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خبر اقتصادی

فروش پوشاک به مرز صفر رسید
قرن نو- نایب رئیس 
اتحادیه پوشاک با بیان 
اینکه فروش پوشاک در 
پی ناآرامی ها اخیر به مرز 
صفر رسید، گفت: طی دو 

هفته اخیر و به دلیل ناآرامی ها کارخانجات میزان 
تولید خود را کاهــش و نیروهای خــود را تعدیل 

کرده اند.
مجید نامی در خصوص آخریــن وضعیت بازار 
پوشاک در کشور اظهار داشــت: فروش اینترنتی 
پوشــاک به صفر درصد و فروش حضــوری آن در 
مغازه هــا و عمده فروشــی ها به مــرز صفر درصد 
رسیده است چون مردم به بازار مراجعه نمی کنند و 
فروشگاه ها نیز عمدتاً و یا در برخی ساعات واحدهای 

خود را تعطیل می کنند.
نایب رئیس اتحادیه پوشاک با بیان این که قاچاق 
بازار پوشــاک را نابود کرده اســت، گفت: تا قبل از 
ناآرامی ها نیز با ورود همه جانبه کاالهای قاچاق به 
کشور بازار پوشاک با مشــکالت عدیده ای دست و 
پنجه نرم می کرد که این امر به بی توجهی مسئوالن 

به این بازار برمی گردد.
    

مردم نه طال می خرند نه می فروشند
نایب رئیس اتحادیه 
طال و جواهر گفت: هیچ 
عکس العملــی در بازار 
طال وجود ندارد، مردم نه 
می خرند و نه می فروشند 

به همین دلیل بازار ثبات دارد و روال بســیار عادی 
است.

محمد کشتی آرای؛ در گفت وگو با دیده بان ایران 
به  بررسی قیمت سکه و طال و آینده این بازار پرداخت 
و گفت: طی دو هفته گذشته نوسانات کمی را در بازار 
طال، سکه و ارز شاهد بودیم و روز یکشنبه نیز نسبت 
به چند روز اخیر تغییــرات چندانی در معامالت را 

نداشتیم. 
وی ادامه داد: در آغاز ســومین هفته کم نوسان 
طال، سکه و ارز هستیم به همین دلیل دادوستدها 
روال عادی خود را دارد. عرضه و تقاضا متناسب است 

بنابراین حباب سکه نیز تغییراتی نداشت.
    

 نقدینگی به بیش از ۵۰۰۰ هزار 
میلیارد تومان رسید

خبرآنالیــن- رئیس 
سازمان برنامه و بودجه 
از ســرمایه  گذاری ۲۷ 
میلیارد دالری در حوزه 
نفــت و گاز خبــر داد و 

گفت: وقتی که نقدینگی در کشور به بیش از ۵۰۰۰ 
هزار میلیارد تومان رسیده است باید آن را مدیریت 

کنیم تا اتفاقات خوبی رخ دهد.
 مسعود میرکاظمی در مراسم روز ملی آمار با اشاره 
به اهمیت ویژه برنامه  ریزی و داشتن آمار اطالعات 
دقیق و درست در سیاست  گذاری و مدیریت کشور 
اظهار کــرد: آمار از اهمیت ویژه ای برای سیاســت 
گذاری برخوردار اســت و برنامه  ریزی اساسا بدون 

اطالعات دقیق امکان پذیر نیست.
وی اضافه کرد: وقتی بیش از ۵۰۰۰ همت )هزار 
میلیارد تومان( نقدینگی در کشور وجود دارد باید آن 
را مدیریت کنیم تا اتفاقات خوبی را شاهد باشیم. در 
حال حاضر حدود ۲۷ میلیارد دالر سرمایه  گذاری در 
بخش نفت و گاز را از طریق کنسرسیوم از بخش های 
خصوصی و دولتی برنامــه  ریزی کرده ایم که منجر 
به عقد قرارداد شــده و معتقد هستیم این سرمایه  
 گذاری باید تا بیــش از ۸۰ میلیــارد دالر افزایش 

پیدا کند.
    

