخی کارشناسان وارد شده ،اما
تجربه دو سال گذشته نشان میدهد مهمترین پاشنه آشیل تعیین حد
مجاز برای قراردادهای اجاره ،عدم ضمانت اجرایی آن است .به طوری
که در دو سال اخیر بسیاری از موجران به راحتی حکم تخلیه را به دست
مستاجر دادند.
البته در طرحی که مجلس در دستور کار قرارداده بنا به گفته
نمایندگان ،ضمانت اجرایی الزم وجود دارد .بنا به گفته آرا شاوردیان
ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ،اعمال جریمه برای بنگاههای
معامالت ملکی متخلف ،حذف معافیت مالیاتی ،افزایش مالیات
و هزینه دادرسی برای صاحب خانههایی که مبالغ خارج از عرف
تعیین میکنند از جمله ضمانتهای اجرایی برای رعایت سقف
مجاز افزایش کرایه خانه است اما برای تحقق تمامی این موارد وجود
سامانه اطالعاتی قوی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و طرح
مجلس نیز به این مهم تاکید دارد.

نایب رئیس شورای رقابت:

بازگشت به وزارت صنایع و معادن گذشته ،خسارت محض است
نایب رئیس شورای رقابت گفت :یکی از ابزارهای تجاری گمرک است که اگر
وزارت بازرگانی ایجاد شود و همچنان کمرگ در کنارش نباشد؛ بازهم تعارضات
کنونی وجود خواهد داشت و اگر قرار باشد توسعه صادرات و تجارت داشته
باشیم حتما باید برخی بانکهای تجاری که محور تجارت دارند مثل توسعه
صادرات را ذیل وزارت بازرگانی داشته باشیم.
به گزارش ایلنا ،محمود دودانگه درباره تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد:
موضوع ادغام و یا تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت و معدن موضوع مهمی است
که از سالهای گذشته همیشه مورد بحث بوده و همیشه یک رفت و برگشتی
بین وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و اقتصاد و بخشهای مختلف برقرار بوده و
این نشان میدهد این موضوع همیشه بحثبرانگیز بوده است.
وی افزود :ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن بر اساس مفروضاتی بود؛
یکی اینکه واگذاریها و تصدیگریها نباید در دولت وجود داشته باشد و این
دو ،یک نهاد و دستگاه حاکمیتی شوند که روی تولید و تجارت تمرکز کنند،
یعنی سبکسازی و تبدیل شدن به یک دستگاه حاکمیتی فرض اول بوده است.
فرض دوم این بود که ادغام کامل صورت گرفته و در سطوح مختلف اهداف،
ساختار و فرایندها شکل بگیرد .فرض دیگر اینکه کسانی متولی امور به عنوان
وزیر باشند که نگاه یکپارچه و عمیق نسبت به موضوع تولید و تجارت داشته
باشند ،چون این دو مفهوم مکمل همدیگر هستند و در کنار هم میتوانند در
اقتصاد اثربخشی داشته باشند.
نایب رئیس شورای رقابت تصریح کرد :بعد از ادغام قانونی که توسط مجلس

انجام شد اتفاقات و تحوالت مختلفی رخ داد از جمله تحریم و تغییر رویکرد و
نظریات وزرایی که در وزارتخانه منصوب شدند که باعث شد ثمره ادغام سال
 90-89آنگونه که تصور میشد نباشد ،یعنی وزارت صنعت معدن و تجارت به
دالیل مختلف کارایی الزم را نشان نداد و ذینفعان جامعه از جمله تجار ،بازرگان،
فعاالن اقتصادی و کسبه که مشتری خدمات این وزاتخانه بودند ،اظهار رضایت
نداشتند ،زیرا ناکارامدی به چشم میخورد ،وزارتخانه از نقش و ماموریتی که
داشت فاصله گرفته بود و عمدتا نگاه تولید در دستور کار قرار گرفت و موضوع
بازرگانی و تولید که در هر اقتصادی مهم است مغفول واقع شد .این موضوع هر
سال بدتر از قبل دنبال شد و تا اینکه در دو سال اخیر دغدغههای مختلفی در
خصوص تفکیک مطرح شد.
وی تاکید کرد :اکنون اگر قرار است تفکیک انجام شود باید بدانیم چگونه انجام
شود که یک معضل به معضالت گذشته اضافه نشود چون آنچه در مجلس
مصوب میشود با آنچه در عمل اتفاق میافتد باید مطابقت داشته و بیشتر
مورد توجه قرار گیرد .اگر تفکیک به گونهای باشد که به وزارت بازرگانی و وزارت
صنایع و معادن گذشته برگردیم؛ خسارت محض است و این وزارتخانه حتی
کارایی وزارت بازرگانی و صنایع و معادن  10سال پیش را هم نخواهد داشت ،اگر
بخواهیم از چالش کنونی به عنوان فرصت استفاده کنیم باید تالش کنیم این دو
دستگاه به جای اینکه درگیر تصدیگریهای غیراصولی و نادرست شوند؛ تبدیل
به دستگاههای حاکمیتی و سیاستگذار شوند ،ضمن اینکه تالش کنیم وزارت
بازرگانی و صنایع و معادن ابزارها و ساختارهای الزم را برای سیاستگذاری در

حوزه خود را داشته باشند.
دودانگه خاطرنشان کرد :اگر بخواهیم وزارت بازرگانی را جدا کنیم و به وزارت
بازگانی سال  89برگردیم مشکل ایجاد میکند و ما را به اهدافمان نخواهد رساند،
ما باید وزارت بازرگانی ایجاد کرده و مهندسی مجدد کنیم که ابزارها و ساختار
الزم برای تحول و توسعه تجاری در اقتصاد را داشته باشد ،به عنوان مثال یکی
از ابزارهای تجاری گمرک است اگر وزارت بازرگانی ایجاد شود و همچنان گمرک
در کنارش نباشد؛ بازهم تعارضات کنونی وجود خواهد داشت ،اگر قرار باشد
توسعه صادرات و تجارت داشته باشیم حتما باید برخی بانکهای تجاری که
محور تجارت دارند مثل توسعه صادرات را ذیل وزارت بازرگانی داشته باشیم،
باید سیاستگذاری در حوزه بازرگانی از جمله خدمات حمل و نقل و لجستیکی
ذیل این وزارتخانه باشند.
وی یاد آور شد :حال که دولت و مجلس تصمیم گرفتهاند که این دو وزارتخانه
را دوباره احیا کنند چه بهتر که بهترین تصمیم را بگیرند ،نه اینکه دوباره به
سمت وزارت بازارگانی  10سال گذشته برگردیم ،وزارت بازرگانی ایجاد کنیم که
نگاه به آینده داشته باشد ،یکپارچگی ،سیاستها ،ابزار و فرایندهای تجاری حاکم
باشد تا تحول گستردهای را در حوزه بازرگانی شاهد باشیم ،بازگشت به وزارت
صنایع و معادن گذشته که بسیاری از فعالیتها تصدیگرایانه و شرکتداری
بود ،خطای بزرگی است .باید تالش کنیم وزارت صنایع و معادن به ساختاری
برای سیاستگذاری و مدیریت حوزه تولید تبدیل شود ،اینکه درگیر فوالد،
خودروسازی و شرکتداری شوند طبیعتا رویکرد خوبی نیست.