توافق های تازه ایران و ترکیه 
درباره صادرات گاز 

ایـسنــــا- مـــدیر 
دیســپچینگ شرکت 
ملی گاز ایران از برگزاری 
نشست با نمایندگانی از 
شــرکت بوتاش ترکیه و 

توافق های تازه خبر داد. محمدرضا جوالیی درباره 
این نشست گفت: طبق توافق های انجام شده، همه 
فعالیت های فنی، عملیاتــی و اجرایی صادرات گاز 
به ترکیه در شــش ماه آینده با هماهنگی دو طرف 
انجام خواهد شد که این موارد شــامل برنامه های 
عملیاتی، تعمیــرات، حفاظت کاتدی و پوشــش 
خطوط بیــن ایران و ترکیه و نوســازی ایســتگاه 
 بازرگان و دیگر موارد مربوط به صادرات گاز  به این 

کشور می شود.
طبق اعالم وزارت نفت، در این نشســت فشرده 
در مورد ظرفیت انتقال گاز، انجــام خدمات فنی و 
مهندسی و افزایش دیگر همکاری ها بحث و تبادل 

نظر شد.

 ایران قید عضویــت در اف ای تی اف 
را زده است. این جمله ای است که سید 
حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی، در واکنش به ماندگاری 
اسم ایران در لیســت سیاه اف ای تی اف 

گفته است. 
 ایران حاال چند ســالی است در این 
فهرســت حضــور دارد و همچنان نیز 
عزمی برای خــروج از آن نــدارد. عدم 
عضویت ایران در اف ای تی اف مساله ای 
است که هنوز الینحل باقی مانده است. 
ایران از اسفندماه سال 139۸ در لیست 
سیاه این کنوانسیون قرار گرفته است 
و بســیاری معتقدند این پرونده چراغ 
خاموش بایگانی شده و هیچ اقدامی در 
خصوص عضویت صــورت نمی گیرد. 
پیش از این در دوره فعالیت دولت روحانی 
تالش گسترده ای برای عضویت ایران در 
اف ای تی اف انجام می شد و حتی محمد 
شــریعتمداری، عضو کابینه در دولت 

روحانی، در توییتی خواســتار تصویب 
عضویت ایران در این کنوانسیون شده 
بود. بحث بر ســر اینکه معاهده برجام 
بدون اف ای تی اف یا با ای اف تی اف مثمر 
ثمر است یا خیر، بحث داغی در عرصه 
سیاست ایران بود اما حاال به نظر می رسد 
به واسطه عدم عضویت ایران در برجام، 
انگیزه ای برای عضویت در این معاهده 

نیز باقی نمانده است. 
 ایــن در حالی اســت کــه تالش 
گســترده ای از سوی کشــورها برای 
خروج از این فهرست صورت می گیرد و 
اغلب کشورها درصدد هستند شرایط 
را به گونه ای مدیریــت کنند تا بتوانند 
از مواهب عضویــت در ایــن معاهده 
برخوردار باشند چرا که تراکنش مالی 
بانکی از سوی کشورهای غیرعضو،کاری 
است غیرممکن. در ایران نیز به استناد 
تحریم های بانکی این عضویت را به سود 
کشور نمی دانند. در این راستاست که 
ایران تراکنش های مالی خارج از ساختار 

بانکی  دارد. 

چه کشورهایی عضو نیستند؟
نام ایران در لیست سیاه اف ای تی اف 
در کنار نام کشورهایی چون کره شمالی 
و میانمار قرار گرفته است  حاال با خروج 
پاکستان از لیســت سیاه، این وضعیت 
برای ایران پیچیده تر شده است. نکته 
اینجاست که ایران در شرایطی نزدیکی 
به شرق را پیگیری می کند که اظهارات 
مقامات رســمی اتاق بازرگانی نشــان 
می دهد حتی بانک های روسیه و چین 

نیز به استناد تحریم ایران و عدم عضویت 
در اف ای تی اف از فعالیت مســتقیم و 

مراوده با ایران پرهیز دارند. 
حســین ســلیمی، عضــو هیأت 
نمایندگان اتاق ایــران و رئیس انجمن 
سرمایه گذاری های مشــترک ایران و 
خارجی می گوید: ایران همچنان در هر 
نوع نقل و انتقال مالی بسیار مشکل دارد 
و فقط اخیرا مبادله با روسیه آن هم تنها با 
روبل راحت تر انجام می شود، درحالی که 
پول مورد استفاده کشور ما برای تجارت 
بیشتر یورو اســت؛ بنابراین نمی توان 
ادعا کرد که مشــکل چندانی از نقل و 
انتقاالت مالی ما حل شده، چون روبل 
سهم کوچکی از واردات و صادرات ما را 

تشکیل می دهد.
ســلیمی در رابطه با چین نیز گفته 
اســت: ما ارتباط بانک به بانک با چین 
نداریم، چین همچنان جزء کشورهایی 
است که در پی تحریم های غرب ارتباطش 
با ما را قطع کرده است و هر ارتباطی هم 
که خارج از شبکه بانکی باشد، برای ما 1۰، 

1۵ درصد هزینه باالتــر دارد، چون آنها 
هزینه ریسکشان را به طرف مقابل که ما 

باشیم منتقل می کنند.
از سوی دیگر مهرداد عباد، عضو اتاق 
بازرگانی نیز با اشاره به کاهش تجارت 
خارجی به واسطه تحریم ها و قرار گرفتن 
در لیست سیاه FATF، گفت: بازگشت 
ارز به یکی از مشکالت اصلی تجار ایرانی 
تبدیل و سلب اعتماد شــده است. در 
بحث واردات نیز بسیاری از شرکت های 
خارجی تمایلی ندارند کــه با ایران کار 
کنند و در نتیجه این شرایط برای بخش 

خصوصی دشوار شده است.
وی با بیــان اینکه دولت  بــا وجود 
تحریم ها تعامــالت بازرگانی خارجی را 
ادامه می دهد، به ایلنا گفت: دولت نفت 
خود را به چین می فروشد و  این مسئله 
شــرایط دشــواری برای ادامه مراودات 
تجاری بخش خصوصی ایجاد کرده است.

در قعر جدول ماندیم
سید حمید حسینی، فعال اقتصادی 
و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز 
در گفت و گو با خبرآنالین و در پاسخ به این 
پرسش که به طور دقیق چه تغییراتی در 
فهرست سیاه و خاکستری اف ای تی اف 
ایجاد شده  است؛ گفت: در فهرست سیاه 
اف ای تی اف ما و کره شمالی حضور داریم. 
امارات و پاکستان نیز آخرین کشورهای 
لیست سیاه بودند که خارج شدند و در 
فهرست خاکستری قرار گرفتند. به ترکیه 
نیز هشدار داده شده  است که در فهرست 
خاکستری قرار خواهد گرفت اما ما در قعر 

جدول هستیم.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه 
احتمال احیای برجام روز به روز ضعیف تر 
می شــود؛ گفت: قاعدتا در صورتی که 
برجام احیا می شد می توانستیم امیدوار 
باشــیم که اف ای تی اف نیــز تصویب 
خواهد شــد ولی با توجــه به وضعیت 
فعلی بعید است که ما به فکر عضویت در 

اف ای تی اف باشیم.

وقتی سیاسی ها برای اقتصاد 
تصمیم می گیرند 

مساله عضویت ایران در کنوانسیون 
اف ای تی اف هر چند به صورت مستقیم 
اقتصــاد و مبــادالت تجاری ایــران را 

متاثر می کند، اما مســاله ای است که 
سیاستمداران در خصوص آن تصمیم 
گرفته اند و اتفاقا در حوزه سیاسی نیز این 
اصولگرایان هستند که مخالفت خود را 
با عضویت در این معاهده اعالم کرده اند. 
سیاســتمداران متعلق به اردوگاه 
اصولگرایان معتقدند عضویت ایران در 
اف ای تی اف می تواند به مانعی برای دور 
زدن تحریم ها از سوی ایران تبدیل شود 
این در حالی است که در دیگر سوی این 
اردوگاه، این اعتقاد وجود دارد که رفع هر 
تحریمی، بدون این عضویت ثمری برای 
کشور ندارد چرا که مراودات را در مسیر 