یک کارشناس حوزه انرژی درباره ورود ایران به
بازار الانجی گفت 4 :تا  5سال طول میکشد تا
ایران وارد این فضای تجاری شود و تا آن زمان در
مورد بازارها نمیتوان پیشبینی کرد.
به گزارش ایلنا ،مرتضی بهروزیفر درباره
تسخیر بازار گازی جهان بوسیله الانجی در
آیندهای نزدیک اظهار کرد :زمانی الانجی حجم
کوچکی از تجارت گاز را تشکیل میداد اکنون
نسبت صادرات با خط لوله و الانجی به نصف
نصف رسیده و حجم تقاضای آن نیز همچنان
اضافه میشود.
لانجی هم مربوط
وی افزود :بیشتر مشتریان ا 
به مناطقی است که به صورت خط لوله امکان
صادرات وجود ندارد ،مثال چین امکان دریافت
گاز قطر با خط لوله را ندارد ،همچنین از افریقا تا
چین و هند راهی برای عبور خط لوله وجود ندارد.
به همین دلیل صادرات غالب میتواند از مسیر
الانجی باشد ،البته باید در نظر داشته باشیم
صادرات با خط لوله هم حذف نخواهد شد.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد :در
حال حاضر  50درصد تجارت گازی جهان با خط
لوله و  50درصد نیز از مسیر الانجی است،
پیشبینی میشود به میزان هر دو اضافه شود،
ولی میزان تجارت با الانجی بیش از خط لوله
خواهد بود.
وی با بیان اینکه امریکا در حال تبدیل به
بزرگترین صادرکننده گاز دنیا است ،گفت :از
این پس بیشتر صادرات گاز امریکا با الانجی
خواهد بود و فقط میزان مختصری به کانادا و
مکزیک با خط لوله صادر میکند و به اروپا و
آسیای جنوب شرقی با الانجی ورود کرده و در
نظر دارد تجارت خود با الانجی را به بیش از 90
درصد برساند ،به بعبارت دیگر همچنان امریکا،
قطر و استرالیا بزرگترین صادرکنندگان الانجی
دنیا باقی خواهند ماند.
بهروزیفر با اشاره به اوضاع صادرات گاز
روسیه گفت :روسیه صادرات خود به آسیای
جنوب شرقی و چین را با خط لوله گسترش
خواهد داد اگر مشکالت خود را با دنیا حل کند.
اگر روسیه تحریم نشود میتواند الانجی خود
را توسعه دهد اما اگر تحریم باشد امکان افزایش
ظرفیت پایانههای صادراتی خود را نخواهد
داشت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها حدود 15
درصد صادرات گاز روسیه با الانجی است و
قسمت عمده با خط لوله است ،افزود :قطر بیش
 95درصد با الانجی صادرات گاز دارد و میزان
کمی به عمان و امارات با خط لوله صادر میکند.
این کارشناس حوزه انرژی درباره ورود ایران به
بازار الانجی نیز توضیح داد 4 :تا  5سال طول
میکشد تا ایران وارد این فضای تجاری شود و
تا آن زمان در مورد بازارها نمیتوان پیشبینی
کرد ،در نظر داشته باشیم اکنون بازار اروپا یک
بازار خوب برای ایران چه از مسیر خط لوله و
چه الانجی است زیرا اروپا تمایل دارد وابستگی
خود را به گاز روسیه کم کند که با این رویه
مسلما ایران یکی از مبادی مهم و خوب خواهد
بود.
وی تاکید کرد :وقتی گاز تبدیل به الانجی
شود تمام بازار دنیا در اختیار ما خواهد بود ،ولی
خط لوله تنها محدود به مقصدی میشود که
خط لوله احداث شده است ،در این راستا یکی
از بازارهای مهم ایران اروپا است که هم با خط
لوله و هم الانجی امکان ورود داریم ،به شرط
اینکه مشکل تحریمها حل شود ،افزایش تولید
داشته باشیم ،بهینهسازی مصرف صورت گیرد،
خط لوله و واحدهای الانجی احداث شود .اگر
این مشکالت حل شود بازار اروپا یکی از بهترین
بازارهای ایران است که میتوانیم در نظر بگیریم
چون هم بزرگ و هم پرقدرت است و هم از نظر
امنیتی به نفع ایران است.