درست و قانونی قرار نخواهد داد. 
 عضویت ایران در اف ای تی اف یکی 
از کشــدارترین موضوعاتی است که در 
سال های اخیر، حوزه سیاست و اقتصاد 
ایران را به خود مشغول کرده است اما آنچه 
اهمیت دارد این اســت که عدم تعیین 
تکلیف این موضوع ضربات سهمگینی را 

بر تجارت خارجی ایران زده است. 
 هر چند ایران بــا تحریم های بانکی 
روبروســت اما حتی تجار ایرانی نیز به 
واســطه این عدم عضویت با مشکالت 
متعــددی مواجه هســتند و قــادر به 
نقل و انتقال پول خود به داخل کشــور 
نیستند. هر چه هست به نظر می رسد 
پرونده عضویت ایــران در اف ای تی اف 
چراغ خاموش به بایگانی سپرده شده و 
ماندگاری در لیست سیاه اف ای تی اف 
نیز چندان برای دولت اهمیتی ندارد چرا 
که مقامات دولتی و بانک مرکزی در قبال 
 آنچه می گذرد سکوت اختیار کرده اند و

واکنش موثری به این موضوع ندارند. 

تجارت کشور زیر سایه مستدام لیست سیاه!

ایران قید عضویت اف ای تی اف را زده است

محمد   میرزایی

به نظر می رسد پرونده 
عضویت ایران در اف ای تی اف 

چراغ خاموش به بایگانی 
سپرده شده و ماندگاری در 

لیست سیاه اف ای تی اف نیز 
چندان برای دولت اهمیتی 
ندارد چراکه مقامات دولتی 
و بانک مرکزی در قبال آنچه 

می گذرد سکوت اختیار 
کرده اند و واکنش موثری به 

این موضوع ندارند

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: باید به صادرات 
برق و گاز توجه ویژه شــود، این امکان وجود دارد که به اروپا 
صادرات داشته باشــیم، اگر به صورت فیوچر قراراداد منعقد 
کنیم با درآمد آن می توانیــم روی پروژه های ناتمام تمرکز و 

سرمایه گذاری کرده و عقب ماندگی ها را جبران کنیم.
حمیدرضا صالحی در گفت وگو با ایلنا، درباره ناترازی تولید 
و مصرف انرژی در کشور اظهار داشت: ما تاکنون نتوانسته ایم 
در حوزه برق و گاز سرمایه گذاری الزم را داشته و شاخص تولید 
کشور را باال ببریم، در حالی که باید در حوزه گاز میادین مشترک 
سرمایه گذاری کرده و تجهیزات و تکنولوژی را بروز می کردیم 
تا گاز مورد نیاز و رشد مصرف را پوشش دهیم در حوزه برق در 
تابستان هم کمبود و ناترازی شــدید داریم و علت هم به عدم 

سرمایه گذاری برمی گردد.
وی با بیان اینکــه 4۰ درصد مصرف برق تابســتان و ۷۰ 
درصد گاز زمستان مربوط به مشترکین خانگی است، افزود: 
در تابســتان با قطع برق صنایع و در زمستان با کاهش ارسال 
ســوخت گاز به نیروگاه ها و صنایع نگرانی قطعی برق و گاز 

خانگی را رفع می کنیم تا مشکل و خاموشی نداشته باشیم و 
دلیل آن نیز ناترازی تولید و مصرف گاز و برق اســت. عالوه بر 
بهینه نبودن مصرف برای تولید هم سرمایه گذاری نکردیم، 
رشد مصرف با همان فرمان جلو می رود، ســاالنه حدود 6 تا 
۷ درصد افزایش مصرف را در بــرق و گاز داریم ولی در تولید 

سرمایه گذاری نکردیم که جوابگوی تقاضا باشد.
عضو کمیســیون انرژی اتاق بارگانی گفــت: ما باید طی 
برنامه سوم توسعه به سمت واقعی کردن قیمت ها می رفتیم 
که با برنامه چهارم آنرا تعطیل کردیم و دولت های بعدی هم 
روی این برنامه نه ســرمایه گذاری کرده و نه اجرا نکردند، در 
حالی که باید زمینه ســرمایه گذاری در تولید را فراهم کنیم، 
میادین گازی زیادی برای توســعه و افزایش تولید داریم و از 
طرفــی مصرف کنندگانی از جمله فوالدی هــا، نیروگاه ها و 
پتروشیمی ها را هم داریم که سرمایه الزم را در اختیار دارند، 
بنابراین در زمینه گاز می توانیم تا یک تا دو سال آینده به سمت 
حذف ناترازی برویم، در بخش مصرف هم باید قیمت ها واقعی 
شود تا پروژه های بهینه سازی تعریف شود، اکنون قیمت گاز 

به حدی پایین است که هیچ پروژه ای مقرون به صرفه نیست. 
دولت باید بتواند وام های ارزان قیمت در اختیار کسانی که در 
حوزه بهینه سازی فعالیت می کنند قرار دهد، در زمینه برق هم 
بخشی از صنایع را درگیر کنیم که با نیروگاه سازان ارتباط برقرار 
کنند و برق را پیش خرید کنند و از محل خرید برق سرمایه ها به 
سمت احداث نیروگاه جدید و یا نیمه تمام روانه می شود و طی 

چند سال ناترازی از بین می رود.

وی تاکید کرد: مشکالت انرژی الینحل نیست ولی اراده 
جدی در دولت و حاکمیت نیاز است، باید بدانیم دیگر مانند 
گذشته از مسیر سرمایه دولت نمی توان این مشکالت را حل 
کرد باید از طریق بازار سرمایه و بانک ها سرمایه گذاری صورت 
گیرد در حال حاضر در حوزه برق حرکت هایی صورت گرفته 

در حوزه گاز هم باید انجام شود.
صالحی بیان کرد: برای تولید و حفــظ میادین گاز نیاز به 
ســرمایه گذاری داریم در غیر این صورت تولید کاهش پیدا 
می کند و طی 4 تا ۵ سال آینده تولید به زیر نصف کاهش پیدا 
می کند، تا آن زمان برای خانگی هم دچار کمبود می شویم، 
اکنون در بدترین حالت اینکه برق و گاز را به صنایع ندهیم که 
تولید متوقف و اشتغال و صادرات صدمه می بیند و در ارتباط با 
گاز فقط مسئله تعطیلی صنایع و کوچک شدن کیک اقتصادی 
و ثروت ملی و مشکل اشتغال و صادرات نیست بلکه در حوزه 

خانگی به مشکل می خوریم. 
وی گفت: ما ذخایر زیرزمینی داریم و دارنده دومین ذخایر 
گاز جهان هستیم اگر نداشتیم بحث چیز دیگری بود، بنابراین 
بازگشت به عصر زغالسنگ درست نیست، ما منابع بزرگ گازی 
زیرزمینی داریم که باید بتوانیم آنها را استخراج و شیرین کرده 
و مصرف کنیم، اکنون دولت منابعی ندارد اما اگر اجازه دهد 
اقتصاد انرژی درست شود منابع بخش خصوصی به حل بحران 

خواهند آمد. 

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی احتمال داد:

کاهش ۵۰  درصدی تولید میادین گاز در پنج سال آینده

گفت وگو

یک کارشناس انرژی معتقد است هر چند مقامات دولتی 
معتقدند درامدهای نفتی با رشــدی قابل توجه همراه شده 
اســت اما اثر این افزایش درامد در زندگی و معیشــت مردم 

احساس نمی شود.  محمدعلی صادقی، در گفت وگو با قرن نو 
با اشاره به اینکه مردم اثر افزایش درامدهای نفتی را در زندگی 
خود احساس نمی کنند، تاکید کرد: ما نه آمار شفافی از میزان 
صادرات نفت داریم و نه می دانیم این درآمدها به چه ترتیب و در 
چه قالبی به ایران می رسداز این روز تنها می توانیم درباره اثر 
این درآمدها صحبت کنیم کــه می بینیم اثرگذاری چندانی 
در زندگی ایرانی ها نداشته اند و مضیقه اقتصادی را با کاهش 

روبرو نکرده اند. 
این کارشناس انرژی با اشــاره به روند فرسایشی مذاکرات 
تاکید کرد: در شرایط فعلی کاری جز تعیین اهداف ایجابی برای 
دولت متصور نیست اما آنچه مسلم اســت اینکه روندی که تا 
کنون از سوی دولت ســیزدهم دنبال شده، توفیقی را به همراه 

نداشته است. 

 وی افزود: از این رو الزم اســت دولت مکانیزم های دیگری 
را برای خود جستجو کند تا بتواند در میان مدت و بلندمدت از 
این انسداد خارج شود. در چنین شرایطی اما بعید است دولت 

سیزدهم چنین نقشی را برای خود تعریف کند. 
 وی در بخش دیگری از ســخنانش به اهمیت استراتژیک 
حضور ایران در بازارهای جهانی نفت اشاره کرد و گفت: ایران یکی 
از بزرگترین دارندگان نفتی جهان است و بی تردید تحریم اثر 
استراتژیک و قدرت ذاتی ایران را تحلیل می برد از این رو ایران الزم 
است شرایطی را جستجو کند تا در هر صورت بتواند سهمی در بازار 

جهانی نفت داشته باشد و قدرت خود را احیا کند.
وی احیای ســهم ایران از بــازار جهانی نفــت را ضرورت 
استراتژیک کشــور خواند و ادامه داد: شــرایط سیاسی جهان 
تغییر کرده است. به عنوان مثال در دهه شصت میالدی تحوالت 

بازارهای جهانی نفت بیشــتر بر وضعیت اقتصادی کشورهای 
مصرف کننده نفت اثر می گذاشت اما امروز این تولیدکنندگان 

نفت هستند که از تغییر شرایط متحول می شوند.
 وی در توضیح این مطلب ادامــه داد: به عبارت دیگر نفت تا 
دهه شصت میالدی بیشتر در محاسبات و مناسبات کشورهای 
مصرف کننده نقش ایفا می کرد اما حاال در مناسبات و محاسبات 

کشورهای تولیدکننده اثرگذار است.
صادقی درباره اظهارات متعدد در زمینــه افزایش و بهبود 
فروش نفت و اینکه آیا این مســاله در زندگی و معیشت مردم 
ملموس و محسوس است یا خیر؟ توضیح داد: خیر این مساله 
مشاهده نمی  شود؛ متاســفانه اعداد و ارقامی که اعالم می شود 
حتی اگر اغراق آمیز هم نباشــد آنچنان ارقام به اصطالح برتر و 

کارگشا نبوده است.
پیش از این وزیر امور اقتصــادی و دارایی از افزایش بیش از 
۵۰۰ درصدی درآمدهای نفتی خبر داد و پس از آن بود که رئیس 
شرکت ملی نفت تاکید کرد که مشتریان جدید نفتی به جرگه  
مشتریان نفتی ایران پیوسته اند. وی اما به استناد تحریم از اعالم 

خریداران جدید نفت ایران پرهیز کرد.

یک کارشناس اقتصادی:

اثر افزایش صادرات نفت در زندگی ایرانی ها مشهود نیست

خبر

عضویت ایران در اف ای تی اف 
یکی از کشدارترین 

موضوعاتی است که در 
سال های اخیر، حوزه سیاست 

و اقتصاد ایران را به خود 
مشغول کرده و عدم تعیین 
تکلیف این موضوع ضربات 

سهمگینی را بر تجارت 
خارجی ایران وارد آورده است 


